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1. Voorwoord
Het Schoolplan is een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld.
Dit Schoolplan van de Hasselbraam geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode
2015-2019 weer.
Het schoolspecifieke gedeelte van het schoolplan beschrijft op schoolniveau het onderwijsconcept
en de schoolprofilering.
Onderdeel van het specifieke schoolplan is de meerjarenplanning waarin de te nemen stappen
gedurende de planperiode zijn aangegeven. De meerjarenplanning is gebaseerd op een zelfanalyse
van de school
Door dit te beschrijven in een Schoolplan willen we in samenhang met andere beleidsdocumenten
duidelijkheid bieden en leggen wij verantwoording af naar het bevoegd gezag, ouders en inspectie.
Het Schoolplan speelt een belangrijke rol in een voortdurend verbeteringsproces, waarin
gezamenlijk stapsgewijs wordt gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen:




Als school vaststellen wat voor de komende periode voor de Hasselbraam uitgangspunten zijn
voor het onderwijskundig, financieel, personeelsbeleid en voor de interne communicatie en het
beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg.
De doelstellingen zo vast stellen dat deze gebruikt kunnen worden voor planmatige
schoolontwikkeling.
Komen tot organisatie waarbij de school als geheel als voldoende zal worden gekenmerkt door de
inspectie.

Uitwerking heeft plaatsgevonden door middel van overleg. Hierbij zijn zeker de regelgeving vanuit het
Ministerie (WPO en RPBO), de voorschriften vanuit de Inspectie, WMK en de CAO-PO uitgangspunt
geweest.
Betrokkenen bij de ontwikkeling:






Het bevoegd gezag
De directeur bestuurder
De adjunct directeur
Het team
(G)MR

Alewien de Fockert
Adjunct directeur Jenaplanschool ‘de Hasselbraam’

Schoolplan 2016-2019

Pagina 5

versie 2.4 februari 2016

Schoolplan ‘de Hasselbraam’ 2016-2019

2.
2.1

Inleiding
Opzet Schoolspecifieke Schoolplan

Dit schoolplan is een afgeleide van het Strategisch beleidsplan van de Stichting OBSG Leiderdorp
en bestaat uit een algemeen deel dat voor alle scholen gelijk is en uit een schoolspecifiek deel.
Het voorliggende Schoolplan is conform deze opzet geschreven.
Schematisch:
Meerjaren Strategisch Beleidsplan

Beleidsvoornemens
Indicatoren

Algemeen schoolplan OBSG Leiderdorp
Jaarplan
Activiteiten

Schoolspecifiek schoolplan per locatie
Schoolgids
Jaarinfo
Jaarplanning

Managementrapportages
Evaluatie
Jaarverslag

Voor een beschrijving van de vak- en vormingsgebieden wordt verwezen naar de schoolgids. De
schoolgids beschrijft het onderwijs zoals het daadwerkelijk gegeven wordt. Voor alle scholen van
de OBSG geldt dat zij minimaal een kerndoel dekkend leerstofaanbod hebben en streven naar
hogere of meer kerndoelen.
In algemene zin kan worden gesteld dat de gebruikte methoden een garantie bieden voor een
dekkend aanbod. Daar waar dat niet het geval is of er ontwikkelingen zijn in bepaalde vak- of
vormingsgebieden, zal dat in dit Schoolplan worden beschreven.
Het Schoolplan is een document waarin de school haar ontwikkelingsdoelen formuleert en omzet in
een meerjarenplanning. Schoolgids en schoolplan zijn complementair aan elkaar.
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2.2

Algemene Schoolplan

Het Algemene Schoolplan beschrijft de beleidskaders die op bestuursniveau zijn vastgesteld en
die voor alle scholen gelden. Deze beleidskaders zijn overwegend gebaseerd op bestaande weten regelgeving, op het bestuurlijk strategische beleidsplan en op bestaande of momenteel in
ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten.
2.3

Schoolspecifieke Schoolplan

Het schoolspecifieke gedeelte van het Schoolplan beschrijft op schoolniveau het onderwijsconcept
en de schoolprofilering.
Onderdeel van het specifieke Schoolplan is de meerjarenplanning en de jaarplanning met de te
nemen stappen gedurende de planperiode m.b.t. de onderwerpen die in het Schoolspecifieke
Schoolplan zijn aangegeven. De meerjarenplanning is gebaseerd op een zelfanalyse van de
school.
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3.
3.1

De school en haar omgeving
Algemene informatie

Brinnummer:
Adjunct directeur:
Bezoekadres:
E-mail:
Website:
aantal groepen:
arbeidsplaatsen:
personeelsleden:

3.2

12 MR 02
Mevrouw A. de Fockert
Heelblaadjespad 17
2353 PA Leiderdorp
info@dehasselbraam.org
www.dehasselbraam.org
8 (waarvan2 kleutergroepen)
10 fte
13

Kengetallen

Leerlingaantallen 2010-2016

Leerlingen per geslacht per 1 oktober 2015
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Instroom en Uitstroom 2013-2016

Nationaliteiten 2010-2016

Nationaliteiten per land per
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4.

Openbaar Onderwijs

De Hasselbraam is een openbare basisschool. Wij vinden dat kinderen moeten kunnen opgroeien
in een leef- en werkgemeenschap (de school) die lijkt op de maatschappij, waarvan zij later deel
uit gaan maken. Een openbare school is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is,
ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs
stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. In dit
openbaar onderwijs zijn alle kinderen gelijkwaardig: Niet apart, maar samen naar school.

4.1

Kernwaarden Openbaar onderwijs



Iedereen welkom
De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging,
godsdienst,
politieke
gezindheid,
afkomst,
geslacht
of
seksuele
geaardheid.



Iedereen benoembaar
Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele
geaardheid.



Wederzijds respect
De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de
levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.



Waarden en normen
De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke,
godsdienstige en maatschappelijke waarden.



Van en voor de samenleving
De openbare school is van en voor de samenleving en betrekt leerlingen, ouders en
personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en
stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.



Godsdienst en levensbeschouwing
De openbare school biedt de gelegenheid
godsdienstonderwijs te volgen.

4.2

Stichting Openbare Basisscholengemeenschap Leiderdorp

om

levensbeschouwelijk

vormings-

of

Behalve de Hasselbraam zijn er nog drie openbare basisscholen in Leiderdorp: de ‘Koningin
Juliana School’ (Oude Dorp), de ‘Hobbit’ (Buitenhof) en de ‘Prins Willem-Alexander School’
(Oranjewijk). Samen met de Hasselbraam vormen zij sinds 1995 een scholengemeenschap voor
openbaar basisonderwijs, onder leiding van een directeur/bestuurder.
De stichting OBSG verzorgt met zo’n 80 medewerkers het openbaar primair onderwijs in
Leiderdorp. Dagelijks leren we ruim 900 kinderen naast lezen, rekenen, tekenen ook wie ze zijn
en hoe ze zich staande kunnen houden in onze steeds veranderende maatschappij. Dit doen we al
meer dan 60 jaar. Wij bereiden kinderen voor op hun rol in de samenleving door ze de
veelzijdigheid ervan te leren benutten. Ouders kunnen binnen het openbaar onderwijs een
bewuste keuze maken tussen verschillende onderwijssystemen, met elk een eigen sfeer en
karakter.
Door de vorming van deze scholengemeenschap is het bestaansrecht van het openbaar onderwijs
op meerdere locaties in Leiderdorp gewaarborgd.

Versie 2.4 februari 2016
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5.

Uitgangspunten Bestuur Stichting OBSG Leiderdorp

5.1

Visie op Onderwijs

Onderwijs is het primaire proces; het is de kerntaak van de scholen van de Stichting OBSG
Leiderdorp. We verzorgen de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 12
jaar en zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en zijn in ieder geval verantwoordelijk voor dat:






5.2

ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij
of zij het best mogelijke onderwijs krijgt;
de scholen adequate leerresultaten boeken;
de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als lid van de samenleving (burgerschap);
de leerlingen zich er van bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling
en een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn;
de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden
hun bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap).

Visie op Kwaliteit

Het uitgangspunt van de wetgever is dat scholen en hun bestuur zelf verantwoordelijk zijn voor
de kwaliteit van hun ‘producten’ en die kwaliteit ook waarmaken. Dit houdt in dat elke school een
kwaliteitszorgsysteem moet hebben waarmee men de kwaliteit van het onderwijs en de
schoolorganisatie kan bepalen, bewaken, borgen en indien nodig verbeteren.
Onze scholen leveren kwaliteit als de doelen van de school worden gerealiseerd in een mate die
stemt tot tevredenheid van medewerkers, leerlingen, ouders, externe relaties en de overheid.

5.3

Visie op Imago, Communicatie en PR

Het Openbaar Onderwijs In Leiderdorp wil zich presenteren als een professionele organisatie
waarin kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, dit tot tevredenheid van alle betrokkenen.
Effectieve communicatie met de "klant" is daarbij noodzaak, waarbij onder de klant verstaan
wordt huidige en potentiële onderwijsconsumenten en andere voor de school relevante
doelgroepen. Een belangrijk instrument om de gewenste (markt)positie te bereiken is het public
relations- en promotiebeleid.

5.4

Visie op Bestuur en management

Bestuur
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving
van goed onderwijsbestuur. Het bestuur legt naar de direct belanghebbenden en de samenleving
verantwoording af over de mate, waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden
gehaald.
Management
Het management wordt gevormd door een managementteam bestaande uit de directeurbestuurder en de adjunct directeuren. De directeur-bestuurder van OBSG Leiderdorp is
eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de zeven onderscheiden beleidsterreinen. De
locatieleiders zijn belast met de coördinatie van de onderwijsactiviteiten op de locatie, de
leerlingenzorg, de begeleiding van leerkrachten, beheer van het gebouw en de aanschaf van
materialen.

Schoolplan 2016-2019
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5.5

Visie op Personeel

Het is van groot belang om voor de taak waarvoor we staan over voldoende, gemotiveerde,
competente en gezonde leerkrachten te beschikken. Belangrijk ondersteunend instrument is een
goed uitgewerkt integraal personeelsbeleid (IPB). Dit betekent het regelmatig afstemmen van de
inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke en organisatorische
doelen van de school.
Competentie ontwikkeling van leerkrachten staat hierbij voorop. Naast de basiscompetenties kan
er sprake zijn van specifieke competenties in verband met specifieke schoolconcepten. Door
middel van een voor de gehele OBSG Leiderdorp vastgestelde gesprekscyclus wordt vorm
gegeven aan de ontwikkeling van competentie ontwikkeling.
Het doel van competentie ontwikkeling is de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar nodig
te verbeteren. De Stichting OBSG Leiderdorp streeft naar kundige collega’s die erop uit zijn hun
onderwijskundige competenties te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren.
De verantwoordelijkheid voor de professionaliteit en het welbevinden ligt bij de organisatie en de
individuele medewerkers zelf. Persoonlijke ontwikkeling staat daarbij centraal, waarbij de
individuele medewerker zelf een verantwoordelijkheid heeft om na te denken over zijn/haar
persoonlijke ontwikkeling.
5.6

Visie op Financiën

De Stichting OBSG Leiderdorp voert een verantwoord en gezond financieel beleid. De ter
beschikking staande middelen worden zo optimaal mogelijk ingezet om de gewenste hoge
kwaliteit te realiseren.
Het streven is inzet op vooraf vastgestelde en begrote doelen, dit door meerjarenplanning en een
duidelijke allocatie van de financiële middelen: van beheer naar beleid.
Het interne risicobeheersingssysteem is met name gebaseerd op de inrichting van de organisatie
en de daarbij passende toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij
wordt periodiek verantwoording afgelegd over de voortgang ten opzichte van gestelde doelen in
managementrapportages, waarna vervolgens op het juiste niveau keuzes worden gemaakt om bij
te sturen. Eerder in dit jaarverslag is een toelichting gegeven over de inrichting van de
organisatie, de opzet en inrichting van het bestuur en management en de rol van het
toezichthoudende orgaan.






5.7

De belangrijkste (strategische) risico’s en onzekerheden voor de toekomst van de OBSG
zijn:
De ontwikkeling van de leerlingaantallen in de tijd
De ontwikkeling van de werkelijke baten en lasten in relatie tot de begroting en de
prognoses
De ontwikkeling van de kosten van de formatie
De overdracht van het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen met ingang van 1
januari 2015.

Visie op Huisvesting

Goede en veilige huisvesting is een belangrijke basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het
onderwijsleerproces is leidend in het huisvestingsbeleid. In samenwerking met de gemeente en
andere onderwijsinstellingen in Leiderdorp zal de scholengemeenschap zich richten op optimale
huisvesting, vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Leiderdorp.
De schoolgebouwen en de omliggende (speel) terreinen bepalen in hoge mate het imago van de
school, scholen moeten aangepast zijn aan de eisen van de toekomst en aan het specifieke profiel
van de school. Schoolgebouwen moeten zo zijn ingericht dat nieuwe onderwijsconcepten en
ontwikkelingen op het gebied van ICT, Brede School, Voor- en Naschoolse opvang optimaal
gerealiseerd kunnen worden.

Versie 2.4 februari 2016
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6.

Ons Schoolconcept

6.1

Profiel van de Hasselbraam

Onze school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar, waarbij het onderwijs zo is
ingericht, dat de kinderen in beginsel in een periode van acht aaneengesloten jaren de school
kunnen doorlopen.
Het onderwijs is zo georganiseerd dat ieder kind in principe een ononderbroken
ontwikkelingsproces kan doorlopen, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de individuele
mogelijkheden van de kinderen.
We vinden het vanzelfsprekend dat kinderen met plezier naar school moeten kunnen gaan,
waarbij de sfeer op school uitnodigend en veilig moet zijn. Dit uit zich in acceptatie van elkaar,
leren rekening te houden met anderen, behulpzaam te zijn.
De Hasselbraam ligt in ‘de groene long van Leiderdorp’ in de wijk Voorhof. De naam "de
Hasselbraam" is afkomstig uit het boek ‘Puk en de Petteflet’ van Annie M.G. Schmidt. Zolang je
‘Hasselbramen’ eet, blijft het kind in je bewaard. Kinderen leren van elkaar, maar je leert als
ouders en leerkrachten ook van de kinderen !
De Hasselbraam werkt volgens uitgangspunten van het Jenaplan onderwijs. Een kenmerk hiervan
is het werken met stam- en instructiegroepen. De school is in januari 2008 toegetreden tot de
Nederlandse Jenaplan vereniging en is nu erkend Jenaplanschool.
De Hasselbraam telt 2 kleutergroepen, 3 onderbouwgroepen en 3 bovenbouwgroepen; in totaal
zo’n 200 kinderen.
6.2

Kernwaarden
Aandacht voor een brede vorming






Op de basisschool wordt met recht de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van
kinderen, vandaar ruime aandacht voor de verstandelijke vorming.
sociale vorming (leren omgaan met elkaar)
kunstzinnige vorming (handvaardigheid, tekenen, muziek, toneel)
emotionele vorming (leren omgaan met je gevoelens)
motorische vorming (leren omgaan met je lichaam)

Aandacht voor creatief denken en handelen


Willen kinderen later in de maatschappij iets bereiken, dan moeten ze beschikken over
voldoende kennis. Ze hebben daarbij echter meer nodig dan feitenkennis. We leren de
kinderen samen te werken, zelf te ontdekken, hoe ze kennis moeten verwerven, zelf
initiatief te nemen, zelf opdrachten (met alle problemen die dat met zich mee kan
brengen) tot een goed einde te brengen. De hedendaagse maatschappij vraagt
namelijk mensen die creatief zijn, die kunnen zoeken naar oplossingen. De school
draagt in belangrijke mate hiertoe bij.

Ontwikkeling van de zelfstandigheid / verantwoordelijkheid


De kinderen krijgen de ruimte om zelfstandig te werken, zelfverantwoordelijk te leren,
te luisteren, te ontdekken, te accepteren en te waarderen. Ontplooiing van de
zelfstandigheid en het kunnen dragen van verantwoordelijkheid zijn belangrijke
aspecten in de ontwikkeling naar de volwassenheid.

Onderwijs en opvoeding


Wij vinden dat onderwijs geven aan kinderen een onderdeel is van opvoeden en dat het
een samenspel is van ouders, leerlingen en leerkrachten

Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen verwezenlijken hebben wij gekozen voor het
Jenaplan onderwijs en zijn de leerkrachten gekwalificeerde Jenaplan leerkrachten.

Schoolplan 2016-2019
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6.3

Schoolconcept

Jenaplan
De Hasselbraam is een Jenaplan school. De grondlegger van het Jenaplan is de Duitse professor
Peter Petersen. Hij werkte van 1924 tot 1950 in de Duitse stad Jena. In 1963 werd de eerste
Jenaplanschool in Nederland opgericht. Op dit moment zijn er zo’n 200 Jenaplanscholen in
Nederland. Jenaplanscholen zijn ontstaan als tegenhanger van de puur klassikale en zeer
leerstofgerichte scholen uit die tijd. Volgens Petersen heeft de school primair de opdracht de
mens als totaliteit te vormen.
Een Jenaplanschool heeft de volgende kenmerken:





Het kind neemt een belangrijke plaats in. Aan de verschillen die tussen kinderen bestaan
wordt tegemoet gekomen. Niet elk kind hoeft hetzelfde te leren op hetzelfde tijdstip.
De school zorgt niet alleen voor verstandelijke vorming maar richt zich ook op de sociale,
kunstzinnige, emotionele en motorische vorming.
Ouders en school houden zich samen bezig met de opvoeding van het kind, vandaar dat
een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk is.
Werk, gesprek, spel en viering zijn situaties waarin men dagelijks verkeert. Alle
menselijke activiteiten kan men hierin onderbrengen, deze situaties moeten dan ook op
school terug te vinden zijn.

Petersen onderscheidde vijf basisbehoeften:






De behoefte aan beweging, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk.
De behoefte aan leiding: de taak van de opvoeder is het geven van een gevoel van
veiligheid en geborgenheid, maar ook sturen, corrigeren en richting geven aan kinderen.
De behoefte aan zelfstandig bezig zijn, op eigen niveau, in je eigen tempo en vanuit je
eigen belangstelling.
De behoefte om met anderen samen te werken, samen initiatieven te nemen en
verantwoordelijkheid te dragen.
De behoefte om zelf iemand te worden, serieus genomen te worden.

Aan deze grondbehoeften moet ook op school tegemoet worden gekomen. Om te komen tot
gelijkwaardigheid en betrokkenheid is het belangrijk dat kinderen leren inzien dat praten met
elkaar, luisteren naar elkaar, kortom met elkaar in gesprek treden, belangrijk is. Om aan de
basisbehoeften tegemoet te kunnen komen, koos Petersen niet voor traditionele jaarklassen,
maar voor stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
De stamgroep
Op ‘de Hasselbraam’ zitten kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende mogelijkheden,
van verschillend niveau in een stamgroep. Een stamgroep is dus heterogeen van samenstelling.
In de stamgroep werken en spelen kinderen van verschillende leeftijden samen onder begeleiding
van de groepsleider.
Door de heterogene samenstelling is er voor alle kinderen een uitdagende sociale omgeving
gecreëerd, want kinderen hebben in de stamgroep afwisselend een andere rol.
Ieder jaar gaat een derde deel naar een volgende bouw en komen er jongere kinderen bij. Het
eerste jaar is alles nieuw, het kind wordt geholpen door oudere jaars, maar het laatste jaar kent hij
de regels en gewoonten van zijn groep en kan hij zelf jongere kinderen helpen. Deze afwisselende
rol van de jongste tot oudste in een groep is voor kinderen zeer leerzaam. Binnen het gezin bestaat
deze rol niet: je bent nu eenmaal altijd de jongste of de oudste.
In een stamgroep met verschillende leeftijdsgroepen blijkt veel minder competitie tussen kinderen
te zijn. Zij leren om te gaan met verschillen in tempo, bezigheid, interesse en mogelijkheden.
Binnen de stamgroep neemt de sociale, kunstzinnige en emotionele vorming een belangrijke plaats
in. Door samen te werken, samen te spelen, samen te spreken en samen te vieren leren de
kinderen veel van elkaar, leren ze verantwoordelijkheid dragen en rekening te houden met
anderen.
Een kenmerkende situatie in de stamgroep is de kring. Dit is een ontmoetingssituatie, waarin
kinderen en leerkracht zittend in de kring komen tot uitwisseling van gedachten, ervaringen,
meningen. In verschillende kringsituaties ( vertelkring, leeskring, krantenkring, instructiekring etc.)
kunnen de meest uiteenlopende zaken aan bod komen.
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De instructiegroep
Overdracht van kennis en vaardigheden vindt onder andere plaats door het geven van instructie.
In de stamgroep begeleidt de stamgroepleider/ster kinderen van verschillende leeftijden bij hun
werkzaamheden. Kennisoverdracht en uitleg bij vakgebieden als taal, lezen en rekenen, vindt
plaats in de instructiegroep.
Een instructiegroep wordt gevormd door kinderen van eenzelfde leerjaar: zo is er een 3e jaars
instructiegroep, een 4e jaars instructiegroep, een 5e jaars instructiegroep, etc. tot en met een 8e
jaars instructiegroep. Naast uitleg en kennisoverdracht worden technieken en vaardigheden
aangeleerd waardoor kinderen gestimuleerd worden, aangepast aan hun leeftijd en ontwikkeling,
zelfstandig te komen tot oplossingen van bepaalde problemen.
Aan het eind van een instructie periode worden aan onder- en bovenbouw kinderen opdrachten
meegegeven die (verder) uitgewerkt moeten worden in de stamgroep. Dit betekent dat kinderen
van onder- en bovenbouw wisselen tussen stamgroep en instructiegroep. Elke dag kent voor elke
groep een vaste opbouw, zodat het wisselen als vanzelfsprekend wordt ervaren. Zolang kinderen
deel uitmaken van een bepaalde bouw, houden zij in principe dezelfde stamgroepleider/ster.
De leerkracht wisselt ook van rol: van stamgroepleider naar instructiegroepleider (waarbij de
nadruk ligt op het overdragen van kennis en uitleg). Iedere leerkracht heeft een vaste stamgroep
en een vaste instructiegroep.
Door deze organisatievorm is het mogelijk enerzijds de verstandelijke vorming zo gericht mogelijk
plaats te laten vinden, terwijl anderzijds optimaal aandacht kan worden besteed aan sociale,
emotionele en kunstzinnige vorming van de kinderen. Een zeer belangrijk voordeel van deze
organisatievorm is tevens dat de stamgroepleider/ster tijdens de stamgroep tijd en gelegenheid
heeft om kinderen, die dat nodig hebben, extra uitleg en begeleiding te geven. Globaal kan gesteld
worden dat 2/3 van de tijd in de stamgroep wordt doorgebracht en de resterende tijd in de
instructiegroep.
6.4

Missie en visie

Missie
Ieder kind is uniek en moet zich op zijn eigen manier kunnen ontwikkelen. Op de Hasselbraam zijn
alle kinderen zichzelf. Ze ontplooien zich door van en met elkaar te leren, te spelen, te vieren en te
praten.

‘Onze openbare Jenaplanschool is de plaats waar je jezelf kunt ontplooien en
waar je jezelf kunt zijn door van en met elkaar te leren!’

Visie
Basisprincipes de Hasselbraam












Elk mens is uniek en heeft recht een eigen identiteit te ontwikkelen in een nooit eindigend
proces
Het onderwijs wordt gegeven in een ritmische afwisseling van gesprek, werk, spel en
viering
In de school wordt gewerkt in heterogeen samengestelde groepen
In de school wordt zelfstandig en samenwerkend leren begeleid, gestuurd en
gestimuleerd
In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, waarbij het initiatief van de
leerlingen een belangrijke rol speelt
De school ziet de mens in zijn totaliteit; sociaal-emotioneel, creatief en cognitief
Het onderwijs wordt gegeven in pedagogische situaties en met pedagogische middelen
In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de
kinderen als aan de cultuurgoederen binnengebracht door de maatschappij
In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats
vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind
In de school wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de mogelijkheden van het kind en
daaraan worden de instructie en de verwerking aangepast
De school ziet het onderwijs als een samenspel van ouders, leerlingen en leerkrachten
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7.

Wettelijke opdrachten

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit en
de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de Hasselbraam de
onderwerpen inhoud van het onderwijs, leerlingenzorg en kwaliteit invult.
7.1

De inhoud van ons onderwijs

In de periode vanaf het 4 e jaar tot het 12e jaar krijgen de kinderen op de Hasselbraam, waar
mogelijk in samenhang, te maken met verschillende ontwikkelings-, leer- en vormingsgebieden.
We willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis
en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch
denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op:





de sociaal emotionele ontwikkeling
verstandelijke ontwikkeling
ontwikkeling van de creativiteit en
het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

In de kerndoelen worden de activiteiten op deze gebieden nader beschreven.
7.2

Kerndoelen

Het geheel van samenhangende kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van ons
onderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij
leerlingen.
De doelen beschrijven het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze bereikt worden. Door
een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs,
interessante thema's en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling.
Daarnaast dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd,
verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden. Taal
bijvoorbeeld komt voor bij alle vakken. Aandacht voor cultuur is niet beperkt tot het kunstzinnig
domein. Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden.
Verder dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van belang
zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren,
uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen,
verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en
verantwoordelijk omgaan met elkaar, zorg voor en waardering van de leefomgeving.
Er zijn landelijk vastgestelde kerndoelen voor de volgende onderdelen geformuleerd:


Nederlandse taal
o Mondeling
o Schriftelijk
o Taalbeschouwing



Engelse taal



Rekenen / wiskunde
o Wiskundig inzicht en handelen
o Getallen en bewerkingen



Meten en meetkunde
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Oriëntatie op jezelf en de wereld
o Mens en samenleving
o Natuur en techniek
o Ruimte
o Tijd



Kunstzinnige oriëntatie



Bewegingsonderwijs

Uitwerking van de kerndoelen vindt in de praktijk plaats in onderwijsmethoden die we gebruiken
en in leerlijnen en tussendoelen.
7.3

Leerlijnen en tussendoelen

Leerlijnen beschrijven de belangrijkste stappen die leerlingen zetten in het leerproces op weg
naar het bereiken van één of meer kerndoelen aan het einde van de basisschool. Tussendoelen
beschrijven de belangrijkste momenten in de ontwikkeling. Leerlijnen en tussendoelen bieden
zicht op het leergedrag en de vorderingen van leerlingen. Bovendien kunnen ze worden benut
voor de interne kwaliteitszorg; ze bieden zicht op ‘de vorderingen’ van de school als organisatie.
Wij maken gebruik van toetsen als diagnostisch instrument. De toets resultaten worden
bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Deze gegevensverzameling stelt ons in staat de toets
resultaten ook in te zetten ten behoeve van de interne kwaliteitszorg.
7.4

Leertijd en Lessentabel

Er is over de hele basisschoolperiode voldoende leertijd gepland. Alle leerkrachten weten de
beschikbare tijd efficiënt en effectief te benutten. Orde en organisatie vergen weinig tijd.
Leerlingen worden ook niet naar huis gestuurd en er zijn duidelijke afspraken t.a.v.
verzuimregistratie.
De onderwijstijd is voor alle leerlingen vastgesteld op 24 ½ uur per week.

Gebieden

Groep
1-2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

Nederlandse Taal
Lezen
Schrijven
Engels
Rekenen en Wiskunde
Oriëntatie op mens en
wereld
Lichamelijke / zintuiglijke
opvoeding
Kunstzinnige vorming
Pauze

5:00
0:30

5:00
2:30
2:00

5:00
2:30
2:00

5:00
2:30
2:00

1:15

4:30

4:30

4:30

5:00
2:00
0:30
1:00
5:00

5:00
2:00
0:30
1:00
5:00

5:00
2:00
0:30
1:00
5:00

4:45

4:15

4:15

4:15

5:15

5:15

5:15

6:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

1:30

6:30

3:30
1:15

3:30
1:15

3:30
1:15

3:00
1:15

3:00
1:15

3:00
1:15

Totaal per week

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

24:30

7.5

Schooltijden

Alle groepen:
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woensdag van 08.45 - 12.15 uur
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7.6

Overzicht van de huidige methodes

Vakgebied

Methode

1. Nederlandse Taal
A) Taal
B) Spelling
C) Voorbereidend lezen
C) Aanvankelijk lezen
D) Voortgezet technisch lezen
E) Begrijpend en Studerend lezen
G) Schrijven

Taal Actief 4
Taal Actief 4
Kleuterplein
Veilig leren lezen, KIM versie
Leeslink
Pennenstreken (3 t/m 5)
Handschrift ( 6 t/m 8)

2. Engelse Taal
Hello World ( 6 t/m 8)
3. Rekenen en Wiskunde
A) Aanvankelijk rekenen
B) Rekenen en Wiskunde

Kleuterplein
Wereld in getallen 4

4. Oriëntatie op mens en wereld
A) Aardrijkskunde
B) Verkeer
C) Geschiedenis
D) Techniek, Milieu, Natuuronderwijs

Thematisch onderwijs

5. Lichamelijke opvoeding

Basislessen bewegingsonderwijs

6. Kunstzinnige oriëntatie
A) Beeldende vorming
B) Muzikale vorming
C) Dramatische vorming
D) Beweging

Moet
Moet
Moet
Moet
Moet

7. Sociaal Emotionele Ontwikkeling

ZIEN!
Klets!
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7.7

Onze accenten

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch handelen vindt zijn oorsprong in de basisprincipes van het jenaplanonderwijs,
met name de basisprincipes 12 t/m 20. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan leren, ook aan
gedrag. Hiervoor gebruikt de school een sociaal-emotioneel programma (3-D en Klets), waarmee
de kinderen op structurele wijze gevolgd en begeleid worden als individu en als onderdeel van de
groep.
Basisprincipes over het onderwijs
12
13
14
15
16
17
18
19
20

hebben de volwassenen de taak de uitspraken over mens en samenleving tot pedagogisch
uitgangspunt voor hun handelen te maken;
wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan
de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd
voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving;
wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen;
vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en
ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren;
wordt het onderwijs vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten
gesprek, spel, werk en viering;
wordt zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid
spelen en leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het
initiatief van de kinderen een belangrijke rol;
neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en
onderzoeken;
vinden gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen
ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met het kind;
worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces
wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken.

Leerstofaanbod
Het leerstofaanbod is zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. We
werken met methodieken die veelal werken vanuit het idee basisstof, verrijkingsstof.
Taal en rekenen en wiskunde dekken de kerndoelen in planning en uitvoering. De kerndoelen zijn
voor ons streefdoelen. We streven voor elk kind naar een zo optimaal mogelijk leerrendement.
Op de Hasselbraam is er verhoogde aandacht voor de kerndoelen van de Nederlandse Taal,
techniek en sociale vaardigheden. Ook is er aandacht voor vakoverstijgende kerndoelen. Naast
kennis hechten we een grote waarde aan het uitgroeien tot een evenwichtige persoonlijkheid. We
leren het kind om te gaan met zijn sterke en minder sterke kwaliteiten.
Handelingsgericht werken
Op dit moment bevindt onze school zich in een verander traject aangaande het handelingsgericht
werken (HGW). Door HGW willen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle
leerlingen verbeteren. Wij willen adaptief onderwijs concreet maken. HGW gaat uit van zeven
principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal
staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. Ook vindt HGW het belangrijk
dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op scholen. Bijvoorbeeld bij het
maken en uitvoeren van (groeps)handelingsplannen en groepsoverzichten. Door met deze HGWcyclus te werken, streven we ernaar om de zorg op groepsniveau en individueel niveau goed te
regelen.
Leerlingenzorg en interne ondersteuning
Wij zien het als onze taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot
zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen
goed voor de kinderen zorgen. In de eerste plaats zullen wij proberen om zorg te voorkomen.
Een kind moet met plezier en geloof in eigen kunnen naar school gaan, zich er veilig voelen en
vertrouwen krijgen. Natuurlijk zullen wij ook trachten om ons vak als leerkracht zo goed mogelijk
te doen, dus door goed les te geven. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer
van ons dan helder onderwijs, zij vragen extra zorg en hebben ook recht op onze zorg.
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7.8

Ons onderwijs past!

Passend Onderwijs
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend onderwijs die
op 1 augustus 2014 van kracht werd. Hierbij gaan we er als school van uit dat we bij elk kind
goed kijken wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen
met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig hebben.
Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
regio Leiden (PPO Leiden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal
(basis)onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende
onderwijsplek beschikbaar is.
Zorgverbreding
Onze school biedt de kinderen uitgebreide zorg. Toch kunnen kinderen problemen krijgen op het
gebied van leren of op het sociaal-emotionele gebied. De school wil dit soort problemen
voorkomen of opvangen. Dit noemen we zorgverbreding.
De zorgverbreding is gericht op het vergroten van de kansen van alle kinderen in de basisschool,
in het bijzonder op kinderen die problemen ondervinden. We willen ons aanbod goed laten
aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de individuele kinderen. De leerkracht zorgt
voor invulling en uitvoering van het onderwijs binnen de groep. Waar nodig geeft de leerkracht
extra begeleiding aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen.
Het signaleren van problemen is in eerste instantie de taak van de groepsleerkracht. Deze kan
hierover
overleg
hebben
met
de
intern
begeleider.
De
interne
begeleider
is
(mede)verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, het gestalte geven aan de onderwijsvisie en het
uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.
Samen zoeken zij naar een goede oplossing. De volgende stap is dat een leerling met het team
besproken kan worden in de leerlingenbespreking. Als er onduidelijk is wat er aan de hand is, of
als het probleem erg ingewikkeld is, vragen we de hulp van deskundigen van buiten de school.
Dit doen we altijd in overleg met de ouders en alleen als zij toestemming geven. In overleg met
de ouders maken we een begeleidingsplan. De extra hulp is meestal op school en is kortdurend.
Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan
daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van het kind. Soms is er iets extra’s
nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert, dan zal de
leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan dan bijvoorbeeld de hulp inroepen
van de intern begeleider.
Het ondersteuningsteam (extern)
Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder onduidelijk welke ondersteuning
gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp
ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend
onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist
kent de weg naar opgroei -en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te
onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken
hoe deze wordt uitgevoerd.
Het expertteam
Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een
beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn
in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek,
taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong.
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8.

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Het uitgangspunt van de wetgever is dat scholen en hun bestuur zelf verantwoordelijk zijn voor
de kwaliteit van hun ‘producten’ en die kwaliteit ook waarmaken. Dit houdt in dat elke school een
kwaliteitszorgsysteem moet hebben waarmee men de kwaliteit van het onderwijs en de
schoolorganisatie kan bepalen, bewaken, borgen en indien nodig verbeteren.
8.1

Kwaliteitszorg

Op de Hasselbraam is de kwaliteitszorg cyclisch en helder van systematiek. Op basis van visie,
kennis van de uitgangssituatie, analyse en evaluatie gebruikt de school een meerjarenplan dat elk
jaar concreet wordt gemaakt door een jaarplanning.

8.2

WMK-PO

Om de kwaliteitszorg in de scholen vorm te geven werkt de Hasselbraam met onderdelen van het
kwaliteitssysteem ‘Werken met Kwaliteit’.
Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-PO-JP) is een instrument voor kwaliteitszorg en
integraal personeelsbeleid, een instrument dat wordt ingezet voor de doelgerichte ontwikkeling
van de school én de doelgerichte ontwikkeling van de medewerkers.
Hieronder wordt verstaan de geleidelijke ontwikkeling en invoering van een systematiek van
planning en control: Schoolplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening en onderwijsindicatoren.
Daarmee worden de evaluatie-instrumenten een integraal onderdeel van het beleidsproces.
Het WMK-PO is gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie en sluit zo nauw aan bij de eisen
die op wettelijk gebied aan de scholen worden gesteld. Het programma is een goed hulpmiddel bij
het vaststellen, beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de school.

Periode: 2016-2019
Januari-maart 2016

April-juni 2016

Beleidsterrein
Tevredenheidsonderzoek
leerkrachten en ouders

Het team

Actieve en zelfstandige rol

Het team

van de leerlingen
September-november 2016

Respondenten

Ouders

(3)

Kernkwaliteiten
Jenaplanonderwijs

Het team

April-juni 2017

Schoolklimaat

Het team

September-november 2017

Contacten met ouders

Het team en ouders

Januari 2018

Interne communicatie

Het team

April-juni 2018

Didactisch handelen

Het team

September-november 2018

Actieve en zelfstandige rol

Het team

Januari 2017

van de leerlingen
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8.3

Kwaliteitsbeleid

Ons kwaliteitsbeleid kent de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Een plan opstellen op basis van het Schoolplan
Het plan uitvoeren
Nagaan of het doel bereikt is
Rapporteren, bijstellen, borgen

Deze werkwijze komt overeen met het INK principe:
Plan – Do – Check – Act
8.4

Planning en evaluatie

De basisschool is uitgegroeid tot een complexe organisatie, met vele taken die door allerlei
mensen binnen de school worden uitgevoerd. Organisatie van alle onderwijs- en zorgtaken in de
school moet dan ook soepel verlopen. Duidelijke onderlinge afspraken, heldere verwachtingen,
democratisch overleg en effectieve besluitvorming zorgen ervoor dat de schoolorganisatie goed
werkt.
Het Meerjarenbeleidsplan van de Stichting OBSG Leiderdorp vormt een basis voor dit
Schoolspecifieke Schoolplan, een plan dat steeds wordt bijgesteld en verder ontwikkeld.
Aan het eind van elk schooljaar evalueren we de activiteiten en maken we een planning voor het
aankomende schooljaar.
De komende jaren zullen in het teken staan van keuzes ten aanzien van nieuwe methodes.
Hiertoe worden werkgroepen samengesteld vanuit het team.

8.5

Leerlingvolgsysteem

We hanteren een leerlingvolgsysteem (LVS) als concreet hulpmiddel om systematisch de
leervorderingen over langere periodes en over meerdere jaren te volgen en daar de
onderwijspraktijk op af te stemmen.
Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van
kinderen vindt plaats aan de hand van o.a. observaties en toetsen die bij de gehanteerde
methodes worden gebruikt.
Voor de kleuters vindt het bijhouden van gegevens etc. plaats door middel van het
Mijlpalendocument en ZIEN!; voor de kinderen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van het
CITO LVS en ZIEN!. Alle resultaten worden ingevoerd en geanalyseerd in het
administratiesysteem van ParnasSys.
De school maakt onder meer gebruik van CITO toetsen en methodische toetsen. De gegevens
worden bijgehouden in het administratie programma ParnasSys dat in 2009 in gebruik is
genomen.
Met behulp van een toetskalender passeren alle toetsen elk jaar de revue. De resultaten worden
twee jaarlijks besproken (groepsbesprekingen) met de groepsleerkracht en intern begeleider. De
kwaliteit van de toetsing is over de hele linie voldoende. In groep 1/2 worden behalve de CITO
toetsen ook observatielijsten van ZIEN! en het Mijlpalendocument ingezet met aspecten van
sociaal-emotionele ontwikkeling. De 8e jaars nemen sedert april 2014 deel aan de verplichte
eindtoets.
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8.6

Overzicht van toetsen/observaties

Toets
September
Methodegeb. toetsen
Oktober
Methodegeb. toetsen
Mijlpalendocument
Zien
Drempelonderzoek
Begr. lezen LOVS
Spelling LOVS
November
Rek/wisk LOVS
Methodegeb. toetsen
Herfstsignalering
Sociogram
December
Methodegeb. toetsen
Januari
Methodegeb. toetsen
Rek/wisk LOVS

DMT/AVI medio

Taal voor kleuters
Februari
Methodegeb. Toetsen
Eindtoets groep 8
Spelling LOVS

Spelling LOVS
Begr. lezen LOVS

Rek. voor kleuters
Mijlpalen
Maart
Methodegeb. toetsen
April
Methodegeb. toetsen
Schoolplan 2016-2019

Groep

Tijdstip

CITO

4 jaar en
3mnd
Week 40/41
Week 45/46
Week 44
Week 45

A1
Moment 1
PO-VO
B8
B8

Week 46

B8

Groepsbespreking

3 t/m 8
3 t/m 8
1
kb/ob/bb
8
8
8
8
3 t/m 8
3
ob/bb

Na kern 3
Week 46

Bouwoverleg 14-10
iboverleg
i.b.-overleg
i.b.-overleg -11
i.b.-overleg -11
datum volgt
Bouwvergadering week 2

3 t/m 8
3 t/m 8
3
4

Week 3/4

M3
M4

5

M5

6
7
3

M6
M7
1A/2A

Week 4/5

4
5

1C/2C/3C
3B(/2B/1B)

6
7
8
2

3A(/2A/1A)
3C(/2C/3C)
3B(/2B/1B)

3 t/m 8
8
3
4

Week 3/4

Week 11,12
en 13
Week 5/6

M3
M4

5

M5

6
7
4

M6
M7
M4

Week 6

5

M5

6
7
2
2

M6
M7
Week 5/6
Week 6

M2

27/1 15.15-15.45 u
27/1 gym gr 5 10.45-11.15
uur
28/1 gym gr 5 10.15-10.45
uur
29/1 tijdens godsdienst
29/1 tijdens godsdienst
03/2 gym gr 5 10.45-11.15
uur
03/2 15.30-16.15 u
03/2 tijdens gym gr 5
10.15-10.45 uur
04/2 tijdens godsdienst
04/2 tijdens godsdienst
Ib.-overleg week 6
28/1 15.15-16.15 u

Uitslag week 11
nog afspreken
12/2 14.00-14.30 uur
10/2 gym gr 5 10.45-11.15
uur
10/2 gym gr 5 10.15-10.45
uur
11/2 tijdens godsdienst
11/2 tijdens godsdienst
10/2 gym gr 5 10.45-11.15
uur
10/2 gym gr 5 10.15-10.45
uur
11/2 tijdens godsdienst
11/2 tijdens godsdienst
12/2 12.45-13.45 uur
26/2 12.30-13.30 uur

3 t/m 8
3 t/m 8
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Mei
Methodegeb. toetsen
DMT/AVI

Mijlpalendocument
Zien
Juni
Methodegeb. toetsen
Taal voor kleuters E2
Rek. voor kleuters E2
Rek/wisk LOSV

Spelling LOSV

Begr. lezen

8.7

3 t/m 8
3
4
5
6
7
1
ob/ob/bb

2
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
3
4

Week 22/23

1B/2B/3B
1A/2A/3A
3C(/2C/1C)
3B(/2B/1B)
3A(/2A/1A)

Week 22/23
Week 22/23

Week 23
Week 24
Week 22/25

Week 22/25

Week 22/25

16/6
12/6
16/6
uur
17/6
17/6
19/6

15.15-15.45 uur
15.30-16.15 uur
gym gr 5 10.15-10.45

19/6
19/6
25/6
26/6
23/6
5
24/6
24/6
25/6
26/6
23/6
5
24/6
24/6
25/6
26/6

15.45-16.45 uur
15.45-16.45 uur
12.45-14.15 uur
15.15-16.45 uur
10.15-11.15 u gym gr

tijdens godsdienst
tijdens godsdienst
15.45-16.45 uur

Moment2
uitvallers M2

Uitvallers M2
Uitvallers M2
E3
E4
E5
E6
E7
E3
E4
E5
E6
E7
E3
E4

tijdens godsdienst
tijdens godsdienst
12.45-14.15 uur
15.15-16.45 uur
10.15-11.15 u gym gr
tijdens godsdienst
tijdens godsdienst
12.45-14.15 uur
15.15-16.45 uur

Perspectief op school (POS)

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat
hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier
onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de
samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de
thuissituatie jeugdhulp bieden.
De jaarlijkse rapportage ‘Perspectief op school’ beschrijft de visie op ondersteuning van de
school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen
en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie
voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.
Het POS bestaat uit drie documenten. het Schoolplan, het Ouderrapport en het Schoolrapport. In
het schoolplan hebben wij o.a. beschreven hoe wij vormgeven aan de kwaliteit en
kwaliteitsbewaking van ons onderwijs.
Het Ouderrapport en het Schoolrapport geven inzicht op de ondersteuningsmogelijkheden die de
school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf
stelt. Beide rapporten zijn bij de locatie ter inzage beschikbaar.
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9.
9.1

Analyse van de kwaliteit van de school
Opbrengsten

OBS De Hasselbraam (12MR02)

Inspectiekaart
School
Vestiging
Periode
weergave

OBS De Hasselbraam (12MR02)
Hoofdlocatie
2013 / 2014 - 2014 / 2015
Gemiddelde vaardigheidsscore t.o.v. inspectienorm, inspectienorm en aantal leerlingen
Periode

Versie

2013 / 2014

Percentage gewogen leerlingen

2014 / 2015

1%

CITO BEGRIJPEND LEZEN

1%

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=
28

Totaal

5 - II

LOVS M5

25,4

25

21

28,8

25

Totaal

6 - II

LOVS M6

35,3

32

23/25

30,0

32

25

Totaal

7 - II

LOVS M7

47,6

45

28/30

48,7

45

23/24

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

Totaal

3 - II

LOVS M3

19,6

21

20

17,9

21

28

Totaal

3 - III

LOVS E3

36,2

33

20

29,4

33

28

Totaal

4 - II

LOVS M4

49,0

48

30

51,3

48

22

Totaal

4 - III

LOVS E4

55,9

56

27/30

57,3

56

23/22

Totaal

5 - II

LOVS M5

69,8

66

20/21

67,9

66

28

Totaal

5 - III

LOVS E5

74,5

71

25/21

72,0

71

28

Gem.

Norm

n=

Gem.

Norm

n=

4 - II

LOVS M4

49,7

50

29/30

Totaal

4 - II

3.0

164,0

161

22

Totaal

4 - III

LOVS E4

62,0

61

27/30

Totaal

4 - III

3.0

189,5

180

23/22

Totaal

5 - II

LOVS M5

75,3

71

20/21

73,6

71

28

Totaal

5 - III

LOVS E5

82,7

78

22/21

81,7

78

26/28

Totaal

6 - II

LOVS M6

87,0

84

21/25

86,4

84

24/25

Totaal

6 - III

LOVS E6

91,4

89

21/25

94,1

89

24/25

Totaal

7 - II

LOVS M7

97,4

98

26/30

104,1

98

21/24

Totaal

7 - III

LOVS E7

104,3

102

25/30

109,1

102

21/24

CITO DRIE-MINUTEN-TOETS

CITO REKENEN-WISKUNDE
Totaal

M4

E4

25% boven inspectienorm
boven inspectienorm
op inspectienorm
onder inspectienorm

ParnasSys - Inspectiekaart (P1.4)
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9.2

Tevredenheidsonderzoeken

Er zijn gegevens uit tevredenheidsonderzoeken onder ouders en personeel. De
tevredenheidsonderzoeken worden tweejaarlijks uitgevoerd. Zij kunnen voor de toekomst zeer
waardevolle gegevens verschaffen bij het invoeren van onze systematische kwaliteitszorg.
Ouders 2006:
Ouders 2008:
Ouders 2015:

7,5
7,4
8,0

Personeel 2006:
Personeel 2008:
Personeel 2015:

7,3
8,2
8,3

9.3

School Adviezen VO 2013-2015

9.4

CITO scores 2004-2015

CITO Eindtoetsen Hasselbraam

school
landelijk

545
542
539
536
533
530
04

05
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9.5

Verwijzingen Samenwerkingsverband

Hasselbraam
Verwijzingen BAO-BAO
Verwijzingen SBO
Verwijzingen JRK
Verwijzingen SO
Anders

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

0
0
0
1
1

0
0
0
1
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

Totaal

2

1

0

0

0

1

%

1%

0,5 %

0%

0%

0%

0,5 %

Verwijzingspercentage
Samenwerkingsverband

1,21%

1,38%

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

9.6

Kleutergroep verlenging - 2014-2015

9.7

Doublures groep 3 t/m 8 - 2014-2015
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10.

Lange termijn ontwikkelingen

10.1 Onze beleidsvoornemens
Onze beleidsvoornemens voor de periode 2016- 2019 zijn in onderstaande tabellen weergegeven.
Veel beleidsterreinen zijn met elkaar verbonden. De gebieden onderwijs, zorg, kwaliteit,
personeel en financiën hebben immers allemaal met elkaar te maken. Hoewel de doelstellingen
soms op meerdere gebieden van invloed en belang zijn, zijn alle doelstellingen slechts eenmaal
genoemd.

10.2 Beleidsterrein Onderwijs
Beleidsterrein: Onderwijs
Doelstellingen

Acties

Uitvoerenden

Gereed

Vervanging aanvankelijk
lezen en voorloper

Werkgroep doet voorstel
voor een keuze

Werkgroep

April 2016

Binnenhalen subsidie
muziekonderwijs

Overleg met muziekschool,
bestuur en team

Locatieleider

1 april 2016

Respectprocedure
aanvullen met
methodiek

Werkgroep doet voorstel
voor een keuze

Stichting MOL
Werkgroep

Augustus
2016

Uitvoerenden

Gereed

10.3 Beleidsterrein Zorg
Beleidsterrein: Zorg
Doelstellingen

Acties

Oriëntatie op (beleid en
scholing)
hoogbegaafdheid

Bijeenkomsten bijwonen

IB ‘er

Informatie lezen

Locatieleider

Werken met
groepsoverzichten

Scholing

Team

Januari 2016

Groepsbesprekingen
nieuwe stijl

Voorbereiden en uitvoeren

IB ‘er
Locatieleider

Februari
2016

Augustus
2017

10.4 Beleidsterrein Imago, Communicatie en PR
Beleidsterrein: Imago, Communicatie en PR
Doelstellingen

Acties

Introductie school
facebook pagina

Voorbereiden en
communiceren

Minimaal 4 x per jaar in
de (regionale) media

Informatie doorsturen en PR
uitnodigen

Locatieleider

Doorlopend

Routeboekje voor nieuwe
ouders

Tekst en beeldmateriaal
bewerken

Locatieleider
en
werkgroep

Augustus
2016
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10.5 Beleidsterrein Personeel
Beleidsterrein: Personeel
Doelstellingen

Acties

IPB

Jaarlijks gesprekken voeren

Van twee naar één IB ‘er

Overdracht organiseren

Uitvoerenden
Locatieleider

Doorlopend

IB ‘ers

Augustus
2016

Locatieleider
Scholing initiëren

Stimuleren van team en
individuele scholing

Gereed

Locatieleider
en team

Doorlopend

10.6 Beleidsterrein Financiën
Beleidsterrein: Financiën
Doelstellingen

Acties

Uitvoerenden

Gereed

Binnen de beschikbare
budgetten opereren

Controleren en beheersen

Locatieleider

Doorlopend

Reserveren voor
vervanging methodes

Meerjaren planning

Locatieleider

Jaarlijks

10.7 Beleidsterrein Kwaliteit
Beleidsterrein: Kwaliteit
Doelstellingen

Acties

Kernkwaliteiten Jenaplan

Scholing en beleid schrijven

Uitvoerenden
Locatieleider

Gereed
Doorlopend

Jenaplan
vereniging

10.8 Beleidsterrein Huisvesting
Beleidsterrein: Huisvesting
Doelstellingen

Acties

Renovatie

Wensen en eisen
communiceren

Project-/
stuurgroep

Augustus
2017

Tijdelijke huisvesting

Faciliteren en inrichten

Project-/
stuurgroep

Augustus
2016
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10.9 Meerjarenplannen Investering OLP

Cursusjaar

Wens

Prijsindicatie

Bijzonderheden

2015-2016

-Vernieuwing CITO toetsen
-Methode begrijpend lezen
-Meubilair voor OB en BB
-Inrichting speelzaal

€ 400
€ 1500
€ 30.000
€ 20.000

Uitgaven t.b.v. renovatie/
uit-/inhuizing

2016-2017

-Vernieuwing CITO toetsen
-Methode aanvankelijk lezen
-Voorloper taal/rekenen KB
-Beamers en digiborden
-Pleintoestel
-PR materiaal

€ 400
€ 9000
€ 3000
€ 40.000
€ 10.000
€ 300

Uitgaven t.b.v. renovatie/
uit-/inhuizing

2017-2018

-Vernieuwing CITO toetsen
-Methode voor drama
-Methode SEO
-Pleintoestel

€ 400
€ 800
€ 2500
€ 10.000

2018-2019

-Vernieuwing CITO toetsen
-Methode voortgezet
technisch lezen

€ 400
€ 4000

2019-2020

-Vernieuwing CITO toetsen
-Methode Engels

€ 400
€ 3000

2020-2021

-Vernieuwing CITO toetsen
-Taalmethode
-Lustrum, 3e

€ 400
€ 15000
€ 1000

2021-2022

-Vernieuwing CITO toetsen
-Rekenmethode
-PR materiaal

€ 400
€ 15000
€ 300

2022-2023

-Vernieuwing CITO toetsen

€ 400
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11.










Gerelateerde documenten
Schoolgids 2015-2016
Jaarinfo 2015-2016
Zorgplan
Intern Ondersteuningsplan
Pestprotocol
Schoolregels en Afspraken
Protocol Technisch Lezen, Spellen en Dyslexie
School ondersteuningsprofiel Versie 30-10-2012 PPO Leiden
Procedure schorsen en verwijderen
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