
SBO De Cirkel – GPO-WN
Schoolplan 2014-2018



Voorwoord

Voor u ligt het schoolplan 2014-2018 van SBO De Cirkel. 
Wij zijn een school voor Speciaal Basis Onderwijs, met 
toegevoegde waarde op het gebied van christelijk, 
kwalitatief goed onderwijs, pedagogisch klimaat en dit  
leidt aantoonbaar tot goede uitstroomresultaten. 

Wij willen de leerlingen tot verdere ontwikkeling helpen  
èn ze toe te rusten met christelijke waarden en normen.  
Dit doen wij in actieve samenwerking met de ouders van 
deze kinderen.

Dit schoolplan hoort bij het GPO-WN Koersplan 2014-2018 
‘Hart voor alle kinderen’. In dit koersplan zetten we de 
richting uit voor de komende vier jaar op verenigingsniveau 
en beschrijven we onze strategische fundamenten, onze 
kernwaarden en gezamenlijke ambities. In dit schoolplan 
beschrijven we uitgangspunten, kernwaarden en ambities 
op schoolniveau. In de uitwerking van de kernthema’s 
wordt de verbinding tussen het verenigingskoersplan en dit 
schoolplan duidelijk zichtbaar. 

Tijdens verschillende momenten is er gesproken over 
de vertaling van het koers- naar het schoolplan, met een 
studiedag als centraal middelpunt. Het schoolplan beschrijft 
ons onderwijskundig, personeels- en kwaliteitsbeleid 
voor de periode 2014-2018. De doelen en ambities uit dit 
schoolplan vertalen we jaarlijks in concrete speerpunten 
en activiteiten voor het onderwijs op SBO De Cirkel in het 
jaarplan. Dit schoolplan geeft inzicht in de manier waarop 
we onze ambities willen bereiken. 

Onderwijsontwikkeling is voortdurend in beweging, 
daarom evalueren we jaarlijks onze plannen en passen ons 
handelen aan aan nieuwe inzichten en opbrengsten (Plan-

Do-Check-Act). Aan het eind van elk hoofdstuk vindt u  
een overzicht van de doelen en te behalen resultaten.

Het Schoolplan 2014-2018 is een meer praktische 
uitwerking van het gezamenlijke GPO-WN Koersplan  
2014-2018. Dit laatste document geeft uitvoerige 
beschrijving over de missie, visie en strategie van de 
scholen, waaronder SBO De Cirkel. 

Een beleidsplan formuleren is een klus welke om tijd en 
aandacht vraagt. Ik ben blij met het voorliggende plan.  
Te meer omdat dit gezamenlijk met het team is gedaan.  
Dit maakt het krachtig. We gaan het nu ten uitvoer 
brengen. Daar spannen we ons als team zo maximaal 
mogelijk voor in. Met hart voor de kinderen. In ons werk 
weten wij ons afhankelijk van de zegen van de Heer.  
Ons gebed is of hij deze zegen wil blijven geven. 

Wij nodigen u uit kennis te nemen van het Schoolplan 
2014-2018. Graag spreken wij het waar wenselijk met u 
door. Neemt u daartoe contact op met de directie van  
SBO de Cirkel. 

Het schoolplan is tot stand gekomen als uitwerking op 
schoolniveau van het koersplan GPO-WN 2014-2018  
‘Hart voor alle kinderen’. Dit schoolplan van SBO De Cirkel 
heeft de instemming van het bevoegd gezag (Directeur-
bestuurder dhr. R. Tromp, Molenaarsweg 1, 2401 LL 
Alphen a/d Rijn) en de MR van SBO De Cirkel.

Met hartelijke groet, 
Nico Buchner - directeur SBO de Cirkel
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Visie en missie van de school

Wat willen wij bereiken? 
Wij zijn uit op verdere ontwikkeling en welbevinden 
van het kind. Hieraan werken wij vanuit christelijk, 
gereformeerd perspectief. Het onderwijs dat wij bieden 
wil ondersteunend, uitdagend en betekenisvol zijn. Met 
elkaar spannen wij ons in om met hart voor alle kinderen 
te werken aan ontwikkeling van het kind en het onderwijs. 
Het doel hiervan is dat de kinderen worden toegerust tot 
het volwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij. 
Onderstaand een samenvatting van de manier waarop 
wij dit willen bereiken. Dit verwachten onze schoolouders 
ook. Om deze reden kiezen zij voor SBO de Cirkel in 
plaats van een school, veelal dichterbij huis. Vanuit deze 
sterke betrokkenheid willen wij kinderen gezamenlijk 
ontwikkelen en toerusten.

SBO De Cirkel, is een school waar het geloof 
aandacht krijgt, in hoofd, hart en handen
Ons christelijk geloof vervult een centrale rol van waaruit 
we naar elkaar kijken en met elkaar samenwerken in de 
vormgeving van het onderwijs. Het is de inspiratiebron 
voor ons handelen. Het geeft houvast, hoop en liefde, in 
alle situaties. Wij willen ons handelen laten inspireren en 
bepalen door de bijbel, het woord van God. 

SBO De Cirkel, is een school waar kinderen 
veiligheid wordt geboden
De Cirkel wil zijn als een groot huis waar het voor 
iedereen prettig verblijven is. Wij spannen ons in voor 
veiligheid, structuur en een prettige sfeer. Erkenning en 
waardering van de eigenheid van het kind staat hierbij 
centraal. De kinderen leren zichzelf kennen en kunnen 
zodoende gaandeweg hun plek in de maatschappij 
innemen. 
SBO De Cirkel, is een school waar gedifferentieerd, 
ondersteunend onderwijs wordt geboden
Met elkaar denken wij voortdurend na over de beste 
manieren om kinderen tot ontwikkeling te laten komen. 
Op het niveau afgestemde leerstof en uitleg hiervan zijn 
basiskenmerken. Wij voeren dit uit in niveaugroepen, met 
groepsplannen en waar nodig individuele begeleiding. Dit 
leidt tot een actieve en taakgerichte werkhouding van de 
kinderen. 

SBO De Cirkel, is een school waar het personeel 
met en van elkaar wil leren
In de school is een veilige sfeer waarbinnen openheid 
en betrokkenheid op elkaar belangrijk zijn. We willen van 
en met elkaar leren. Dit brengt in de begeleiding van de, 
soms kwetsbare kinderen, extra mogelijkheden met zich 



mee. Het planmatig werken, doelbewust benutten van de 
talenten en invulling geven aan professionele communicatie 
vormen ontwikkelthema’s. 

SBO De Cirkel, is een school waar de ouders 
betrokken worden als educatief partners
Wij ontvangen het vertrouwen van ouders om hun kind te 
onderwijzen en te begeleiden. Daarom beseffen wij dat 
een open en gezamenlijke samenwerking heel belangrijk 
zijn. Met elkaar weten we meer, we willen samen 
invulling geven aan de begeleiding van het kind. Heldere 
communicatie over de ontwikkeling van het kind en het 
afstemmen van wederzijdse verwachtingen worden verder 
versterkt. In de komende jaren zullen wij nog nadrukkelijker 
de actieve samenwerking, educatief partnerschap gaan 
versterken. Dit noemen wij ouderbetrokkenheid 3.0 Dit 
houdt in dat verwachtingen en mogelijkheden explicieter 
dan voorheen worden afgestemd.

Wij beloven u
Vanuit een christelijke, gereformeerde identiteit de 
kinderen onderwijs te bieden waarbij we het kind willen 
zien, waarderen en het beste willen bieden. Wij doen dit 
in samenwerking met alle betrokkenen met erkenning 
van elkanders rollen en taken. Met elkaar hebben wij het 
belang van de kinderen voor ogen.

Hart voor alle kinderen
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Samenvattende teamevaluatie voorbije 
planperiode, 2008-2012

1.  Gereformeerde identiteit – Wat stond 
centraal? 

  De gereformeerde identiteit is zichtbaar en voelbaar in 
ons schoolklimaat

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Door alle betrokkenen wordt de uitwerking van de 

identiteit keer op keer positief gewaardeerd.  
De identiteit vormt de basis van ons handelen.  
Het gezamenlijk (school, ouders, kerken) hiermee bezig 
zijn is op voorgenomen wijze uitgevoerd. De vieringen 
en andere vormen van gezamenlijke uitwerking van de 
identiteit verlopen goed. Dit wordt bij de christelijke 
heilsfeiten en bij jaaropeningen en sluitingen 
toegepast. Ouders zijn hier veelal bij aanwezig.  
De heldere christelijke identiteit trekt ouders aan om 
hun kind hier aan te melden. Dit heeft geleid tot een 
groei van het aantal leerlingen in de achterliggende 
jaren. Onduidelijk is hoe dit zich verder zal ontwikkelen. 
Wel is duidelijk dat wij onze school en bijbehorende 
boodschap meer kunnen uitdragen aan de mensen in 
onze omgeving. Wij willen Lichtdragers zijn.

  Betekenis voor planperiode 2014-2018
  In de notitie van GPO-WN is het geactualiseerde 

identiteitsbeleid beschreven. Op de Cirkel willen wij 
hier graag invulling aan geven. Dit zal zich met name 
gaan richten op:

 -  Toerusting en onderling gesprek van teamleden en 
ouders

 -  Zichtbaar maken, visualiseren van de identiteit
 -  Vanuit de gereformeerde identiteit profileren van 

de school, naar ouders en binnen het nieuwe 
Samenwerkingsverband.

 -  De schoolvieringen nog mooier en met betrokkenheid 
van kinderen, teamleden en ouders vormgeven

 -  Bij veranderende samenstelling van gezindtes met 
elkaar in gesprek blijven over de borging van de 
gereformeerde identiteit vanuit bijbel en grondslag.

2.  Cirkel - onderwijs – Wat stond centraal?
  Werken aan kwalitatief goed onderwijs, de basis goed 

op orde hebben, vergroten van kennis en begeleiding 
van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Er is veel aandacht besteed aan het vergroten 

van kennis en vaardigheden van de teamleden, 
met name bij de basisvakken. Dit is gedaan via 
nascholingscursussen binnen GPO-WN. Daarnaast ook 
via op ontwikkeling gerichte teambijeenkomsten o.l.v. 
de reken- en taalcoördinatoren. 

  Er is aandacht uitgegaan naar het pedagogisch 
klimaat, de methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het vastleggen hiervan in een 
leerlingvolgsysteem.  
Dit heeft geleid tot studie, uitproberen en het in kleine 
stapjes invoeren van een nieuwe systeem, Zien!  
Het invoeren van een methode is uitgesteld vanwege 
het invoeringstraject van Zien! en daarnaast de 
beperkte mogelijkheden welke wij tot nog toe zien in 
de beschikbare methodes. Wel is duidelijk dat er toch 
een nieuwe methode dient te komen.  
Dit om de voortgang en uitvoering van schoolleerlijnen 



te waarborgen. Bij het reken- en taalonderwijs zijn 
stappen gemaakt m.b.t. het meer projectmatig 
werken. Er hebben projecten en themadagen 
plaatsgevonden waarbinnen het meer onderzoekend 
leren invulling heeft gekregen. Dit heeft tot mooie 
resultaten en verhoogde betrokkenheid geleid.  
De zaakvakken en meer creatieve vakken waaronder 
ook techniekonderwijs hebben weinig beleidsmatige 
aandacht kunnen krijgen. Deze vakken worden 
naar onze beleving nu vooral op cognitieve wijze 
aangeboden. 

  Meer vakinhoudelijk specifieke onderwerpen zijn de 
verbetering van de resultaten bij het leesonderwijs. 
Door meer tijd en (methodische) aandacht hieraan 
te besteden zijn de resultaten positief gegroeid. Het 
werken met groeps- en individuele plannen vormt 
een aandachtspunt. We zijn hiermee aan het werk 
geweest, het op teamniveau hiermee eenduidig en 
conform afspraak werken is een onderdeel dat niet 
voldoende sterk is ontwikkeld. Dit, aangevuld met het 
analytisch bezig zijn met behaalde resultaten is een 
helder verbeterpunt, op alle niveaus in de school. 

Betekenis voor planperiode 2014-2018
 -  Oriënteren, invoeren en borgen van een methode 

voor SEO en daarnaast het stevig implementeren van 
het leerling observatiesysteem (Zien!).

 -  Het analyseren van bereikte resultaten op leerling-, 
groeps- en schoolniveau en hieraan interventies 
verbinden. Dit vraagt om het cyclisch doorlopen 
van plan-do-check-act t.a.v. het handelings- en 
opbrengstgericht werken. Doelgerichtheid door 
gegevens van resultaten systematisch te gebruiken 
bij het bepalen van het benodigde onderwijsaanbod.

 -  In het verlengde hiervan vraagt dit om het 
doordenken van de leerlijnen, niveaus en het 
onderwijsaanbod dat wij hierop afstemmen.

 -  Oriëntatie en invoer van een nieuwe rekenmethode 

afgestemd op de kenmerken van onze 
leerlingpopulatie. 

 -  De zaakvakken en techniek zullen aandacht gaan 
krijgen. Het onderwijs bij deze vakken dient 
uitdagender en betekenisvoller worden dan nu het 
geval is. Daarmee verwachten wij kinderen meer te 
boeien en uit te dagen tot leren.

3. Educatief partnerschap – Wat stond centraal?
  Het met ouders in verbinding zijn over de ontwikkeling 

van het kind en de hierbij benodigde acties, van school 
en ouders.

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Er is veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het 

versterken van de samenwerking met de ouders.  
Door leerkrachten en management. De kleinschaligheid 
van onze school zorgt veelal voor korte lijnen in de 
communicatie. Op zichzelf is dat goed, wel is het 
belangrijk om daarnaast ook de formele stappen goed 
te documenteren en hierover open en duidelijk te 
communiceren aan ouders e.a.  
Dit om verwachtingen en feiten met elkaar in lijn te 
laten blijven. Veelal is dit gelukt, soms ook niet, dit 
leidde in die gevallen tot de nodige aandacht.

  
  Betekenis voor planperiode 2014-2018
 -  Ouders e.a. tijdig zicht bieden op de behaalde 

resultaten, benodigde ontwikkeling en hierbij 
behorende acties. 

 -  De bestaande rapportagevormen kritisch bezien en 
afstemmen op de actuele eisen en verwachtingen. 
Belangrijk om hierover in het team en met de ouders 
te spreken. Dit om verwachtingen en mogelijkheden 
op elkaar af te stemmen. 

 -  Toerusting en onderlinge ontmoeting van ouders 
bewerkstelligen.

Hart voor alle kinderen
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4. School en maatschappij – Wat stond centraal? 
  Kinderen toerusten tot hun plaats in de maatschappij 

en als school deelnemen aan plaatselijke netwerken

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Er is in de groepen veel aandacht geweest voor 

maatschappelijke situaties, met name in de midden- 
en bovenbouw. Het hiermee planmatig en doelgericht 
bezig zijn is minder sterk aanwezig, wellicht mede door 
de afwezigheid van een actuele methode die hierin 
ondersteunend kan zijn.

  We vinden met elkaar dat we te weinig zichtbaar 
zijn. Hoewel onze school een andere plaats heeft dan 
een gemiddelde school willen wij hierin verandering 
krijgen. Het gaat om bewustwording en hetgeen wij 
willen uitstralen naar onze omgeving. Dat kan versterkt 
worden.

  Betekenis voor planperiode 2014-2018
 -  Invoeren van een lesmethode voor maatschappelijke- 

en seksuele vorming en actief burgerschap.
 -  De school neemt actiever, zichtbaarder deel aan 

plaatselijke en/of wijkactiviteiten. Dit betreft het 
management alsmede het onderwijs in de groepen

5.  Vakmanschap en welbevinden – Wat stond 
centraal?

  Vergroten van het vakmanschap, gezamenlijk leren in 
het team en evenwichtige taakbelasting

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Het team gaat op vriendelijke wijze met elkaar om. 

Men zoekt het goede voor de kinderen en elkaar.  
Dat is een groot goed. 

  In de teamsamenstelling hebben veranderingen 
plaatsgevonden. De redenen hiervan zijn verschillend: 
pensionering, andere baan, bezuinigingen.  
Daarnaast vond er groei van het leerlingaantal plaats, 

waarbij er een vierde groep is gerealiseerd. 
  In de professionele lijn is er via gepland overleg 

invulling gelegenheid geboden tot intervisie en 
varianten hierop. Dit binnen de miniteams.  
Daarnaast vonden er periodiek studiedagen plaats.

  Betekenis voor planperiode 2014-2018
 -  We willen groeien in het leren van elkaar en 

deskundigheden. Meer benutten van specialismen  
en competenties van elkaar.

 -  De werkbelasting, taakbeleid en persoonlijke 
bevlogenheid dient beter op elkaar afgestemd te 
raken. Dit vraagt om helderheid, gezamenlijk gesprek 
en elkaar hierbij ondersteunen, anderzijds ook om  
het aanspreken op verwachtingen en resultaten. 

6. Procesverbetering – Wat stond centraal?
  Realiseren van verbeteringen op gebied van financiën, 

ict en huishoudelijke en organisatorische zaken

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Het gebouw ziet er dagelijks goed verzorgd uit.  

De inrichting en onderhoud zijn in principe goed op 
orde. ICT kende wel geregeld problemen. Hierdoor 
konden leerkrachten niet altijd goed werken.  
Dat is storend. De financieel gezonde bedrijfsvoering 
staat onder druk. Dit door het invoegen van de Cirkel 
bij het nieuwe Samenwerkingsverband. Onzekere 
ontwikkeling. De personele situatie is wat omvang 
betreft veranderd.

  Betekenis voor planperiode 2014-2018
 -  Frequente aandacht voor financiën en beheer.  

Dit mede olv de financieel adviseur van  
GPO-WN. Personeelssituatie voortdurende aandacht. 
Verbetering van ict-begroting, vervanging.

 -  Aandacht voor efficiënte en meer doelgerichte 
(werk) bijeenkomsten, met duidelijke 



besluitvormingsprocessen. 
 -  We gaan toe naar een kleiner team, met grotere 

benoemingsomvangen. Investeren in kwaliteit, 
flexibiliteit.

  Taakverdeling binnen het team verbeteren, acceptatie - 
van rollen en verantwoordelijkheden.

7. Leiderschap – Wat stond centraal
  Versterken van sturen op processen, bevorderen 

samenwerking en transparantie in houding en 
communicatie

  Evaluatie van bereikt resultaat
  Het leiderschap heeft zich met name bezig gehouden 

met het bevorderen van een positief (team)klimaat 
in de school, aangaan van dialoog en verbinding met 
teamleden en ouders. Daarnaast is er veel aandacht 
voor organisatorische aspecten en het inspelen op 
de benodigde veranderingen en de plaats binnen het 
samenwerkingsverband. De meer formele kant van het 
leiderschap, waaronder gestructureerde uitvoering van 
IPB, heeft onder druk gestaan.

  Betekenis voor planperiode 2014-2018 
 -  Planmatige uitvoering van IPB
 -  Bevorderen en benutten van de mogelijkheden in 

het team en daarmee anderen in hun mogelijkheden 
erkennen en daar bewust gebruik van maken.

 -  Coaching op gedrag en resultaat.

 

Samenvattend: 
Waardering door leerling, ouder en medewerker

Uit het THO van voorjaar 2014 blijkt dat de vermelde 
doelstellingen grotendeels behaald zijn. Dat stemt tot 
dankbaarheid en spoort aan tot verdere ontwikkeling. 
De niet behaalde doelstellingen zijn hierboven reeds 
beschreven en vertaald naar nieuwe actiedoelstellingen. 
Met vertrouwen en positieve verwachtingen gaan wij dit 
tegemoet. 

Hart voor alle kinderen
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1. Doorleefde identiteit 
van SBO De Cirkel in een 

veranderende samenleving



werkklimaat. Uit peilingen blijkt keer op keer dat dit zeer 
positief wordt ervaren, door verschillende categorieën 
betrokkenen.

Identiteit - Wat vinden de teamleden 
belangrijk om te ontwikkelen?

• Ieder teamlid straalt uit dat hij of zij kind van God is;
• identiteit in de school visualiseren in de school;
• leven vanuit Gods liefde, acceptatie en vergeving;
• er is altijd een nieuwe kans, dit geldt voor iedereen;
•     geloofsgesprekken voeren, met teamleden en ou-

ders, toerusting;
•  christelijke heilsfeiten krijgen bij de vieringen 

duidelijke aandacht;
• willen voorbeeld zijn voor de kinderen;
• we bieden de kinderen christelijk perspectief;
•  identiteitsbeleid van GPO-WN wordt geregeld 

besproken en gekoppeld aan de praktijk. Hierbij ook  
de mogelijkheden van de Identiteitscommissie.

1.2 Organisatiestructuur 
en identiteit

Op SBO De Cirkel werken veel teamleden in verschillende 
functies. Daarnaast zijn er frequent externe onderwijs- en 
opvoedingsprofessionals aanwezig:
Intern: leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwij-
sassistenten, logopediste, orthopedagoge, conciërge, 
zorgcoördinator, beleidscoördinator, administratief mede-
werker en directeur. Extern: schoolmaatschappelijk werk, 
fysiotherapeut, ambulant begeleiders van verschillende 
diensten. De taken en verantwoordelijkheden van de 
teamleden en het management zijn beschreven in het 
taakbeleid. Waar nodig wordt dit jaarlijks aangepast. 
Wij zien onze interne medewerkers als identiteitsdragers 

1.1 Onze 
schoolbeschrijving

SBO De Cirkel is een school voor speciaal basis onderwijs. 
Er komen ongeveer 60 leerlingen naar onze school toe. 
Dit aantal is stijgend gebleken in de afgelopen twee jaar. 
Ouders hebben behoefte aan een overzichtelijke school 
als deze waar het christelijk geloof, aandacht en expertise 
voor het kind en kwaliteit met elkaar verbonden worden. 
De school is gestart in 1985 en sindsdien gelegen in 
Capelle aan den IJssel. Toen bedoeld als voorziening van 
de gereformeerde scholen. Dit is veranderd in de loop 
der jaren. Het is niet meer een voorziening enkel voor de 
scholen van de vereniging GPO-WN. 

De naam van onze school ‘De Cirkel‘ wil de verbondenheid 
tussen gezin, school en geloof duidelijk maken. Ieder hoort 
erbij en levert een bijdrage vanuit eigen mogelijkheden 
en verantwoordelijkheden. Binnen SBO De Cirkel maak je 
deel uit van een schoolgemeenschap. De naam ‘De Cirkel’ 
staat ook voor kringen om het kind. Kringen van veiligheid, 
begeleiding en ontwikkeling. Dat willen wij bieden.  
Deze kringen lopen net als golfjes in een vijver in elkaar 
over. Ze beïnvloeden elkaar en maken met elkaar verbinding. 
Dit laatste is een kernbegrip op De Cirkel. In opvoeding en 
onderwijs aan de kinderen willen wij deze gedachte vorm 
en inhoud te geven. De ouders die voor onze school kiezen 
vinden het belangrijk dat hun kind onderwijs krijgt dat 
aansluit bij hun christelijke levensovertuiging.  
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en ouders 
zich er thuis voelen en elkaar respecteren vanuit de 
gezamenlijk gedragen christelijke waarden en normen. Wij 
richten ons daarbij op het ontwikkelen van Eigenwaarde 
– Welbevinden – Veiligheid – Structuur – Groei in 
ontwikkeling en resultaat. Dit wordt gerealiseerd in een 
overzichtelijk schoolgebouw en schoolplein. Er is bij de 
inrichting hiervan veel aandacht voor een warm leef- en 



en voeren daarom een zorgvuldig aannamebeleid. Van de 
externe diensten verwachten wij een respectvolle houding 
ten aanzien van de christelijke identiteit. De eindverant-
woordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de aansturing 
van het team ligt bij de directeur. Samen met de zorgco-
ordinator en de beleidscoördinator vormt hij het manage-
mentteam. In hoofdstuk 4 wordt dit verder uitgewerkt. 
Alle teamleden zetten zich vanuit hun eigen deskundig-
heid en positie in om de ontwikkeling van leerlingen 
optimaal te bevorderen en voeren daarover regelmatig 
overleg. Het identiteitsbeleid en de concrete uitwerking 
daarvan is voortdurend onderwerp van gesprek, dit willen 
wij als cement tussen de stenen laten zijn, het maakt de 
verbinding tussen de verschillende bezigheden en is daar-
mee altijd aanwezig. De identiteit vormt onze inspiratie-
bron en werkt als richtsnoer voor ons handelen. We laten 
ons hierdoor inspireren en ook op aanspreken. 

1.3 Leerling en 
ouderpopulatie

SBO De Cirkel is een streekschool. De leerlingen komen 
naast de kinderen die dichtbij wonen, uit de regio Rotter-
dam, Drechtsteden, Den Haag en met als noordelijke grens 
Alphen aan den Rijn. Een groot geografisch gebied. Dit 
brengt het nodige (taxi)vervoer en reistijd met zich mee. 
De schooltijden zijn hier ook enigszins op afgestemd, om 
zodoende verlies van onderwijstijd te voorkomen. Een deel 
van onze leerlingen komt uit een dorp, andere leerlingen 
wonen in de stad. Dit levert een mooie afspiegeling van de 
maatschappij op. 
De ouders en hun kinderen hebben een christelijke achter-
grond. Ieder die gemotiveerd kiest voor het gereformeerd 
onderwijs is welkom op De Cirkel. Wij vragen en verwach-
ten een actieve ondersteuning hiervan. In de praktijk zien 
wij dat de ouders overwegend behoren tot de volgende 

kerkgenootschappen: Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), 
Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk gereformeerde 
kerk, Evangelische gemeenten, Protestantse Kerk Neder-
land. Het opleidingsniveau van de ouders loopt uiteen. Er is 
sprake van een tamelijk laag aantal achterstandsleerlingen. 
De uiteenlopende achtergronden van de leerlingen zijn wel 
op school merkbaar. Er zijn diverse gezinnen waar sprake is 
van moeilijkere opvoedsituaties, al dan niet structureel. In 
ons onderwijs en in de contacten met thuis is dit op zekere 
momenten merkbaar. 

De leerlingpopulatie is divers, in verschillende opzichten: 
leerlingen met laag IQ, gemiddelde intelligentie en enkele 
hoogbegaafde leerlingen zijn op onze school aanwezig en 
er zijn leerlingen met diverse diagnoses van uiteenlopende 
aard. Opvallend is het aantal kinderen met een stoornis in 
het autistisch spectrum. Het gemiddeld IQ op De Cirkel 
ligt rond de 83-85. De kind- en leerkenmerken en onder-
wijsbehoeften verschillen sterk tussen de leerlingen. Er zijn 
op onze school relatief veel kinderen die extra intensieve 
begeleiding nodig hebben in het autistisch spectrum. Dit 
bieden wij door inhoudelijke expertise, alsmede het bieden 
van heldere structuren, overzichtelijke groepen en echte 
aandacht voor alle kinderen. Dit wordt in tevredenheids-
onderzoeken ook keer op keer door ouders bevestigd. Bij 
de schoolstart wordt in eerste instantie met name geïn-
vesteerd in het aandacht besteden aan de pedagogische 
onderwijsbehoeften. Hierbij worden de stimulerende en 
belemmerende onderwijsbehoeften van het kind geformu-
leerd, per terrein. Dit zien wij als basis voor een succesvol 
onderwijstraject. Na de start wordt er een begeleidingsplan 
opgesteld met doelen voor sociaal emotionele ontwik-
keling, motivatie, werkhouding enalgemeen didactisch 
handelen. Na verloop van tijd weten wij dit om te buigen 
naar meer expliciete aandacht voor groei in onderwijsresul-
taten. De snelheid waarmee deze verandering plaatsvindt 
verschilt per leerling. Grofweg kunnen wij stellen dat hier 
gemiddeld een kwartaal voor gerekend kan worden. 

Hart voor alle kinderen
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 Thema 1 Doorleefde identiteit in een veranderende samenleving

Prestatie-indicatoren Frequentie
Score, streefdatum of 
resultaat in %

Teamleden hebben wekelijks een opening met Bijbellezen en gebed. wekelijks concrete actie: leesrooster

De methode Levend Water en toepassing hiervan wordt in team 
besproken.

1x per jaar rapportage, vastleggen 
werkwijze

In de school zijn christelijke symbolieken en werkstukken zichtbaar, 
gemaakt door leerlingen.

per kwartaal beeldrapportage, 
vermelden in bezinboek

Op ouderavonden is identiteitsbeleid minimaal 1x per jaar onderdeel van de 
agenda.

1x per jaar opkomst ≥ 50%, 
score ≥ 7

Er zijn toerustingsavonden georganiseerd voor ouders en andere 
betrokkenen.

2x per jaar opkomst ≥ 50%, 
score ≥ 7

Er hebben vieringen, bid- en dankstond plaatsgevonden met aanwezigheid 
van ouders.

2x per jaar opkomst ≥ 50% 

De identiteitscommissie voert gesprek met team ter beeldvorming van hoe 
identiteit in de praktijk vorm en inhoud krijgt. 

1x per jaar rapportage, eventuele 
actiepunten vastleggen

In de afgelopen drie jaar is het leerlingaantal gestegen.  
Dit heeft geleid tot een groei van drie naar vier stamgroe-
pen. Naast de stamgroepen wordt er onderwijs gegeven 
in de splits- of niveaugroepen. Door deze indeling zitten 
de kinderen gedurende de schooldag(en) in relatief kleine 
groepen. De verwachting is dat het aantal leerlingen in de 
komende tijd rond de 65 leerlingen zal zijn. 
De ontwikkelingen van Passend Onderwijs, de verande-
rende samenwerkingsverbanden en de bekostiging van 
het taxivervoer spelen hierin een rol van betekenis.  
Wij gaan ons profileren en komen graag in contact met 
nieuwe belangstellende ouders.

 

1.4 Kernwaarden
Wij doen ons werk op SBO De Cirkel vanuit de 
gezamenlijke kernwaarden van GPO-WN. Dit zijn
• liefde; 
• passie;
• verbinding;
• vertrouwen; 
• eigenaarschap.



De omgang met de leerlingen, hantering van de methode voor SEO en 
SOVA wordt vanuit christelijke dimensie besproken en gespiegeld aan de 
kernwaarden. 

1x per jaar rapportage, borging van 
methode voor SEO. 

Ouders zijn actief betrokken bij de vormgeving van de identiteit, bij project 
of toerustingsbijeenkomsten.

1x per jaar rapportage jaarverslag 

De directeur toont aan dat identiteit zichtbaar is in de hele school. 1x per jaar jaarraportage 

De identiteitscommissie voert gesprek met team ter beeldvorming van hoe 
identiteit in de praktijk vorm en inhoud krijgt. 

1x per jaar rapportage, eventuele 
actiepunten vastleggen

De liedlijst (psalm, gezang, lied) is besproken en afgestemd met betrokken 
gemeenten.

1x per jaar rapportage

Ouders, leerlingen en medewerkers geven hun mening over de identiteit 
en de identiteitsdragers in de tevredenheidspeiling.

1x per  
2 jaar

respons ≥ 50% / 
score ≥ 8

Er heeft een schoolbreed identiteitsproject plaatsgevonden i.s.m. kerken. 1x per jaar deelname kerken ≥ 85%, 
beeldverslag

De directeur voert jaarlijks geloofsgesprekken met het team. 1x per jaar onderwerp op studiedag 
of teamoverleg

Het Identiteitsberaad komt minimaal 1x per jaar bijeen. 1x per jaar bespreken onderwerp uit 
bezinboek

Afname kernwaarden-check uit het GPO-WN koersplan. 1x per jaar score ≥ 8

Afname kwaliteitskaart identiteit. 1x per jaar score ≥ 8

Er zijn ook meer concrete schoolwaarden welke wij vanuit 
de eigen schoolsituatie belangrijk vinden. De christelijke 
liefde is hierbij zoals eerder genoemd overkoepelend. 
Dit wordt concreter in de begrippen: Vertrouwen – 
Verantwoordelijkheid – Eigenheid. 
Deze schoolwaarden komen voort uit het studietraject van 

SWPBS. Dit is een oriëntatietraject dat in de periode 2014-
2018 verder gestalte zal krijgen. 
De kernwaarden worden zichtbaar in ons gedrag en we 
willen daar zowel intern als extern op aangesproken worden. 
In de context van het SBO zijn er specifieke competenties en 
indicatoren. Deze worden in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 
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2. SBO De Cirkel op weg  
naar excellent onderwijs



Met hart voor onderwijs en deze kinderen spannen wij 
ons in om dit te bereiken!

Excellent onderwijs - Wat vinden de teamleden 
belangrijk om te ontwikkelen?

•  Analyses van resultaten, dit omzetten naar concrete 
doelen;

•  (groeps)handelingsplannen worden naar afspraak 
uitgevoerd;

•  verouderde methodes vervangen, met name bij de 
zaakvakken;

• betekenisvol, meer projectmatig onderwijs toepassen;
• aandacht voor hoogbegaafdenbeleid;
•  SEO en SOVA schoolbreed uitvoeren adhv duidelijke 

afspraken;
•  bij de leerlingbesprekingen wordt Zien! als kader 

gebruikt;
•  versterken van de leerkrachtvaardigheden;
•  realiseren van uitdagende, rijke leeromgeving welke 

motiverend werkt;
•  ontwikkelen van inzicht in de onderwijsbehoeften 
  van onze leerlingen.

Strategie en Tactiek: Hoe gaan we dat doen en 
welke keuzes maken wij?
Hiervoor werd de missie en visie beschreven. Nu de nadere 
uitwerking hiervan. Er zijn een aantal thema’s waaraan wij 
in de periode 2014-2018 schoolbreed (verdere) invulling 
willen geven. Deze worden hieronder per onderwerp 
beschreven.

Handelingsgericht werken (HGW) 
Op SBO De Cirkel bestaan er stamgroepen waar de 
leerlingen de algemene dagmomenten meemaken. 
Daarnaast bestaan er splitsgroepen waar de leerlingen 
op afgestemde niveaus onderwijs ontvangen. Dit heeft 

2.1 De inrichting van 
ons onderwijs 

SBO De Cirkel is een school in ontwikkeling. Er wordt 
gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering, ingezet op 
groei van het leerlingaantal en borging van eerder bereikte 
resultaten. De christelijke, gereformeerde identiteit vormt 
hierbij zoals gezegd de basis. 

Onze school heeft te maken met verschillende invloeden, 
intern en extern. Deze kunnen als uitdagingen gezien 
worden, echter soms ook als reële risico’s. Om deze 
reden willen wij dan ook verstandige keuzes maken 
waarmee de leerlingen zijn gediend en wat voor het 
leerkrachtenteam haalbare doelen moeten kunnen 
vormen. Deze doelen moeten flexibel zijn en ruimte in zich 
hebben om in de komende jaren waar nodig organisch bij 
te stellen. 

Met elkaar willen wij ons inspannen voor onderwijs 
dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Wij willen 
onderwijs van betekenis bieden. Onze inzet is er op 
gericht om de kinderen mee helpen te vormen tot jonge 
mensen die in geloof en met plezier in het leven staan 
en hun plaats in de samenleving innemen. Om dit te 
realiseren is een goede samenwerking met ouders en 
andere betrokkenen nodig. Het ontwikkelen van gaven 
en talenten, van kind en teamlid, vinden wij belangrijk. Ze 
zijn er om te ontwikkelen. Hierbij willen wij uitgaan van 
de van God gekregen mogelijkheden en talenten. Vanuit 
deze gedachte willen wij kinderen helpen zich verder te 
ontwikkelen, zonder ze te overvragen. Bij alles geloven we 
dat onze eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. 

Dit zijn positieve en tevens best hoge doelen. Toch willen 
wij dit graag bereiken, want de kinderen zijn het waard. 



betrekking op de RTL-vakken alsmede geregeld op de 
zaakvakken. De overige vakken en dagmomenten vinden 
plaats in de stamgroep, met als naamsaanduiding AB, 
BC, CD en DE. Binnen onze school wordt er gewerkt met 
groepsplannen voor de vakken rekenen, taal en spelling. 
Hierbij worden de stimulerende en belemmerende 
onderwijsbehoeften van het kind geformuleerd.  
In principe wordt er bij iedere les gewerkt in drie niveaus. 
De basisinstructie (met verwerking) aan de hele groep, 
een verlengde instructie (met verwerking) aan kinderen 
die dit nodig hebben en extra materiaal voor verbreding en 
verdieping voor kinderen die hier behoefte aan hebben.

De onderwijsbehoeften van het kind, en de belemmerende 
en stimulerende factoren zijn uitgangspunt bij het indelen 
van kinderen in de verschillende groepen. De leerkracht  
is bij handelingsgericht werken de cruciale figuur.  
Zijn of haar handelen doet er toe. Door het werken met 
groepsplannen werken leerkrachten doelgericht.  
Door het werken met de groepsplannen, 
begeleidingsplannen en het ontwikkelingsperspectief 
werken de leerkrachten doelgericht. Deze doelen worden 
aan het eind van een periode geëvalueerd. Dit alles 
gebeurd in de evaluatieve cyclus van HGW. In paragraaf 
3.4 wordt de relatie met opbrengst gericht werken en onze 
ontwikkeldoelen verder uiteengezet. 

De vier fases van deze cyclus zijn: 
1.  Signaleren: Wat heeft deze groep/leerling van mij nodig. 
2.  Analyseren: Wat zijn de onderwijsbehoeften van mijn 

groep/leerlingen 
3.  Plannen: Ik cluster de leerlingen in drie groepen en 

schrijf een plan 
4. Realiseren: Ik ga aan de slag met mijn groepsplan.

Voor de periode 2014-2018 zijn onze speerpunten mbt 
handelingsgericht werken met name:
1)  Het analyseren van data, gegevens. Uit zelf- en 

externe evaluaties blijkt dat wij de fase 1, 3 en 4 op 
tamelijk goede wijze toepassen. Er wordt vroegtijdig 
gesignaleerd, interventies gepland. De diepgang 
en daarmee de kwaliteit van de analyse vormt een 
ontwikkelpunt. De analyses willen wij diepgaander gaan 
uitvoeren en omzetten naar praktische en waar nodig 
ook individuele hulpplannen. Met de analyse van de 
resultaten wordt er gedoeld op dat van de individuele 
leerling, de groep en op schoolniveau.  
Door het leren toepassen van datagericht handelen, op 
deze drie niveaus, is de verwachting dat het planmatig 
onderwijsaanbod verder zal groeien. 

2)  Het borgen van eerder behaalde schooldoelen.  
Hiermee wordt het leren vormgeven en uitvoeren van 
het groepsplan bedoeld. Deze dienen periodiek en tijdig 
ingeleverd te worden en halfjaarlijks aansluitend aan 
de toetsperiode periode geëvalueerd. Hierbij willen wij 
ook steeds meer ontdekken wat daarin de toegevoegde 
rol van de leerkracht kan zijn. Het gaat om meer dan 
kind- en groepsfactoren, de leerkracht doet er toe. Zijn of 
haar (benodigde) competenties dienen dan ook in deze 
plannen verwerkt te worden, al dan niet voorzien van 
coaching of andere begeleidingsvormen. 

Thematisch onderwijs – Wereldoriëntatie, 
techniek en burgerschap
Wereldoriëntatie, techniek en burgerschap zijn thema’s 
waarvan wij vinden dat dit betekenisvol moet worden 
aangeboden. Je leert niet alleen voor later, ook voor het 
heden, gericht op de toekomst. Duurzame ontwikkeling. 
Daar draait het om. De kinderen dienen uitgedaagd te 
worden tot leren, op allerlei terreinen, zo ook hier. Er vindt 
bij dit onderdeel ook een stuk toerusting vanuit christelijke 
identiteit plaats. 
De genoemde vakken kunnen hieraan een heel mooie en 
zinvolle bijdrage leveren. Dan dient het onderwijsaanbod 
hiervan dan ook zo’n inhoud te hebben dat kinderen 
worden uitgedaagd tot leren, nieuwsgierigheid wordt 
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opgewekt, er situaties zijn waarin het van en met elkaar 
leren (over andere culturen), structureel en planmatig 
wordt aangeboden. Aansprekende en in samenhang 
geboden onderwijsthema’s kunnen hieraan bijdragen. 
We willen kinderen leren te reflecteren op hun eigen 
werk en van hieruit eigen doelen te stellen. We willen de 
verschillende intelligenties die kinderen hebben aanboren. 
Wij denken dat kinderen het meeste leren als ze leren 
op een manier die beste bij hen past. Met kinderen zelf 
willen we op zoek gaan naar die manier van leren. 

Deze vakken lenen zich uitstekend voor het leren 
met hoofd, hart en handen. In de huidige methodes 
en werkwijzen komt dit te weinig aan bod. Het team 
heeft hier meermaals over gesproken en de wens 
geuit om dit op andere wijze te willen gaan doen. 
De ervaringen van de leerlingen ondersteunen dit, 
uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat zij het meer 
onderzoeksmatig, projectonderwijs niet alleen leuker 
maar ook leerzamer vinden. 

Onderwijs aan het jonge kind
Als kinderen bij ons op school komen, hebben ze al een 
aantal jaar op een andere school onderwijs gevolgd. 
Indien de leerlingen bij groep AB instromen, dan hebben 
zij meestal een leeftijd rond de 7 à 8 jaar. Het komt ook 
geregeld voor dat er kinderen van hogere leeftijd bij ons 
op school komen. In beide situaties willen wij een goede 
leer-werksituatie bieden waarbij de onderwijsbehoeften 
en groepskenmerken zo veel mogelijk ten positieve voor 
de leerling op elkaar worden afgestemd. 

Het onderwijs aan het jonge kind is gericht op de 
basisvaardigheden. Naast het bijdragen aan een 
positieve sociaal-emotionele ontwikkeling. In de 
onderbouw wordt gewerkt met kleine niveaugroepen, 
extra instructiemomenten en het inzetten van 
leerkrachtondersteuners. Hiermee beogen wij een goede 

basis te realiseren voor het verdere ontwikkelingstraject 
van de kinderen. 

De ontwikkeling van de basisvaardigheden krijgt extra 
kansen door het werken van niveaugroepen en de inzet 
van onderwijsassistenten hierbij. Verder is het zo dat bij 
deze splitsgroep een leerkrachtondersteuner aanwezig is. 
Daarmee wordt ook het inhoudelijk onderwijsniveau naar 
een hoger plan gebracht. De basis van het zelfstandig 
werken wordt gelegd in de groepen AB en BC. Dit wordt in 
de midden- en bovenbouw verder uitgebreid. 

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen
Wij hebben aandacht voor kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Zo ook voor de meer- of 
hoogbegaafde leerlingen. Deze komen in de praktijk minder 



vaak voor bij ons op school. Kinderen die naast de reguliere 
leerstof om meer uitdaging, verbreding en verdieping van 
de leerstof vragen willen wij deze uitdaging ook bieden. 
Daarbij richten we ons op het ontwikkelen van 
competenties zoals onderzoekende vaardigheden, andere 
taal leren spreken, samenwerken, oplossingsgericht 
werken etc. Thematisch werken zien we hierbij als 
belangrijke onderwijsvorm waarbinnen we dit kunnen 
verwezenlijken.

Onderwijs met ICT
ICT is een belangrijk middel dat niet meer weg te denken is 
in de maatschappij en daarmee ook in onze school.  
Wij willen de leerlingen van nu toerusten voor de 
maatschappij van morgen. Daarom is het onze ambitie om 
kwalitatief hoogwaardig, effectief inhoudelijk onderwijs 
te bieden waarbij eigentijdse ICT-middelen door vaardige 
leerkrachten optimaal worden ingezet. Onze leerkrachten 
zijn meer en meer in staat om als arrangeur de juiste 
bouwstenen uit zowel bestaande methodes als uit overige 
(digitale) lesmaterialen te halen en deze toe te passen 
binnen hun lessen. Wij vinden het bij de professie van een 
leerkracht horen dat hij de benodigde ICT-vaardigheden 
beheerst. Vandaar dat we in het cursusjaar 2013-2014 de 
aanwezige vaardigheden vaststellen en in kaart brengen. 
In het cursusjaar 2014 organiseren wij een passend 
professionaliseringsaanbod. Daarnaast vinden we het van 
groot belang dat zowel de leerkrachten als de leerlingen 
mediawijs zijn. Onze leerkrachten zetten social media op 
een professionele manier in en kennen de mogelijkheden 
en risico’s van het gebruik van deze media. Er worden 
lessen gegeven in media-wijsheid.
 Onze school gebruikt het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
Hierin houden we nauwgezet de toetsresultaten en 
leerontwikkeling van onze leerlingen bij. Ons uiteindelijke 
doel is om iedere leerling zo optimaal mogelijk de kans 
te geven binnen zijn of haar mogelijkheden te groeien. In 
het cursusjaar 2014-2015 focussen we ons specifiek op 

het invoeren van gegevens tbv het groeps- of individuele 
hulpplan en het leren analyseren van gegevens. Onze 
school werkt met eigentijdse, moderne middelen en zorgt 
ervoor dat onze medewerkers en leerlingen beschikken 
over werkplekken die voldoen aan de gestelde eisen.  

Bovenschools
Op bovenschools niveau heeft onderwijs-met-ICT een grote 
focus. Zo investeert GPO-WN in de infrastructuur en de 
ondersteuning van de scholen door de inzet van Regionale 
ICT-ers en een ICT-projectleider. Ook rondom communicatie 
en samenwerking neemt ICT zijn ondersteunende rol in. 
Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van een digitale 
leeromgeving, waarin kennis uitgewisseld en gebruik 
van elkaars expertise gemaakt wordt. In het cursusjaar 
2014-2015 zal er bovenschools een duidelijke visie 
ontwikkeld worden als het gaat om nieuwe technologische 
ontwikkelingen (software in the cloud, inzet van tablets 
etc). Op basis van dit visietraject zal eind 2015 een nieuwe 
investerings- en vervangingsronde plaatsvinden.  

Schoolondersteuningsprofiel
In 2013/2014 is er een ondersteuningsprofiel opgesteld. 
Hierin wordt weergegeven wat de mogelijkheden 
van onze school bij het aanbieden van bijzondere 
onderwijsondersteuning. Onze school wil in principe 
alle aanvragen serieus in overweging nemen. Bij de 
beoordeling van de verzoeken wordt er goed gelet op de 
hulpvraag van de ouders en wat de concrete mogelijkheden 
van de school zijn. Er kunnen redenen zijn welke 
belemmerend zijn om bij de toelating van de leerling.  
Indien van toepassing spannen wij ons in om een 
goed alternatief te kunnen vinden. Voor verdere 
toelichting verwijzen wij naar het document 
‘schoolondersteuningsprofiel’.
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Het leerstofaanbod op SBO De Cirkel voldoet aan de 
kerndoelen uit de wet op het Primair Onderwijs. Methodes 
worden in principe vervangen rond de afschrijvingstermijn. 
Het benodigde geld wordt in de voorliggende jaren 
opgebouwd. Bij de oriëntatie en keuze van een methode 
wordt er op verschillende aspecten gelet:
•  mogelijkheid tot toepassing van het handelingsgericht 

werken; 
•  de analyses van de leerling-resultaten leiden tot een 

wenselijke schoolbrede aanpak welke in de methode tot 
uiting moet komen;

•  de leerlijnen van de betreffende vakken en hoe dit in de 
methode wordt aangeboden;

•  of er een goede balans is in het aanbod tussen leren met 
hoofd, hart en handen;

•  of de methode voldoet aan de onderwijsbehoeften van 
onze specifieke leerlingpopulatie;

•  of er met de nieuwe methode ook uitdagend onderwijs 
kan worden geboden.

Wij werken met onderstaande methoden om de 
eindtermen te behalen. Daarnaast staan de te verwachten 
vervangingsplanning van de methodes vermeld.

Vakgebied Lesmethode 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Opmerkingen

Rekenen Rekenen en 
Wiskunde

X

Taal Taalleesland X Deze methode vraagt om 
eerdere aanpassing dan 
voorzien.

Spelling Taaljournaal X Bij evaluatie JP 2014 
urgentie bepalen.

Lezen Estafette X 

VLL Nader te bepalen, mede 
afhankelijk van instroom.

Engels Just do it! X Bij evaluatie JP 2014 
urgentie bepalen.

Natuur Leefwereld X Natuur, Techniek en 
Aardrijkskunde zo mogelijk 
tezamen aanschaffen.

2.2 De inhoud van ons onderwijs 
(methodes, leerlijnen)



Techniek Niet 
aanwezig

X X Idem

Aardrijkskunde Hier en daar X X Idem

Geschiedenis Bij de Tijd X 

Verkeer Wijzer door 
het verkeer

X Aandacht voor 
digitalisering en oefening 
i.d. praktijk.

Tekenen en 
Handvaardigheid

Moet je doen X

Muziek Moet je doen X 

Bijbelonderwijs Levend 
Water

X 

Kerkgeschiedenis Handboek Nader te bepalen.

Begrijpend lezen Goed 
Gelezen & 
Nieuwsbegrip

X Goed Gelezen in de 
onderbouw.

SEO Diversen X Dit i.c.m. invoering van 
observatiesysteem Zien!

2.3 De organisatie van de ondersteuning/
Passend Onderwijs

Wij bieden op SBO De Cirkel onderwijs aan leerlingen 
die binnen ons schoolondersteuningsprofiel passen. 
Dit is in het seizoen 2013-2014 opgesteld en binnen 
het Samenwerkingsverband gecommuniceerd (het 
kan als bijlage bij dit schoolplan worden toegevoegd). 
Een nadrukkelijker streven in de komende jaren zal de 
mogelijkheid tot terugplaatsing van leerlingen naar de 

‘thuisschool’ vormen. Dit sluit aan bij de gedachte van 
Passend Onderwijs en vraagt om een herindicatie van 
de SBO-beschikking en communicatie hierover met de 
ouders en voorbije thuisschool. De zorgcoördinator is 
verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning die met 
de beschikbare middelen op school gegeven kan worden. 
Deze organiseert passende ondersteuning (lichte of 
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zware ondersteuning) volgens de procedures van het 
SWV waarbij onze school is aangesloten. Op een tweetal 
momenten in het seizoen vinden er groepsbrede waarbij 
de didactische ontwikkeling van de leerlingen aan de hand 
van de toetsperiode worden besproken.  
Daarnaast wordt iedere leerlingen twee keer per jaar 
besproken waarbij het accent meer op de algehele 
ontwikkeling en de pedagogische onderwijsbehoeften 
centraal staan, waarvan één maal in een multidisciplinair 
team. Op basis hiervan worden er acties uitgezet voor 
een nieuwe planperiode. Voor de organisatie van de 
ondersteuning op school verwijzen wij verder naar de 
notities over onze zorgstructuur.

2.4 Eindresultaten 
onderwijs en data-
gestuurd handelen

Het is onze opdracht om met goed onderwijs het beste uit 
leerlingen te halen.We hebben al aangegeven hoe we de 
opbrengten monitoren en toetsen. We zijn ons bewust dat 
niet al ons onderwijs in toetsresultaten is uit te drukken. 
Ons onderwijs kenmerkt zich door de aandacht voor 
niet-toetsbare opbrengsten (denk aan geloofopvoeding, 
vorming van sociaal-emotionele identiteit). Het is ons doel 
dat leerlingen onze school verlaten met voldoende bagage 
om het vervolgonderwijs dat bij hun niveau past aan te 
kunnen. De wel-toetsbare resultaten verkrijgen we door 
tussentoetsen en een eindtoets. 
Wanneer de leerling in groep DE is gekomen bepalen 
leerkracht, zorgcoördinator en orthopedagoog in 
samenspraak het advies mbt het voortgezet onderwijs van 
de individuele leerling. In de periode 2014-2018 zullen de 
volgende onderwerpen nadrukkelijk aandacht krijgen: 



Wat zien wij in de Schoolplanperiode 2014-2018 groeien en tot resultaat komen?
   

 Thema 2 SBO De Cirkel is een excellente school

Prestatie-indicatoren Frequentie Score, streefdatum of 
resultaat in %

Ontwikkelingsdoel m.b.t. handelingsgericht werken

Directeur en zorgcoördinator bespreken met team onderwijskundige 
en organisatorische aanpak in relatie met de resultaten van de school 
en stelt doelen per schooljaar.

1x per jaar, 
medio juni

jaarplan team

Er heeft teamstudie plaatsgevonden over de problematieken, 
stoornissen van leerlingen op onze school.

2x per jaar 100%

• het verder inhoud geven aan datagestuurd werken; 
•  het opstellen en analyseren van trendanalyses en 

hieraan interventies te verbinden, met aandacht voor de 
gemaakte leerwinst; 

•  ambitieniveaus, leerlijnen en bijbehorende 
onderwijsarrangementen voor onze school uitwerken; 

•  omslag realiseren van het werken met DLE’s naar 
vaardigheidsniveaus en toegevoegde leerwinst.
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Leerkrachten zijn in staat om op basis van analyses hun handelen af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

1x per dag teamoverleg, gesprekscyclus

Er zijn streefdoelen, minimumnormen en onderwijsarrangenmenten 
op schoolniveau geformuleerd voor de basisvakken.

1x per 3 jaar
2014-2018

visiedocument

De leeropbrengsten worden diepgaand geanalyseerd en omgezet naar 
plan van aanpak.

2x per jaar

Er zijn groepsplannen, begeleidingsplannen en OPP aanwezig die 
voldoen aan de gestelde norm.

2x per jaar

Leerlingen met nog specifiekere zorg dan vermeld in groepsplan 
hebben een individueel handelingsplan. 

2x per jaar leerlingdossier

Ontwikkelingsdoel m.b.t. inzet ICT:

Leerkrachten zijn in staat om de beschikbare ICT leermiddelen in te 
passen in hun lessituaties.

1x per dag 2015

Alle leerkrachten zijn vaardig om ICT effectief in te zetten in het 
onderwijs en de ondersteuning.

1x per dag jaarverslag, beleidsdocument

De directeur toont aan en verantwoordt de resultaten vd inzet van ICT 
gebruik in het onderwijs.

1x per jaar jaarverslag

Ontwikkelingsdoel m.b.t. opbrengst gericht werken:

Bij opstellen, onderhouden van het OPP zijn er hoge verwachtingen, 
zone van naaste ontwikkeling centraal.

2x per jaar tenminste op OPP-norm

SBO De Cirkel behaalt bij de RTL vakken resultaten die tenminste 
passen bij de gestelde inspectienorm.

1x per jaar boven minimumnorm

Het team bespreekt olv ZT de LOVS en NIO resultaten en vergelijkt 
deze met de vooraf vastgestelde norm.

1x per jaar CvB



De inspectie beoordeelt de opbrengsten tenminste als voldoende. 1x per 4 jaar voldoende

Er wordt een kwalitatieve analyse van de schoolresultaten en 
trendanalyse van de hoofdvakken gemaakt.

1x per jaar boven minimumnorm SBO

Het leerkrachtenteam bespreekt en analyseert de tussenopbrengsten 
en evalueert dit m.b.t. vastgestelde norm.

1x per jaar teamoverleg, CvB

Het team analyseert o.l.v. de zc en directie de leerwinst van de school. 1x per jaar nog te bepalen

Het team vult de kwaliteitskaart opbrengstgericht werken in. 1x per 2 jaar

Ontwikkelingsdoel sociaal emotionele ontwikkeling:

Er heeft een oriëntatie, invoer en borging van nieuwe lesmethode 
plaatsgevonden. 

2014 jaarverslag

Er heeft implementatie en borging van nieuwe lesmethode 
plaatsgevonden.

2014-2015 rapportage

De sociale groepsvorming is een vast onderdeel in het 
onderwijsaanbod van groep 1 tot en met groep 8.

School Wide Positive Behavior Support draagt bij aan een positief 
schoolklimaat.

1x per jaar THO hoger dan 7

Het team bespreekt de kenmerken van de leerlingenpopulatie en 
beschrijft hoe zij hier adequaat mee omgaat.

1x per jaar rapportage In schoolgids

Leerkrachten volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen m.b.v. het instrument ZIEN!

2x per jaar 100%

Leerkrachten stemmen hun leerkrachtgedrag af op de uitkomsten van 
de Zien!-analyse en bespreken dit met de zorgcoördinator.

2x per jaar

Het team bespreekt en analyseert de resultaten met betrekking tot de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de school.

1x per jaar 100%
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Het miniteam maakt onder leiding van de leerkracht een passend 
groepsplan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de groep en 
evalueert dat.

2x per jaar 100%

Er vindt een bespreking plaats op groepsniveau van de uitkomsten van 
Zien!

2x per jaar dossier

De ZC organiseert adequate ondersteuning voor leerlingen die lichte of 
zware ondersteuning nodig hebben bij het samenwerkingsverband.

waar nodig vermeld in OOP

Ontwikkelingsdoel m.b.t. rekenen:

Het rekenbeleidsplan is geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 1x per jaar visiedocument

Oriëntatie en invoer nieuwe methode. 2015 visiedocument en logboek

Implementatie en borging nieuwe methode. 2015-2017 visiedocument en logboek

Ontwikkelingsdoel taal en lezen:

Het taalbeleidsplan is geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 1x per jaar visiedocument

Leerkrachten zijn in staat de essen om te zetten in interactieve lessen, 
m.b.v. coöperatieve structuren.

1x per dag

Ontwikkelingsdoel wereldorientatie en techniek: oriëntatie, 
invoer en borging nieuwe methode:

Het onderwijs van de zaakvakken worden betekenisvol aangeboden 
door middel van thematisch werken.

1x per week volgens visiedocument

Er heeft oriëntatie op en aanschaf van nieuwe methode 
plaatsgevonden.

2014-2015 rapportage

Er heeft implementatie en borging de nieuwe methode 
plaatsgevonden. 

2015-2017 rapportage



Ontwikkelingsdoel expressie:

Er is een doorgaande lijn ontwikkeld en wordt op deze wijze 
uitgevoerd.

1x per jaar 100%

Werkstukken worden duidelijk zichtbaar tentoongesteld of op andere 
wijze onder de aandacht gebracht.

1x per 
maand

vitrines, beeldrapportages

Ontwikkelingsdoel Burgerschapsvorming:

Er is beleid geschreven over de doorgaande lijn en dit is vermeld in de 
schoolgids.

2014 visiedocument en schoolgids

Er heeft deelname aan maatschappelijke projecten plaatsgevonden. 1x per jaar jaarverslag

Ontwikkelingsdoel Excellente school:

Het team vult de kwaliteitskaart excellente school in. 1x per 2 jaar

SBO De Cirkel vraagt het predikaat excellente school aan. eenmalig jaar 2016

Er is naar de mening van externen gevraagd mbt schoolklimaat, 
onderwijs en maatschappelijke relevantie.

1x per 2 jaar

Ouders en leerlingen geven hun mening over schoolklimaat, onderwijs 
en veiligheid. Bepalen interventies.

1x per jaar quick-scan: score ≥ 8.

Er is naar mening gevraagd van ouders, teamleden en leerlingen mbt 
schoolklimaat, onderwijs en veiligheid.

1x per 2 jaar externe rapportage: score ≥ 8
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3. SBO De Cirkel heeft  
een lerende cultuur



3.1 Professionalisering 
medewerkers/ 
onderzoekende cultuur

De ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar snel 
op en medewerkers hebben steeds meer te maken 
met (complexe) problemen. Binnen onze school willen 
wij ons daarom nadrukkelijk inzetten voor een verdere 
professionalisering van onze medewerkers. 
Uitgangspunt daarbij is dat iedere medewerker eigenaar 
is van zijn eigen professionele ontwikkeling. Dit vraagt om 
zelfreflectie en de wil om te ontwikkelen. 

Van en met elkaar leren - Wat vinden de 
teamleden belangrijk om te ontwikkelen?

•  vergroten van relevante kennis, vakmanschap 
vergroten;

• onderzoekende houding ontwikkelen;
• gebruikmaken van ieders kwaliteiten.

 

Doel van onze professionalisering:
Iedere medewerker is in staat nieuwe ontwikkelingen in te 
voeren in de dagelijkse praktijk. Daartoe is het belangrijk 
dat alle medewerkers zich kunnen verantwoorden voor 
hun ontwikkeling. De vijf kernthema’s uit dit schoolplan 
bepalen de richting van onze ontwikkeling.
Excellent onderwijs is een belangrijk thema en als school 
willen wij dit mede bereiken door te streven naar een 
teamsamenstelling met een groeiend aantal medewerkers 
met een ‘master-opleiding’. Concreet willen wij dat in 
2018 50 % van de leerkrachten een master-diploma heeft, 
de andere 50% heeft modules uit het SEN-programma 

gevolgd. Voor de onderwijsassistenten wordt gesteld dat 
100% nascholing heeft gevolgd op gebied van specifieke 
leer- en/of gedragsstoornissen. 
Bij het professionaliseren van onze medewerkers maken 
wij gebruik van de GPO-WN Academie. De Academie 
heeft als vertrekpunt in haar activiteiten het leren van 
elkaar en stimuleert het leren tussen scholen en het leren 
binnen schoolteams. Zij wil daarbij gebruik maken van de 
diverse netwerken die er zijn.
De professionalisering op onze school vindt naast de 
eerder vermelde en teambrede professionalisering plaats 
door bijscholing van onze

• Taalcoördinator voor ons taalbeleid;
• Rekencoördinator van ons rekenbeleid;
•  PBS-coach voor ons gedragsbeleid en pedagogisch 

klimaat;
• Intern begeleider voor ons zorgbeleid;
• Directie voor datagericht onderzoek en handelen.

Deze lijst met ‘coördinatoren’ op deelgebieden zal op 
onze school de komende jaren verder groeien. Voor hoog- 
en meerbegaafden zullen we in 2014 onze coördinator 
ook via het netwerk van de Academie bijscholen. 

Om dit proces van ‘leren van elkaar’ te faciliteren zullen 
wij als school gebruik maken van het GPO-WN-brede 
‘electronic learning’ (ELO). Zonder grote afstanden te 
hoeven reizen, kunnen onze teamleden op het meest 
geschikte moment hun nascholing oppakken. 
Als team zal vooral het ‘blended leren’ ingezet worden. 
Dit houdt een combinatie in van individueel digitaal 
cursusaanbod en een feitelijke ontmoeting tussen 
groepen mensen.

Om goed onderwijs te kunnen geven, dient de leerkracht 
zijn werk te kunnen verantwoorden uit bronnen & data. 
Steeds meer analyse en onderzoek is nodig om ieder 



kind het passende aanbod te geven wat hij nodig heeft. 
Onophoudelijk dienen we onszelf te evalueren op ons 
onderwijs. 
Nadat in de afgelopen jaren een deel van het team 
getraind is op een onderzoekende houding, zullen al onze 
teamleden individueel een cursus volgen op het doen van 
goed onderzoek. Daarnaast zullen wij ons als team trainen 
op vergader- en gesprekstechnieken om inhoudelijk en 
mening-vormend het gesprek met elkaar te voeren.  
De domeinen waar wij als school de jaren 2014-2018 
gericht nascholing op volgen, zijn:

•  data analyse, onderzoekend leren, gericht op 
diepgaande analyse van resultaten en dit vertalen naar 
benodigd leerkrachtgedrag;

•  specifieke stoornissen die bij ons op school 
veel voorkomen, gericht op met name autisme, 
internaliserende problematieken;

•  handelingsgericht werken in de praktijk, gericht 
op de vraag: wat vragen deze kinderen van mijn 
leerkrachtgedrag;

•  groeien in professioneel cultuur, dmv intervisie gericht 
op zelfreflectie, de ander en het geven van goede 
feedback;

•  thematiseren van het onderwijs, gericht op 
wereldoriëntatie.

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun 
eigen professionalisering. Binnen de ELO-omgeving 
zullen zij hun scholing en ontwikkelingen bijhouden en 
zo concreet werken aan hun bekwaamheidsdossier. De 
leidinggevende is hierin steeds gesprekspartner en borgt 
de groei van ons team naar excellente leerkrachten. 
Binnen GPO-WN en ook op onze school zetten wij ons in 
voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom blijven we 
zoeken naar mogelijkheden van professionalisering om de 

doelen op de vijf kernthema’s te realiseren.

3.2 Begeleiding/ 
gesprekkencyclus

Het past binnen de cultuur van GPO-WN en van onze 
school dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.  
Dat gebeurt door na- en bijscholing, maar ook door goed 
personeelsbeleid. Het gesprek tussen de leidinggevende 
en de medewerker is daarin een belangrijke schakel.  
We onderscheiden 3 belangrijke formele gesprekken 
gericht op de ontwikkeling van de medewerker:

•  doelstellingengesprekken (met persoonlijke 
ontwikkelingsplannen in relatie tot schoolplan);

• functioneringsgesprekken;
• beoordelingsgesprekken.

Bij de start van het schooljaar heeft de medewerker met  
de leidinggevende een gesprek (het doelstellingengesprek) 
en maakt afspraken voor het komende jaar.  
Het doelstellingengesprek is gericht op de concrete  
acties die de werknemer zich voorneemt voor de 
ontwikkeling van zijn groep en van zichzelf als professional.  
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 
persoonlijk ontwikkelingsplan. Aan het eind van het 
schooljaar wordt de uitvoering van de afspraken 
geëvalueerd in een functioneringsgesprek of een 
beoordelingsgesprek. De verschillende gesprekken  
hebben elk een eigen insteek. 

Om te komen tot een heldere opvatting over wat 
er van de teamleden wordt verwacht, is er een 
beoordelingsinstrument. Dit zijn de SBL-competenties*. 
Over deze competenties spreekt de directie met 
de teamleden, bij het functioneringsgesprek in de 
vorm van een dialoog gericht op de toekomst, bij het 
beoordelingsgesprek wordt het als meetinstrument 
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gebruikt. In het seizoen 2013-2014 is hiermee een start 
gemaakt. Dit wordt in de planperiode 2014-2018 verder 
toegepast. De uitkomsten kunnen worden verwerkt 
in individuele trajecten alsmede op teamniveau. 
Het is voorstelbaar dat op basis van deze gegevens 
het nascholingsaanbod wordt bijgesteld, al dan niet 
taakstellend. Het doel van deze activiteiten is het 
realiseren van kwalitatief heel goed onderwijs, waarbij de 
toegevoegde waarde van het SBO merkbaar moet zijn. 

Introductiebeleid 
Wanneer medewerkers nieuw zijn op school en een 
tijdelijk contract hebben, wordt intensievere begeleiding 
gegeven. Personeelsbegeleiding vraagt maatwerk, niet 
alle nieuwe personeelsleden zullen dezelfde mate en 
vorm van begeleiding vragen. Binnen GPO-WN hebben 
we een introductiebeleid, bestaand uit een organisatie- en 
schoolspecifiek gedeelte. Op school stellen wij voor nieuwe 
medewerkers een concreet begeleidingsplan (inclusief 
coaching) op. 

3.3 Ouders en lerende 
cultuur

Samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevordert de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom voeren wij een actief 
ouderbetrokkenheidsbeleid om die samenwerking inhoud 
en vorm te geven. Wij zetten de volgende middelen en 
maatregelen in om ouders te betrekken bij en toe te rusten 
voor de leerondersteuning van hun kind: 

•  leerkracht-oudergesprekken om de ontwikkeling van het 
kind met elkaar te bespreken;

•  toerustingsavonden met accent op met en van elkaar 
leren m.b.t. gestelde thema;

•  inloopochtenden om te spreken met directie over actuele 
schoolontwikkeling;

•  vormgeving van het vormende aspect van het onderwijs 
(godsdienst, seksualiteit) samen met de ouders.

Wat zien wij in de Schoolplanperiode 2014-2018 groeien en tot resultaat komen?
  

Thema 3 SBO De Cirkel heeft een lerende cultuur.

Prestatie-indicatoren Frequentie Score, streefdatum of 
resultaat in %

Directie en teamleden spreken tijdens bezinningsdagen met elkaar 
over de (uitvoering van de) visie, missie en (behaalde) doelstellingen 
en wat nodig is om te doen in nieuwe periode. 

2x per jaar visiedocument, jaarverslag

Het team pakt schoolontwikkeling aan via de onderzoeksmatige 
aanpak, hierbij worden de uitkomsten van bezinningsdagen en 
behaalde resultaten actief betrokken.

2 x per jaar actie-onderzoek mbt data-
analyse



Er wordt gewerkt aan een open, bevragende en op ontwikkeling 
gerichte cultuur middels teamsessies. Het elkaar bevragen over en 
aanspreken op gewenst gedrag is daarbij aan de orde.

2x per jaar 100% deelname

Teambreed en/of individueel worden er kwaliteitsinterventies ingezet 
(intern en/of extern) tbv professioneel handelen. 

Waar nodig 100%, dossiervorming

De teamleden passen intervisie toe binnen het team, waardoor van 
en met elkaar leren wordt versterkt.

4x per jaar 100% deelname teamleden

Er heeft collegiale consultatie adhv gerichte onderwerpen 
plaatsgevonden. 

1x per jaar 100% deelname leerkrachten/
ondersteuners

Elke medewerker heeft een actueel bekwaamheidsdossier. 2x per jaar 100%

Elk teamlid volgt 2x per jaar een cursus (met uitzondering van 
diegene die een master opleiding volgt) en registreert deze in zijn/
haar bekwaamheidsdossier.

2x per jaar 100%

De taal/reken/pbs-er/zc/ begaafdheidsspecialist/directie 
ontwikkelen zich in Professionele leergemeenschappen via de 
netwerkbijeenkomsten van GPO-WN.

4x per jaar netwerkbijeenkomsten 
opkomst ≥ 80%

Directeur en leerkrachten doen 1x per 4 jaar een self-assessment. 1x per 4 jaar 100%

Directeur en leerkrachten staan vanaf 2015 geregistreerd in 
respectievelijk het schoolleidersregister en het lerarenregister.

1x per jaar 100%

De directeur vult 1 x per 2 jaar de kwaliteitskaart dienend  
leiderschap in. 

1x per 2 jaar 90%

De school heeft een actief ouderbetrokkenheidsbeleid. 1x per jaar 3 toerustingsavonden

De schoolgids is geactualiseerd. 1x per 4 jaar beleidsdocument

De jaarinfo is geactualiseerd. 1x per jaar beleidsdocument
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4. SBO De Cirkel is een 
innovatieve en financieel 

gezonde organisatie 



Wij streven naar voortdurende bewaking, toetsing, 
verbetering en borging van de kwaliteit van de 
schoolorganisatie. De kwaliteitszorg bestrijkt alle 
beleidsterreinen, het primaire proces (het onderwijskundig 
beleid), het secundaires proce (materieel, financieel en 
personeelsbeleid) en het gevoerde kwaliteitsbeleid zelf. In 
dit hoofdstuk geven we aan hoe we de kwaliteit bewaken, 
verbeteren en borgen in een cyclisch proces (Plan - Do - 
Check - Act)

Financiën & Beheer - Wat vinden de teamleden 
belangrijk om te ontwikkelen?

• verantwoord gebruik van materialen;
• oplossingen bedenken voor de enorme papierstroom.

4.1 Kwaliteits-
instrumenten/procedures/ 
tevredenheidspeilingen

We maken gebruik van de volgende kwaliteitsinstrumenten/
procedures om de kwaliteit van de processen en producten 
te verbeteren en te borgen. 

Primaire proces 
• methode en niet-methodetoetsen/ leerlingvolgsysteem;
• groepsoverzichten, groepsplannen en –evaluaties;
• pedagogisch onderwijsvolgsysteem Zien!;
• begeleidingsplannen en ontwikkelingsperspectieven;
• toetsanalyses en groepsbezoeken;
•  gesprekscyclus leerkrachten (doelstellingengesprekken, 

functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken);
•  Richtinggeven Online: teamjaarplannen en persoonlijke 

ontwikkelingsplannen;
• klachtenprocedures en geschillenregeling;
•  tevredenheidspeilingen ouders, leerlingen en 

medewerkers.

Secundaire proces
•  financieel en materieel beleid: begrotingsmodel PO-raad, 

begrotingsgesprekken;
•  personeelsbeleid: gesprekkencyclus, nascholingsbeleid, 

bekwaamheidsdossier;
• risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

4.2 Leerlingadministratie- 
en volgsysteem, 
toetsingskader  

Leerlingadministratie en -volgsysteem
SBO De Cirkel streeft naar onderwijs van hoge kwaliteit. 
Daarbij kan de vraag gesteld worden wat kwaliteit is. Voor 
ons houdt dit in:

• vertellen over wat we gaan doen;
• uitvoeren van wat is afgesproken;
• evalueren of de beoogde doelstelling is bereikt;
• waar nodig herformuleren van nieuw plan van aanpak.

We gebruiken de leerlinggegevens, toetsgegevens en 
observaties om ons onderwijs te toetsen en het didactisch 
handelen van de leerkracht te verbeteren. De notities en 
gespreksverslagen voegen belangrijke informatie toe. 
Na bespreking en analyse van de gegevens wordt een 
passend ontwikkelingsperspectief bijgesteld. Er is hierbij 
aandacht voor de leerdoelen. Dit plan wordt op vaste tijden 
geëvalueerd en bijgesteld.



Wij gebruiken op school het leerlingadministratie en 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Met dit systeem is het 
mogelijk om leerlinggegens vast te leggen, bij te houden 
en te volgen door de jaren heen. zodat alle data voor intern 
en extern gebruik direct en overzichtelijk beschikbaar zijn.
De gebruiksmogelijkheden van dit leerlingadministratie- en 
volgsysteem voor een efficiënte administratie en beheer 
van leerlinggegeven worden steeds geactualiseerd. 
Vanwege de inhoudelijke complexiteit van de 
leerlinggegevens is het niet verstandig om deze zonder 
toelichting aan ouders e.a. te verstrekken. De dossiers zijn 
altijd te verkrijgen voor de ouders. Wij spannen ons er voor 
in om deze waar nodig van toelichting te voorzien zodat 
er tot goede interpretatie van de gegevens kan worden 
gekomen. 

Er zal in de periode 2014-2015 nagedacht worden over 
het toekennen van inlogcodes voor de ouders aan 
het Ouderportal. Het idee hiervan is dat zij thuis het 
dossier van hun kind kunnen inzien en hun prestaties op 
methodetoetsen en niet methodetoetsen kunnen volgen. 
Dat zicht willen wij graag vroegtijdig bieden. Tegelijkertijd is 
dit ook complex om te doen. Het vraagt om nadere studie 
en pilots waarin wij dit gaan uitproberen om de voor- en 
nadelen te inventariseren. 

Toetsingskader
Op GPO-WN-niveau zijn afspraken gemaakt over de af te 
nemen toetsen, de wijze van afnemen, het tijdstip van 
toetsafname: het toetsingskader.
Twee maal per jaar worden de gegevens van alle GPO-WN- 
scholen met elkaar vergeleken. Op basis van deze 
vergelijkingen worden GPO-WN-brede professionele 
leergemeenschappen gevormd zodat alle scholen leren van 
elkaar. 
Ambities voor de duur van dit schoolplan:
•  leerkrachten beschikken over goede analyse-

vaardigheden;

•  leerkrachten zijn in staat de verzamelde gegevens over de 
kinderen te interpreteren en te gebruiken voor een plan 
van aanpak, en voor het bepalenvan hun eigen didactische 
handelen;

•  leerkrachten kunnen reflecteren op hun eigen 
onderwijsgedrag om te komen tot een passende 
pedagogische en didactische benadering van de kinderen 
waardoor kinderen gemotiveerd worden voor het leren;

•  leerkrachten beschikken over een groot en divers 
didactisch repertoire (onder andere het sturen van het 
stellen van leer- en onderzoeksvragen door kinderen, het 
stimuleren van kinderen met meer- en hoogbegaafdheid);

•  leerkrachten zijn in staat om verantwoording af te leggen 
van hun behaalde doelen.

4.3 Arbeidsomstandig-
heden (RI&E, veiligheid, 
gezondheid en welzijn)

Als school streven wij naar optimale arbeids-
omstandigheden voor ons personeel. Het Arbo-beleid is 
gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid 
van medewerkers en op het voorkomen en beheersen van 
psychosociale arbeidsbelasting. Het is daarom belangrijk 
dat de school zo georganiseerd wordt dat onaanvaardbare 
risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim 
door ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt zo veel 
mogelijk tegengegaan. Als school hebben we voor de duur 
van dit schoolplan de volgende doelen:

•  de workload van de teamleden tussen willen, kunnen en 
moeten in balans brengen;

•  een verbetering van het taakbeleid waardoor taken, 
verantwoordelijkheden en beschikbare uren met elkaar 
harmoniëren;
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•  meubilair voor de onderbouwgroepen/splitsgroepen is 
vernieuwd;

•  binnenmuren worden gereinigd en vlak gemaakt i.v.m. 
hygiëne en onderhoud;

•  electriciteitspunten en bedrading moeten risicovrij 
aanwezig zijn in de lokalen en andere lesruimten.

Er is een bovenschoolse Arbocommissie GPO-WN,  be-
staande uit een schooldirecteur met taken van preventie-
medewerker en stafmedewerker P&O en een lid van de (G)
MR. Deze Arbo-commissie evalueert voor het einde van 
ieder schooljaar het gevoerde arbobeleid van de scholen.
Wij lan en de maatregelen die voortvloeien uit de 
diverse RI&E’s. De Arbocommissie maakt hiervan 
een Arbojaarverslag en kan voorstellen doen om het 
arbobeleidsplan aan te passen. Ook is deze commissie 
verantwoordelijk voor het opstellen van een Arbojaarplan 
en het contact hierover met bestuur, directeuren en (G)MR. 

Risico inventarisatie & Evaluatie
De zorg voor goede arbeidsomstandigheden begint 
met een inventarisatie van de mogelijke risico’s binnen 
de organisatie m.b.t. de veiligheid, gezondheid en het 
welzijn van de werknemers. Wij gebruiken daarvoor het 
erkende instrument de Arbomeester die elke vier jaar 
wordt vernieuwd. De rapportage die naar aanleiding van 
de afname wordt opgesteld wordt vertaald in een plan 
van aanpak, met concrete actiepunten voor de komende 
vier jaar. Aan het eind van elk schooljaar wordt het Plan 
van aanpak geëvalueerd en wordt bepaald of gewijzigde 
omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E 
vereisen. Zo nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld. 
Dit gebeurt aan de hand van een voortgangsverslag (een 
overzicht van al dan niet gerealiseerde Arboactiviteiten). 
In ieder geval wordt jaarlijks een veiligheidscontrole 
uitgevoerd aan de hand van controlelijsten uit de 
Arbomeester. 



Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Ondanks alle maatregelen die genomen worden om risico’s 
te verkleinen kan zich altijd een ongeval voordoen. In elke 
organisatie is het daarom verplicht dat er BHV-ers aanwezig 
zijn. Als school zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie 
en uitvoering van de BHV. De noodzakelijke opleiding voor 
BHV-ers (die met scholingsgelden wordt bekostigd) wordt 
door een deskundige organisatie verzorgd.  
Minstens eenmaal per jaar wordt met medewerking van  
de brandweer het ontruimingsplan geoefend.

Veiligheid
Kinderen en leerkrachten moeten zich niet alleen veilig 
voelen op school in een positief klimaat. Ook de fysieke 
veiligheid van leerlingen en personeel is een aandachtspunt 
op onze school. In dat kader zijn verschillende maatregelen 
getroffen. Zo is er een gedragscode die alle medewerkers 
moeten tekenen bij indiensttreding. Meer informatie is 
vastgelegd in het protocol ‘veiligheid en geweld op school’. 
Er zijn verder protocollen aanwezig t.b.v.:

• anti pestprotocol;
•  agressie (verbaal en fysiek) in de school, hoe mee om te 

gaan;
• kind en rouw, aandacht voor rouwverwerking;
•  kind en gescheiden ouders, hoe te handelen in de 

communicatie.

Gezondheid en welzijn, ziekteverzuim
Het ziekteverzuimbeleid is een belangrijk onderdeel van het 
arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen 
en verminderen van verzuim. Het ziekteverzuimbeleid 
bestaat uit een preventief beleid, curatief beleid en 
registratie van verzuim. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, 
luidt het spreekwoord. Preventief beleid houdt in dat 
mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en 
dat maatregelen worden genomen om verzuim tegen te 
gaan. Als school vinden we het belangrijk dat medewerkers 

met plezier en gezond hun werk kunnen doen. Door 
het bieden van een gezonde werkomgeving willen wij 
ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het 
gebeuren dat een medewerker voor kortere of langere tijd 
vanwege ziekte zijn werk niet kan doen. Dan willen wij een 
goede verzuimbegeleiding bieden, die leidt tot duurzame 
werkhervatting. Als school gebruiken we hiervoor het 
Verzuimprotocol. 

4.4 Financieel gezond 
(leerlingaantal)  

SBO De Cirkel had tot 2014 een financieel gezonde positie. 
Er werd een overdacht en financieel verantwoord beleid 
uitgevoerd. De leerlinggroei leidde ook tot positieve 
effecten. Door terugdringen van het aantal teamleden 
en het realiseren van leerlinggroei, werden de financiën 
gunstig beïnvloed. Er kon een 4e groep gerealiseerd 
worden!

Aan de horizon verschenen echter donkere wolken.  
Dit t.g.v. politieke besluitvorming over de nieuw te vormen 
samenwerkingsverbanden. Binnen Capelle a/d IJssel heeft 
dit tot grote problemen geleid. Doordat hier drie sbo-
scholen aanwezig zijn, plus dat de nieuwe afspraken over 
het verwijzingspercentage niet overeenkomen met dat van 
De Cirkel, lopen de financiën uitermate sterkt terug.  
Het is nog onduidelijk hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. 
De laatste stand van zaken is positiever.  
Er zijn garanties afgegeven voor de periode tot 2018.  
In deze periode zal het samenwerkingsverband zich 
bezinnen op deze situatie. Daarbij blijven wij ook niet stil 
zitten. Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om tot 
een sterker(e) positionering te komen. Met vertrouwen zien 
wij dit tegemoet. Neemt niet weg dat er weloverwogen 
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keuzes gemaakt zullen gaan worden tot 2018. Dit heeft 
ook effect op het aantal te ondernemen acties. We willen 
overzichtelijke en haalbare doelen en acties aangaan. 

De nu beschikbare middelen worden efficiënt ingezet en de 
inzet wordt verantwoord in een begrotingsmodel met een 
meerjarenplanning. De maandelijkse financiële rapportages 
maken het mogelijk om de inkomsten en uitgaven op 
schoolniveau te monitoren. Waar mogelijk maken we 
gebruik van subsidies via landelijke of lokale overheden 
om delen van ons onderwijs of flankerende voorzieningen 
te bekostigen. In ons marketingplan staat beschreven 
welke strategie we volgen en welke concrete acties we 
ondernemen om het leerlingenaantal jaarlijks met 5% te 
laten groeien. 

4.5 Gebouw en plein
 
Ons schoolgebouw van SBO De Cirkel is in 1990 gebouwd. 
Het is een overzichtelijk, kleinschalig en functioneel 
ingericht gebouw. Er wordt zorg en aandacht besteed 
aan een goede uitstraling hiervan, binnen en buiten de 
klassen. Het schoolplein hoort hier ook bij. In overleg met 
de gemeente Capelle a/d IJssel zoeken we naar optimale 
omstandigheden om ons onderwijs te geven in een 
gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Dit gesprek 
wordt met name door onze gebouwbeheerder, Sineth, 
uitgevoerd. Het is daar in goede handen. 

Doelen voor de duur van dit schoolplan zijn:
•  oriëntatie op de mogelijkheid tot het realiseren van een 

school-ontdektuin, grenzend aan het schoolplein;
•  herinrichting van handvaardigheidlokaal en 

splitsgroeplokaal, dit i.v.m. de leerlinggroei.



Wat zien wij in de Schoolplanperiode 2014-2018 groeien en tot resultaat komen? 
  

Prestatie-indicatoren Frequentie 
en tijdstip

Score, streefdatum of 
resultaat in %

We voeren de RI&E uit en nemen actie op de rapportage via het plan van 
aanpak. 

1x per 4 jaar

Het leerlingenaantal van SBO De Cirkel stijgt jaarlijks ≥ 5%. 1x per jaar ≥ 5%

De jaarresultaten van SBO De Cirkel zijn conform de begroting. 1x per jaar

Baten- en lastenverhoudingen van SBO De Cirkel zijn conform of beter dan 
beschikbare benchmarks.

1x per jaar

De administratieve organisatie en interne controle verloopt via de 
afgesproken procedures.

1x per jaar

De directeur of teamleider voert functionerings- en 
beoordelingsgesprekken conform handboek P&O.

1x per jaar 100%

Het ziekteverzuim op SBO De Cirkel is ≤ 4% 2x per jaar ≤ 4%

Het aantal benoemingen met werktijdfactor < 0,2 is ≤ 4%.  1x per jaar ≤ 4% 

De medewerkers geven hun mening over hun baan, hun 
loopbaanperspectief en hun organisatie bij de tevredenheidspeiling.

1x per 2 jaar score ≥ 8

Afname kwaliteitskaart schoolgebouwen (1x per twee jaar). 1x per 2 jaar score ≥ 7,5

De directeur houdt een klachtenregistratie bij. 1x per jaar rapportage
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5. SBO De Cirkel neemt haar 
verantwoordelijkheid voor een 

menswaardige samenleving



5.1 Plek in de samenleving
SBO De Cirkel wil van betekenis zijn in onze geseculari-
seerde samenleving. Daarin nemen wij een unieke plaats 
in. We zien het als onze opdracht om in alle verbanden 
een ambassadeur te zijn van goed christelijk onderwijs 
en verantwoorden ons over de keuzes die we maken op 
basis van onze levensovertuiging. Het ambassadeurschap 
is een mooie taak en verantwoordelijkheid om toe te 
passen, door alle betrokkenen bij De Cirkel. Zo maken 
we duidelijk wie we zijn, waar we voor staan en wat wij 
willen en kunnen betekenen voor anderen. 

Maatschappij & Samenleving - Wat vinden de 
teamleden belangrijk om te ontwikkelen?

•  vormgeven van acties in de buurt, vraagt om 
bezinning over mogelijkheden;

• tonen van betrokkenheid op het nieuws;
•  We houden of ondersteunen spaaracties voor 

goede doelen.

5.2 Burgerschap

Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen 
voorbereiden op hun toekomstige plaats in de 
maatschappij. Daarbij is het nodig dat ze kennis hebben 
van de sociale, politieke en culturele ontwikkelingen in 
die samenleving. Via het onderwerp burgerschap leren 
we kinderen om hun positie in te nemen en vanuit 
onze waardenvolle levensovertuiging daaraan een 
zinvolle bijdrage te leveren. Dit wordt toegepast in een 
geïntegreerd onderwijspakket van de zaakvakken en 
identiteitgerelateerde onderwerpen. 



Dit geldt ook voor methodes van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en sexuele vorming. Deze onderwerpen zijn 
voor ons heel belangrijk om integer, respectvol en vanuit 
christelijk, gereformeerd perspectief te benaderen.

5.3 Projecten en 
Thematisch onderwijs

Het thematiseren en projectmatig werken heeft onze 
aandacht. Tot nog toe vond dat incidenteel doch planmatig 
plaats. Ieder jaar vonden er zodoende 2 à 3 (mini)
projecten plaats, uiteenlopend van algemene thema’s, 
rekendagen, identiteitsprojecten, etc. 

Binnen een project werken we vakoverstijgend en dagen 
we kinderen uit om op een meer geïntegreerde manier 
samenwerkend te leren. Daarin krijgen goed burgerschap, 
culturele vorming een duidelijk plaats (beschrijven hoe dat 
op jouw school vorm krijgt) In projecten werken kinderen 
op een andere manier met elkaar samen en krijgen 
daarmee ook meer oog voor eigen talent en dat van de 
medeleerlingen. Projecten dragen dan ook bij aan het 
welbevinden van leerlingen en de sociale cohesie in de 
school. 

Wij willen ons in de periode 2014-2018 verder gaan 
oriënteren op de mogelijkheden die het thematisch 
onderwijs kan bieden. Daarbij willen wij kwalitatief goed 
onderwijs realiseren. Daarvoor is meer nodig dan ‘leuke, 
boeiende’ lessen. Op zichzelf is daar niks verkeerds 
aan, wij willen echter verder komen met de leerlingen. 
Het onderwijsaanbod moet betekenisvol zijn, het dient 
leerwaarde te hebben. Wij zijn daarbij gecharmeerd 
van het gedachtegoed van IPC, het Daltononderwijs en 
coöperatief leren. 
De redenen hiervan zijn dat het enerzijds gaat om 

onderwijsinhoudelijk sterke concepten, anderzijds gaat 
het ook om de ontmoeting met de ander, of het andere, 
dichtbij of verder weg. De bewustwording van de plaats in 
de (mini)maatschappij speelt hierbij een belangrijke rol.  
De methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 
zal hierbij ook ondersteunend kunnen werken. De 
verwachting is dat er zodoende een compleet en 
samenhangend pakket gaat ontstaan waarin ‘burgerschap’ 
een duidelijke plaats heeft.In de gesprekken, oriëntatie 
en pilots die zullen worden ingezet, zal duidelijk worden 
welke kant zich dit preciezer op gaat ontwikkelen. 

5.4 Zichtbaarheid

De projecten hebben niet alleen een vormende waarde 
voor de leerlingen, maar dienen ook een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. Dit kan op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld door de school op een tentoonstelling open 
te stellen voor de hele buurt, door iets voor of in de buurt 
te doen. 

We vinden het belangrijk dat onze school een duidelijke 
plaats inneemt in de buurt/wijk/stad en nemen deel in 
de plaatselijke activiteiten. We nemen een pro-actieve 
houding aan en melden bijzondere activiteiten of 
gebeurtenissen van onze school bij de lokale of landelijke 
pers (ND en plaatselijke bladen, huis-aan-huisbladen). We 
staan open voor reportages en interviews met ouders, 
leerkrachten of leerlingen van onze school en plaatsen 
persberichten op websites van huis-aan-huisbladen. We 
delen graag informatie met externen over de inrichting en 
inhoud van ons unieke onderwijs. 
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Wat zien wij in de Schoolplanperiode 2014-2018 groeien en tot resultaat komen?
   

Thema 5 SBO De Cirkel neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige samenleving.

Prestatie-indicatoren Frequentie Score, streefdatum of 
resultaat in % 

De school rust leerlingen toe tot verantwoordelijke, mondige 
burgers. 

2x per jaar projecten burgerschap

Er vinden excursies of trainingen plaats gericht op respect, 
weerbaarheid, burgerschap. Al dan niet in samenwerking met 
andere scholen of andere groepen. 

1x per jaar actieplan 
jaarverslag

Er heeft een oriëntatie op ‘burgerschap en lesmethode’ 
plaatsgevonden, dit heeft tot een planmatige leerlijn en zo mogelijk 
nieuwe lesmethode geleid.

1x per 4 jaar visiedocument

De school levert minimaal een sociale activiteit/bijdrage in de eigen 
omgeving.

1x per jaar - opschoonactie in de buurt
-  uitwisselingsprogramma met 
andere school

Het schoolteam heeft gesproken over de maatschappelijk project 
van de school.

1x per jaar jaarverslag

De school onderhoud contacten met kerkelijke gemeenten, 
predikanten actief op school.

1x per jaar verslaglegging

De school participeert in plaatselijke activiteiten en maakt zich 
zichtbaar.

1x per jaar - deelname aan wijkteamoverleg
- kaartenacties in de buurt

De directeur plaatst een artikel over zijn school in de plaatselijke 
krant.

1x per 2 jaar 100% geplaatst

De school vraagt naar de mening van de buurt over de school 
d.m.v. een enquete/interview.

1x per jaar score ≥ gemiddeld
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Gereformeerde Basisschool

 

‘s-Molenaarsweg 1
2401 LL, Alphen a/d Rijn
T: 0172 - 41 88 30
E: secretariaat@gpown.nl



Thema 4: GPO-WN is een innovatieve en financieel gezonde organisatie met 
een goede bedrijfsvoering

Thema 5: GPO-WN neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige 
samenleving.

Prestatie-indicatorenFrequentieRapportage
Het totaal aantal leerlingen binnen GPO-WN stijgt jaarlijks ≥ 5%.1x per jaarfebr.

Jaarresultaten conform de begroting.1x per jaarMei

Baten- en lastenverhoudingen conform of beter dan beschikbare 
benchmarks.

1x per jaarMei

Kapitaals- en vermogensposities gezond.1x per jaarfebr.

Administratieve organisatie en interne controle op orde.1x per jaarfebr.

Indicatieve meerjarenscenario’s beschikbaar.1x per jaarfebr.

De directeur toont aan dat functionerings- en beoordelingsgesprekken 
worden gevoerd, conform handboek P&O.

1x per jaarsept.

Ziekteverzuim binnen GPO-WN is ≤ 4%.2x per jaarsept./febr.

Opbouw formatie: in-, uit- en doorstroom medewerkers GPO-WN.1x per jaarfebr.

Het aantal benoemingen werktijdfactor < 0,2 is ≤ 4%. 1x per jaarsept.

Tevredenheidspeilingen: medewerkers zijn tevreden over hun baan, hun 
loopbaanperspectief en hun organisatie 1x per 2 jaar; score 8.

1x per 2 jaarsept./febr.

Afname kwaliteitskaart schoolgebouwen 1x per twee jaar; score 7,5. 1x per 2 jaarfebr.

Verantwoording klachten.1x per jaarfebr.
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De directeur toont aan dat de school minimaal 1x per jaar een sociale 
activiteit/bijdrage levert in de eigen omgeving.

1x per jaarfebr.

Alle directeuren hebben een marketingplan.1x per jaarfebr.

Alle directeuren plaatsen 2x per jaar een artikel over zijn/haar school in 
de plaatselijke krant.

1x per 2 jaarfebr.

Alle directeuren participeren met hun scholen minimaal 1x per jaar, in 
gemeentelijke activiteiten.

1x per jaarfebr.



Formuleren en coördineren van acties die bijdragen 
aan de ontwikkeling van integere cultuur, in lijn met 
onze geactualiseerde kernwaarden.

De directeur toont aan dat er verband is tussen de inrichting van het 
(excellent) onderwijsproces op school en de resultaten.

1x per jaarsept.

De directeur toont (vanaf 2015) aan dat de school een opvallend profiel 
heeft naast identiteit.

1x per jaarsept.

De directeur verantwoordt zich over (tussentijdse) schoolverlaters 
kwantitatief en kwalitatief.

1x per jaarfebr.

De directeur geeft verantwoording over uitstroom VO (groep 8) en 
uitstroom na 3 jaar.

1x per jaarfebr.

Tevredenheidspeilingen: waardering ouders en leerlingen over 
schoolklimaat, lessen en veiligheid op school 1x per 2 jaar; score ≥ 8.

1x per 2 jaarsept./febr.

Prestatie-indicatorenFrequentieRapportage
Bekwaamheidsdossiers van directeuren en leerkrachten zijn 100% op 
orde.

1x per jaarfebr.

Iedere directeur en leerkracht volgt 2x per jaar een cursus (met 
uitzondering van diegene die een master opleiding volgt) en registreert 
deze in zijn/haar bekwaamheidsdossier.

1x per jaarfebr.

Afname zelf-assessment directeuren en leerkrachten 1x per 4 jaar.1x per 4 jaarfebr.

Directeuren en leerkrachten staan geregistreerd in respectievelijk, het 
schoolleidersregister 2014 en het lerarenregister 2015; score 100%.

1x per jaarfebr.

Afname kwaliteitskaart dienend leiderschap directeuren 1x per 2 jaar.1x per 2 jaarfebr.

De directeuren tonen aan dat leerlingen en leerkrachten full partners zijn 
in leren.

1x per jaarfebr.

De directeur toont de onderzoeksmatige cultuur aan in de school. 1x per jaarfebr.

Binnen GPO-WN worden jaarlijks 6 ‘oplissers’ opgeleid.1x per jaarfebr.

Thema 3: GPO-WN heeft een lerende cultuur



Thema 2: Alle scholen van GPO-WN zijn excellente scholen

Prestatie-indicatorenFrequentieRapportage
GPO-WN heeft geen zwakke scholen; score 0%.1x per jaarsept.

Rapportage bevindingen inspectie bezoeken scholen.1x per jaarsept.

Afname kwaliteitskaart excellente school 1x per 2 jaar.1x per 2 jaarsept./febr.

Afname kwaliteitskaart opbrengstgericht werken 1x per 2 jaar.1x per 2 jaarsept./febr.

De directeur toont aan, de behaalde goede resultaten op verschillende 
terreinen binnen de school:
• kernvakken: rekenen, taal, lezen, engels;
•  andere vakken: wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, sociale 

vaardigheden, burgerschap, cultuur en vorming.

1x per jaarsept.

De directeur toont aan en verantwoordt zich voor de tussenopbrengsten 
van de school, conform de door hem/haar vooraf vastgestelde norm.

2x per jaarsept./febr.

De directeur toont aan de schoolanalyse over behaalde opbrengsten 
conform de evaluatieve cyclus pagina.

1x per jaarsept.

De directeur toont het aantal leerlingen met extra ondersteuning aan.1x per jaarsept.

De directeur verantwoordt de leerwinst van de school (vanaf 2015).1x per jaarsept.

De directeur toont aan en verantwoordt de CITO/eindscore van de 
school, conform de door hem/haar vooraf vastgestelde norm.

1x per jaarsept.

De directeur toont aan en verantwoordt de resultaten van de inzet van 
ICT gebruik in het onderwijs.

1x per jaarsept.

De directeur toont de resultaten aan m.b.t. de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen in de school.

1x per jaarsept.

De directeur verantwoordt zich over de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en toont aan dat hij/zij hier adequaat mee omgaat.

1x per jaarsept.

De directeur toont aan dat de school inhoud en vorm geeft aan excellent 
onderwijs.

1x per jaarsept.

De directeur toont aan dat de resultaten die de school boekt, worden 
bereikt door een beredenerende aanpak van onderwijs en organisatie 
door de school.

1x per jaarsept.

Hart voor alle kinderen
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Wat GPO-WN tussen 2014-2018 beoogt te bereiken, vindt 
u hieronder uiteengezet in een INK Managementmodel. 
We gebruiken dit overzicht graag als onze routekaart voor 

de komende jaren. Waar willen we naartoe (eindresultaat)? 
Hoe doen we dat (acties)? Wie stuurt aan (eigenaarschap)?

Om op koers te blijven is het goed de routekaart 
opengeslagen bij de hand te hebben. Doe dat vooral en pak 
deze pagina’s er regelmatig bij. Zo blijven we met elkaar op 
koers.

Aan de slag

Thema 1: Doorleefde identiteit in een veranderende samenleving

Prestatie-indicatorenFrequentieRapportage
Tevredenheidspeilingen: waardering identiteit en betrokkenheid ouders, 
leerlingen en medewerkers 1x per 2 jaar; score ≥ 8.

1x per 2 jaarsept./febr.

Afname kernwaarden-check uit het GPO-WN koersplan 1x per jaar.1x per jaarsept.

Afname kwaliteitskaart identiteit 1x per 2 jaar; score ≥ 3,0.1x per 2 jaarsept.

Alle directeuren voeren 2x per jaar geloofsgesprekken.2x per jaarsept./febr.

Identiteit Beraad komt minimaal 1x per jaar bijeen.1x per jaarsept./febr.

Op het directie overleg is identiteitsbeleid minimaal 2x per jaar 
onderdeel van de agenda.

2x per jaarsept./febr.

Op ouderavonden is identiteitsbeleid minimaal 1x per jaar onderdeel van 
de agenda.

1x per jaarsept./febr.

De directeur toont aan dat identiteit zichtbaar is in de hele school.1x per jaarfebr.

Identiteitsbeleid is vast onderdeel op de agenda van de leden 
vergadering van GPO-WN.

1x per jaarjuni

 



9. Onze beoogde resultaten 
in cijfers en acties

‘Routekaart voor 2014-2018’





GPO-WN wil kwalitatief hoogwaardig en effectief 
inhoudelijk onderwijs bieden. Het gebruik van eigentijdse 
ICT-middelen door vaardige leerkrachten hoort daarbij. Ook 
binnen onze scholen gebeurt dat meer en meer.
Afgelopen jaren heeft het gebruik van sociale media zijn 
intrede gedaan. Internetgebruik was er al langer. Onze 
leerlingen zijn in toenemende mate online actief, onder 
andere via online spellen. Ook diverse scholen presenteren 
zich inmiddels op bijvoorbeeld Facebook.

Goed, zinnig en effectief gebruik van sociale media door 
scholen vraagt om visie en bezinning. Ook de begeleiding 
van leerlingen in hun gebruik van internet en sociale media 
zal onze aandacht moeten hebben. Hoe gaan we om met 
cyberpesten bijvoorbeeld? Maar ook: hoe spelen we in ons 
onderwijs in op het gegeven dat kinderen steeds jonger 
online actief zijn? Uitdagende vraagstukken die GPO-WN 
graag op de agenda zet.

Internet en sociale media

Hart voor alle kinderen
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G
oede communicatie is binnen een organisatie 
van ultiem belang om doelstellingen te 

bereiken. GPO-WN vindt daarom een effectieve 
communicatiestructuur cruciaal. We onderscheiden 
daarin vier processen, die onderling op elkaar 
afgestemd zijn:

1. Informeren
Al onze medewerkers zijn goed geïnformeerd. Zij weten 
wat er gaande is, wat ze kunnen verwachten en wat er van 
hen verwacht wordt.

2. Afstemmen en overleggen
Medewerkers en leidinggevenden stemmen hun 
activiteiten op elkaar af, om zo samen tot het beste 
resultaat te komen.

3. Rapporteren en verantwoorden
GPO-WN verantwoordt zich intern en extern over zijn 
behaalde doelen en resultaten. Dit is gebaseerd op 
relevante proces- en projectinformatie.

4. Verbeteren en leren
Iedereen heeft en geeft systematisch toegang tot kennis, 
ervaring en ideeën die kunnen helpen bij verbetering. 
Intervisie en visitatie zijn belangrijke instrumenten om dit te 
bevorderen.

‘Een effectieve communicatiestructuur 
is cruciaal’



8. Hoe communiceren we?
‘Van ultiem belang om doelen te bereiken’





GPO-WN stimuleert scholen en leerlingen actief te 
participeren in het maatschappelijk leven, passend bij onze 
identiteit. 

5. Personeel: waardering leidt tot passie
GPO-WN benut de kennis en kwaliteiten van haar 
medewerkers maximaal. GPO-WN inspireert haar 
medewerkers en biedt hen alle gelegenheid hun 
competenties te gebruiken. Medewerkers voelen zich 
gewaardeerd. Zij nemen de verantwoordelijkheid om in 
de uitoefening van hun vak bij de tijd te blijven. We zijn 
ervan overtuigd dat dit resulteert in personeel dat zich met 
bevlogenheid en een hart voor alle kinderen inzet voor de 
school.

6. Processen en opbrengsten: effectief en efficiënt
Personeelsbeleid, kwaliteitszorg, gebouwenbeheer 
en financiën zijn binnen GPO-WN effectief en efficiënt 
georganiseerd. Dit betekent dat onze organisatieprocessen 
solide zijn en kwalitatief hoogstaand. De organisatie 
beschikt over goede gebouwen, faciliteiten en leermiddelen.

7. Dienend leiderschap
Leiders in GPO-WN werken allen vanuit christelijk en 
dienend perspectief. Van hen, dienende leiders, verwachten 
wij dat ze de belangen van anderen op de eerste plaats 
zetten. Ook hebben ze de wijsheid om te zien wat nodig is, 
de capaciteiten daarop actie te ondernemen en de moed 
om, als dat nodig is, daadkrachtig te handelen.
Dienend leiderschap vraagt om persoonlijk leiderschap en 
persoonlijke ontwikkeling.

8. Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht
De continuïteit van de organisatie wordt uiteindelijk bepaald 
door degenen die zeggenschap hebben over de organisatie. 
Dit zijn binnen GPO-WN de Directeur-bestuurder en de 
Raad van Toezicht (RvT). De nadruk in de uitoefening van 
de functie van de Directeur-bestuurder ligt op het behalen 

van de strategische doelstellingen, het anticiperen op 
ontwikkelingen en het nastreven van kwaliteit.
Directeur-bestuurder en RvT bewaken doorleefde identiteit 
en handelen volgens de Code Goed Bestuur, vastgesteld 
door de PO-Raad.

9. Verbetering en vernieuwing
Verbeteren en vernieuwen is een continu proces, daar is 
dit koersplan het ‘levende bewijs’ van. Veranderingen in 
politiek, maatschappij en onderwijsveld doen voortdurend 
een beroep op het aanpassingsvermogen van onze 
organisatie. GPO-WN is onophoudelijk in beweging met als 
focus: verbeteren en vernieuwen. 

10. Integere cultuur
Een organisatie, inclusief zijn medewerkers, is gediend 
met een organisatiecultuur waar integriteit een belangrijk 
aandachtspunt is. GPO-WN wil daarom bouwen aan een 
integere cultuur en deze borgen. Openheid, veiligheid, 
zelfontplooiing, zingeving, erkenning en waardering 
zijn belangrijke waarden die leiders, medewerkers en 
bestuurders van GPO-WN bevorderen, uitdragen en zelf 
‘uitademen’. Vertrouwen in elkaar is in deze cultuur een 
sleutelwoord.

leiderschapstrategie  
& beleid

middelen

mede-
werkers

waardering 
door ouders/
verzorgers 
en externen

waardering 
door de 

maatschappij

waardering 
door mede-

werkers

processen

leren & verbeteren

eind-
resultaten
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Permanente speerpunten
Hieronder lichten we de tien permanente speerpunten stuk 
voor stuk toe.

1. Identiteit in Christus
Onze identiteit ligt in Christus. Dit is een ‘doorleefde 
identiteit’ die we handen en voeten geven in een 
veranderende samenleving.

2.  Excellent onderwijs, gericht op unieke gaven  
en talenten

Bij GPO-WN zijn hoge en meetbare opbrengsten van 
onderwijs vanzelfsprekend. De focus ligt hierbij op de 
brede ontwikkeling van de leerling. Leeropbrengsten en 
resultaten van rekenen, taal en lezen zijn belangrijk.
Onze leerlingen leren kritisch en creatief denken 
vanuit een onderzoekende houding. Aandacht voor 
sociale vaardigheden, kunstzinnige vaardigheden en 
wereldoriëntatie is heel belangrijk. GPO-WN streeft daarbij 
naar een passend aanbod voor iedere leerling.

3. Educatief partnerschap
Scholen gaan een educatief partnerschap aan met 
ouders/verzorgers. Er wordt een beweging gemaakt van 
‘ouderschap’ naar ‘partnerschap’. Ouders/verzorgers zijn 
en worden betrokken bij het functioneren van hun kind en 
in het verlengde hiervan ook de school. Hierbij is het van 
essentieel belang dat verwachtingen van ouders/verzorgers 
en school/leerkrachten op elkaar worden afgestemd. Hoe? 
Door goede communicatie en informatie. De school legt 
verantwoording af aan ouders/verzorgers en leerlingen.

4. Medeverantwoordelijk voor de maatschappij
De overheid vraagt van scholen om hun leerlingen het 
besef bij te brengen dat zij medeverantwoordelijk zijn 
voor de maatschappij waarin zij leven. Dat vinden wij een 
goede gedachte, hier ligt een belangrijke taak voor scholen 
weggelegd.

I
n het vorige hoofdstuk lichtten we de vijf thema’s toe 
die voor GPO-WN komende vier jaar leidend zijn bij 

het waarmaken van onze ambitie. Structureel hebben 
we in onze organisatie aandacht voor de volgende tien 
punten. 

GPO-WN biedt onderwijs van betekenis. We hebben 
hart voor alle kinderen, want zonder dat zou immers ons 
onderwijs geen betekenis hebben. Kinderen delen volop 
in ons onderwijs. Als volwassenen helpen we onszelf en 
vervolgens onze kinderen om via hoofd, hart en handen 
Gods Liefde te ontvangen en door te geven. Een prachtig 
streven, waar we graag als GPO-WN voor gaan. Dat vraagt 
om aandacht en focus.



7. Onze permanente 
speerpunten

‘Tien punten die ons gedrag kleuren’





D
e GPO-WN Academie ondersteunt GPO-WN in het 
ontwikkelen en organiseren van ‘duurzaam leren’ 

van medewerkers en leidinggevenden. 

De Academie ziet het als haar taak om binnen een continu 
veranderend onderwijsveld consistent te werken aan een 
lerende cultuur. Dit is een cultuur waar van en met elkaar 
geleerd wordt, in schoolteams, tussen schoolteams en 
tussen specialisten en leidinggevenden. Duurzaam leren 
vindt succesvol plaats in organisaties waar de lerende 
cultuur gemeengoed wordt, oftewel professionele 
leergemeenschappen.

Verantwoordelijkheid bij medewerkers
Binnen een professionele leergemeenschap ligt de 
verantwoordelijkheid voor het leren steeds meer bij de 
medewerker zelf. De GPO-WN Academie zal vanuit dat 
gegeven leeractiviteiten aanbieden. Medewerkers kunnen 
zo binnen specifieke vakgebieden groeien in kennis en 
vaardigheden, maar ook werken aan zelfontplooiing en 
persoonlijke ontwikkeling. Mede daarom is het noodzakelijk 
om als GPO-WN Academie een gevarieerd leeraanbod te 
hebben.

Interne netwerken zullen binnen GPO-WN het karakter 
hebben van een blijvende leeromgeving. Specialisten 
worden geschoold om inhoudelijke input te geven aan deze 
netwerken. In de komende jaren hopen we steeds meer 
gebruik te maken van interne expertise en kennis. 

GPO-WN Academie

Blended learning
‘Blended learning’, online leren en fysieke ontmoeting, is 
een belangrijk instrument voor de komende jaren en zal het 
eigenaarschap van de medewerker als vertrekpunt hebben. 
Daarnaast worden lange reisafstanden vermeden door 
medewerkers trainingen en cursussen te bieden op de 
eigen leerlocatie.

‘ Duurzaam leren voor al het  
personeel’

Hart voor alle kinderen
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meerjarige financiële scenario’s en breidt de interne, 
financiële benchmarking verder uit. Dit alles geeft houvast 
bij het nemen van financiële beslissingen en draagt 
bij aan een optimale inzet van middelen. Dat laatste 
moet maken dat er ruimte is voor extra investeringen 
in onderwijskwaliteit, scholing en de kwaliteit van 
schoolgebouwen.

 Personeel 
Naast het financieel management heeft en houdt het 
personeelsmanagement een belangrijke rol de komende 
jaren. GPO-WN wil een gezonde organisatie zijn waarin 
haar medewerkers zich optimaal kunnen inzetten en 
ontwikkelen. Alle P&O ondersteunende processen 
zijn hierop gericht. Ook voor de komende jaren is 
professionalisering en het versterken van het vakmanschap 
belangrijk voor alle lagen van de organisatie.

 Aantrekkingskracht 
Wij verwachten van elke medewerker dat zij/hij een 
enthousiaste ambassadeur is van GPO-WN. Hierdoor 
neemt de aantrekkingskracht van de organisatie en de 
scholen toe. Daarnaast zal tijd en energie gestoken worden 
in PR en marketing van de organisatie. Hiervoor wordt 
beleid gemaakt.

 GPO-WN neemt haar verantwoordelijkheid  
voor een menswaardige samenleving

GPO-WN neemt verantwoordelijkheid voor haar rol in de 
maatschappij. Onze identiteit (leven vanuit de liefde en 
genade die God ons schenkt) daagt ons daartoe uit en 
inspireert ons daartoe.
Het onderwijs dat wij bieden is ‘van betekenis’ en zal dus 
bijdragen aan onder andere de identiteitsvorming van onze 
leerlingen en hun aandacht voor zinsgevingsvragen. 

5

In elke plaats waar een school van GPO-WN staat, zal 
onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om te 
participeren in brede school concepten of de ontwikkeling 
van Integraal Kindcentrum.

 Maatschappelijke omgeving
De scholen van GPO-WN zijn zich er metterdaad van 
bewust dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun 
omgeving, dus medemens, milieu, maatschappij en de 
ontwikkelingen daarin. Ons onderwijs stimuleert de 
ontwikkeling van burgerschap en dat krijgt heel concreet 
handen en voeten.
Zo waardeert onze maatschappelijke omgeving (‘de buurt’) 
de aanwezigheid van GPO-WN-scholen. Ook participeren 
onze scholen actief in het maatschappelijk leven. Zij leveren 
op plaatselijk en/of landelijk niveau een waardevolle 
bijdrage aan de maatschappij, passend bij de identiteit van 
GPO-WN.



genade van Christus. Ze zijn gastvrij, dienstbaar, hebben 
een positieve en actieve houding en staan open voor 
feedback en reflectie. Ze zijn onderzoekend ingesteld, iets 
wat impliciet in hun werkhouding verweven is: stilstaan, 
(buiten de kaders) waarnemen, interpreteren, beslissen en 
uitvoeren.

 Onderzoekende leerlingen
Onze leerlingen kun je kenschetsen als ‘onderzoekende 
leerlingen’. Ze werken samen, communiceren goed, kunnen 
problemen oplossen, kritisch denken, zijn creatief en zetten 
sociale en culturele vaardigheden in.

 GPO-WN is een innovatieve en financieel gezon-
de organisatie met een goede bedrijfsvoering

GPO-WN blijft in West- en Noordwest Nederland 
bijdragen aan een goede spreiding en beschikbaarheid van 
gereformeerd en kwalitatief hoogstaand primair onderwijs. 
De hiervoor beschikbare financiële middelen zijn schaars 
en onze ambities zijn omvangrijk. GPO-WN werkt daarom 
aan een verdere professionalisering van het financieel 
management en kiest ervoor om door heldere afspraken 
over interne financiële solidariteit het voortbestaan van 
kleine(re) scholen zoveel mogelijk te waarborgen. We 
blijven echter te allen tijde aan alle scholen hoge eisen 
stellen als het gaat om onderwijskwaliteit, identiteit en 
innovatie.
GPO-WN heeft een duidelijk en aansprekend concept 
en is een duurzame en herkenbare aanbieder van goed 
onderwijs. Dit maakt dat in de komende jaren het 
leerlingenaantal groeit met 5 procent.

 Bedrijfsvoering
De bekostiging van het onderwijs kent tekortkomingen 
en de (financiële) risico’s nemen toe. GPO-WN gaat in 
de komende jaren de interne planning- en controlfunctie 
verder professionaliseren, introduceert het werken met 
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relatie hebben opgebouwd. Dit is zichtbaar in onderstaande 
aspecten:

■ ■resultaten: kernvakken, overige vakken, burgerschap, 
cultuur, sociale emotionele vorming;

■ ■leerlingenpopulatie: kennis van de karakteristieken van 
leerlingenpopulatie leidt tot leerwinst;

■ ■leerbaarheid: zowel het primaire proces als de 
schoolorganisatie zijn leerbaar (innovatie, verbetering);

■ ■eigenaarschap: leerkrachten zijn de eigenaar van het 
primaire proces en werken met ouders/verzorgers aan 
een educatief partnerschap;

■ ■doorleefde identiteit: als motor voor hoge opbrengsten, 
gekoppeld aan de karakteristieken van de doelgroep;

■ ■excellente producten: per school een passend thema op 
een unieke manier uitgewerkt, aantoonbaar bijdragend 
aan de opbrengsten;

■ ■GPO-WN zet eigentijdse ICT-middelen in die door 
vaardige leerkrachten worden gebruikt ter ondersteuning 
van heel goed onderwijs;

■ ■passend onderwijsaanbod: door meer samenspraak 
met de ouders en de leerling zijn we beter in staat een 
passende leerroute voor elke leerling te ontwikkelen.

GPO-WN heeft een lerende cultuur

GPO-WN is een lerende organisatie. Omdat de wereld 
en dus ook het onderwijs niet stilstaat, vraagt dit om een 
voortdurend lerende houding van medewerkers. Goed 
werkgeverschap is hierbij van belang. Daarom zetten wij 
verder in op professionalisering van onze medewerkers. 
We maken hiervoor ondermeer gebruik van onze GPO-WN 
Academie en het project ‘Opleiden in de school’. Om dit te 
realiseren werken wij samen met partners in het onderwijs 
o.a Hogescholen en Universiteit. De samenwerking richt 
zich op de komende periode om onze huidige en nieuwe 
generatie leerkrachten op te leiden zodat zij in staat zijn 
kwalitatief goed en gereformeerd onderwijs te verzorgen. 

Zij beschikken over goede vakkennis, zijn weerbaar en 
hebben een onderzoekende en leerbare houding. 

Van onze medewerkers, directeuren en bestuur verwachten 
wij dat zij hun bekwaamheden systematisch onderhouden. 
Medewerkers en directeuren laten zich registreren bij het 
lerarenregister PO en bij schoolleiderregister PO.
Van al onze medewerkers verwachten wij eigenaarschap 
en zelfreflectie. Medewerkers gebruiken de aan hen 
beschikbaar gestelde tijd en mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen. Het resultaat hiervan is plezier in het werk en 
verminderde beleving van werkdruk.

 Dienstbare leiderschapsstijl
De cultuur van samen leren wordt binnen de schoolteams, 
netwerken en tussen scholen onderling gestimuleerd. Ook 
voor de GPO-WN Academie is dit het vertrekpunt voor haar 
activiteiten in de komende jaren.
Binnen deze leercultuur zijn de leiders te herkennen aan 
een dienstbare leiderschapsstijl. Dit houdt zelfbewustzijn 
en zelfacceptatie in. Het uit zich in kenmerken als 
authenticiteit, bescheidenheid, rentmeesterschap, 
verantwoordelijkheid geven, kracht, zelfstandigheid, 
vergevingsgezindheid en moed.
Leiders geven medewerkers de mogelijkheid zichzelf te 
ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Hierin 
geven de leiders zelf het voorbeeld. 

 Hart voor alle kinderen
Onze medewerkers zijn te herkennen aan goed 
vakmanschap. Ze hebben hart voor alle kinderen, dat 
zit in hun genen, zou je kunnen zeggen. Daarnaast zijn 
ze bevlogen, competent, onderzoekend, vakkundig en 
betrokken. De schoolteams waar onze medewerkers deel 
van uitmaken stralen enthousiasme uit en willen dienstbaar 
verbonden zijn met hun omgeving.
Medewerkers van GPO-WN zijn stuk voor stuk betrokken 
christenen die leven, werken en handelen vanuit de 
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onderwijs. Er worden niet-vrijblijvende eisen gesteld aan 
medewerkers m.b.t. kennis, vaardigheden en houding.

 Verdere bezinning
De komende jaren bezinnen we ons verder op de impact 
van onze keuzes op onder meer invulling van het onderwijs, 
leeromgeving, pedagogisch klimaat en leiderschap. Een 
vruchtbare bezinning daarop vraagt een cultuur waarin het 
gesprek open en respectvol kan worden gevoerd. 

Alle scholen van GPO-WN zijn excellente 
scholen

Iedere school van GPO-WN is een goed presterende school 
met een opvallend profiel. Ze behalen goede resultaten in 
relatie tot de karakteristieken van de leerlingenpopulatie. 
Dat maakt onze scholen excellent en dit is zichtbaar in de 
hele school. Om te komen tot een goede afstemming 
op de populatie is het van fundamenteel belang dat alle 
medewerkers een onderzoekende basishouding hebben, 
van waaruit ze volledig gericht zijn op de ontwikkeling 
van de leerling. Dit vraagt loskomen van eventuele 
generieke uitspraken en (voor)oordelen t.a.v. leerlingen, 
klassensituaties en leerkrachten. Dit is een belangrijke 
verantwoordelijkheid van onze leerkrachten die geïnspireerd 
is door de wens om Gods eigen kinderen recht te doen. 
Leerkrachten en leerlingen zijn fullpartners in leren. 
 
De school presteert vanuit de wil om heel goed te zijn, 
wetend dat goed onderwijs uitdaagt tot zelfkennis, 
zelfsturing en verantwoordelijkheid. Onze scholen hanteren 
daarbij een doordachte onderwijsaanpak. Door deze aanpak 
wordt de visie op onderwijs zichtbaar. 

 Zichtbaar onderscheidend karakter
GPO-WN-scholen hebben een onderscheidend karakter 
ontwikkeld omdat ze met hun leerlingen een evenwichtige 

 Uitwerking
GPO-WN kiest ervoor om duidelijk herkenbaar te zijn in 
de identiteit die zij uitdraagt in het primair onderwijs. Dit 
is zichtbaar in de scholen, in het personeelsbeleid, naar 
leerlingen en ouders/verzorgers toe en in de maatschappij.
GPO-WN ziet voor de komende jaren ook belangwekkende 
kansen om een groeiende groep leerlingen en hun ouders/
verzorgers te binden aan onderwijs vanuit de Bijbel. 
Hiervoor wordt een open toelatingsbeleid van leerlingen 
gehanteerd. Gereformeerd onderwijs krijgt zo binnen GPO-
WN een bredere invulling.

 Bredere invulling
Gereformeerd onderwijs is en blijft in onze visie 
onveranderd gebaseerd op de unieke band tussen 
God, de Schepper, Verlosser en Onderhouder, met alle 
gelovigen. Christenen geven dit heel divers vorm, maar het 
uitgangspunt blijft dat God aan het begin staat van alles. 
Als mens kunnen we alleen door de reddende liefde van 
Jezus werkelijk leven. Inhoudelijk wijzigt de grondslag van 
GPO-WN, zoals deze beschreven is in de statuten, niet.

 Verbinding met kerken en gemeenten
De herkenbaarheid van gereformeerd onderwijs 
binnen GPO-WN op basis van binding aan enkele 
kerkgenootschappen wordt losgelaten. De huidige 
ontwikkelingen in de kerken, de ontzuiling en de 
secularisatie brengen ons tot deze keuze. GPO-WN houdt 
verbinding met kerken en gemeenten.
Met alle ouders/verzorgers worden motivatiegesprekken 
gehouden.

 Medewerkers
GPO-WN-medewerkers worden benoemd op basis van 
inhoudelijke binding aan onze identiteit en meelevend 
lidmaatschap van een christelijke gemeente. Zij zijn allen 
binnen onze organisatie ‘beeldbepalers’ van gereformeerd 
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O
p weg naar 2018 hebben we de ambitie dat al 
onze leerlingen en medewerkers hun van God 

gekregen talenten ontdekken of nog beter ontdekken. 
Zij gebruiken deze met plezier en nemen daarmee 
verantwoordelijkheid voor een menswaardige 
samenleving.

In onze organisatie heerst een integere cultuur. 
Authentieke, vakbekwame en betrokken leerkrachten die  
er zin in hebben en doen wat ze kunnen, doen er toe in 
GPO-WN. Dienende leiders zetten zich in om een bijdrage 
te leveren aan de groei van alle medewerkers. Samen 
maken wij het verschil. We hebben hart voor alle kinderen, 
we hebben hart voor elkaar.

Onze strategie en thema’s
Om onze ambitie te verwezenlijken is een doordachte 
en stevige strategie onmisbaar. De onderwijswereld 
is constant in beweging en zal dat ook komende jaren 
volop blijven. Enerzijds volgen we vernieuwingen en 
veranderingen op de voet om focus te houden, anderzijds 
hanteren we vijf thema’s die bepalend zijn voor ons stra-
tegisch handelen. Deze vijf thema’s hebben komende vier 
jaar permanent onze aandacht en vormen het hart van 
onze strategie. Zij zijn leidend bij het waarmaken van onze 
ambitie. Hieronder lichten we de thema’s stuk voor stuk toe. 

Doorleefde identiteit in een veranderende 
samenleving

GPO-WN is een organisatie waarin Gods Woord, de Bijbel, 
centraal staat. Dat is herkenbaar en zichtbaar. In wat we 
zeggen en doen blijkt dat we leven uit de genade van Jezus 
Christus, onze Redder.

Onze ambitie

1



6. Onze ambities en thema’s
‘Focus in een onderwijswereld  

die constant in beweging is’





Verwerkingsopdracht na de checkpoints:  
‘hoe draag je de kernwaarden uit en waar wil je aan werken’?

Kernwaarde Checkpoints 

Liefde ■ ■Ik word meer en meer gelijkvormig aan Jezus.
■ ■Ik benader leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s liefdevol.
■ ■Ik denk in alles óók aan het belang van de ouders/verzorgers.
■ ■Ik praat met leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s op 
positieve toon.

Passie ■ ■Ik houd van God, mijn Schepper, van Jezus Christus mijn 
Verlosser en van de Heilige Geest, mijn Trooster en Helper.

■ ■Ik ben trots op mijn school en de organisatie waarvoor ik werk 
(GPO-WN).

■ ■Ik heb zin in mijn werk.
■ ■We hebben met elkaar plezier op school.
■ ■Ik wil elke leerling een passende plek bieden.

Verbinding ■ ■Ik voel mij verbonden met mijn collega’s binnen GPO-WN.
■ ■Ik voel mij verbonden met (mijn) leerlingen en hun ouders/
verzorgers.

■ ■Ik heb respect voor leerlingen, collega’s en ouders/verzorgers.
■ ■Ik stel mij dienstbaar op.

Vertrouwen ■ ■Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.
■ ■Ik spreek anderen aan op hun gedrag.
■ ■Ik sta open voor opbouwende kritiek.
■ ■Ik geef complimenten aan collega’s.
■ ■Ik draag bij aan een open sfeer in de school.

Eigenaarschap ■ ■De ontwikkeling van (mijn) leerlingen staat centraal.
■ ■ Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen vakbekwaamheid
■ ■Ik heb voldoende inzicht in de resultaten van mijn werk.
■ ■Ik reflecteer op mijn handelen en verander indien nodig.

Ja/neeWaaruit blijkt dat

Hart voor alle kinderen
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Zijn onze kernwaarden nog voldoende verweven met ons 
dagelijks doen en laten? Dan zijn we immers in staat om 
met hart voor alle kinderen ons onderwijs in te kleuren. 
Doe de kernwaarden-check die hiernaast staat en ontdek 
of dat zo is. Werk, samen met God en collega’s, aan de 
checkpoints die met ‘nee’ beantwoord moesten worden. 

Kernwaarden-check 

‘Bied je nog onderwijs met hart 
voor alle kinderen?’



voldoende toegerust en gesteund om hun passie handen 
en voeten te geven.
Passie wordt gevraagd voor het onderling samenwerken als 
collega’s en bij het leidinggeven aan de schoolteams. We 
waarderen, respecteren en stimuleren elkaar vanuit onze 
verbondenheid met God. Van Hem hebben we allemaal 
onze eigen unieke plek gekregen, levend van genade.

Verbinding
Wij willen onze leerlingen meegeven dat hun leven zinvol 
is. Zij kunnen stuk voor stuk, met hun eigen talenten, van 
betekenis zijn voor de samenleving. Daarvoor moeten 
leerlingen leren zich in een veilige omgeving te verbinden 
met anderen. De school kan zo’n omgeving zijn en daarom 
geeft ons schoolpersoneel allereerst zelf het goede 
voorbeeld.
We laten het belang zien van respect voor eigen en 
andermans grenzen en behoeften. We zijn erop gericht 
anderen tot hun recht te laten komen. We respecteren de 
ander, ongeacht hun godsdienst of geaardheid. We worden 
hierbij geïnspireerd door Jezus, met wie we ons verbonden 
weten. Hij hield onvoorwaardelijk van ons en verbond zich 
met anderen door het tonen van dienstbaarheid.
Verbinding is er in onze organisatie tussen alle partners, 
dat wil zeggen tussen leerlingen en personeel, tussen 
personeel en ouders, tussen personeel onderling, maar ook 
in de samenleving.

Vertrouwen
Vertrouwen is binnen GPO-WN een codewoord. 
Vertrouwen in onze Schepper, dat allereerst. Hij is Degene 
die voor ons zorgt en ons toerust voor de taken die we 
hebben gekregen. Hij leert ons ook om vertrouwen te 
geven aan de leerlingen, zodat zij tot bloei komen in 
een veilige omgeving die duidelijke kaders biedt. Zonder 
grenzen is er immers geen vrijheid voor groei.
Als GPO-WN geven wij medewerkers het vertrouwen om 
te doen wat ze graag willen. Bij vertrouwen hoort ook 

transparantie: helderheid binnen de organisatie over taken 
en verantwoordelijkheden. We houden daarbij vast aan een 
open communicatiestijl en durven ons kwetsbaar op te 
stellen.

Eigenaarschap
Als professionals binnen GPO-WN zijn we eigenaar 
van onze gaven en talenten die we van God ontvangen 
hebben. Dit eigenaarschap mag ons prikkelen onze gaven 
en talenten met plezier in te zetten en te ontwikkelen. 
Samen willen we hierdoor uiteindelijk met elkaar het beste 
bereiken voor de leerlingen. Dit omvat ook het onderhoud 
van onze deskundigheid, onder meer door relevante 
ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij op de voet te 
volgen. Ook onze leerlingen leren we eigenaar te worden 
van hun kwaliteiten en het eigen leerproces.

Hart voor alle kinderen
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K
ernwaarden zijn de basisprincipes voor een 
organisatie, zou je kunnen zeggen. Onze 

kernwaarden kenmerken het gedrag van personeel, 
bestuur, directie en daardoor indirect ook de 
leerlingen. Kernwaarden geven antwoord op de vraag 
wat ons als GPO-WN’ers beweegt om, zoals verwoord 
in hoofdstuk 3, met hart voor alle kinderen onderwijs 
van betekenis te bieden.

Van liefde tot eigenaarschap
De kernwaarden van GPO-WN zijn liefde, passie, 
verbinding, vertrouwen, eigenaarschap. Hieronder lichten 
we ze stuk voor stuk toe.

Liefde
Liefde staat aan de basis van al onze kernwaarden. Liefde 
manifesteert zich in de manier waarop we met elkaar 
omgaan, als medewerkers, kinderen en ouders. We 
kunnen de ander liefhebben omdat God ons eerst heeft 
liefgehad. Wij zijn allen geschapen naar het beeld van God 
en als zodanig verschillend en toch gelijkwaardig. Ons 
onderwijs sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften en 
talenten van het unieke kind. Liefde betekent dat ook de 
organisatie zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften van 
medewerkers en ouders. Liefde is adequaat en leert open 
communiceren. Liefde maakt dat de mening van de ander, 
ook de leerling, ertoe doet en van invloed is op de manier 
waarop je met elkaar omgaat. Liefde in Christus helpt om 
bij verschil van mening tot een oplossing te komen en ons 
(weer) verbonden met elkaar te weten. Liefde betekent ook 
dat je kunt vergeven.

Passie
Onderwijs vraagt medewerkers met passie, ook wel 
te omschrijven als ‘een sterk gevoel van liefde’. Passie 
voor God, passie voor de leerlingen, passie voor het 
onderwijsvak en passie voor de doelen van GPO-WN. 
Medewerkers van GPO-WN worden door de organisatie 



5. Onze kernwaarden
‘Kenmerkend voor het gedrag  

van GPO-WN’ers’





kwaliteitsverbetering en organisatiegroei. Ook werden 
er afgelopen jaren regelmatig metingen onder ouders/
verzorgers, leerkrachten en leerlingen gedaan om vast te 
stellen of we met onze doelen ‘op koers’ lagen.

De geboekte vooruitgang zien wij in:

1. Identiteit
Er is identiteitsbeleid ontwikkeld. Identiteit is meer zichtbaar 
binnen onze gehele organisatie. GPO-WN introduceerde de 
Bijbelonderwijsmethode ‘Levend Water’ op alle scholen en 
werkte mee aan de samenstelling ervan.
Dat identiteit afgelopen jaren duidelijk handen en voeten 
heeft gekregen, wordt positief gewaardeerd door ouders/
verzorgers, geven zij aan in tevredenheidsmetingen. 

2. GPO-WN Onderwijs
Vanaf 2008 is de focus in toenemende mate gericht op 
opbrengstgericht werken. We streven naar kwalitatief goed 
onderwijs en willen gaan behoren tot de 25 procent best 
presterende scholen van Nederland.
Leerkrachten zijn meer tot eigenaar gemaakt van het 
proces. GPO-WN heeft geen zwakke scholen en de 
leerling-resultaten (CITO-scores) zijn gestegen. Er zijn 
kwaliteitsverbeteringen gehaald. Door planmatig te handelen 
zijn wij beter in staat geweest om aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Wij hebben een laag 
verwijzingspercentage naar SBO/SO onderwijs.

3. Educatief partnerschap
De communicatie naar ouders/verzorgers is verbeterd 
en transparanter. Alle scholen verspreiden structureel 
nieuwsbrieven en organiseren ontmoetingen met  
ouders/verzorgers. Scholenwebsites en communicatie  
via e-mail zijn verbeterd, zoals aangegeven was in 
Koersplan 2008-2012.

4. Midden in de samenleving
Onze scholen zijn, zij het nog in beperkte mate, zichtbaarder 
geworden en participeren meer in (lokale) omgeving en 

maatschappij. Scholen zijn gemotiveerd om op dit terrein 
komende jaren nog actiever te worden.

5. Vakmanschap en welbevinden
Bijscholing van personeel is niet meer vrijblijvend maar 
verplicht. Onze scholen hebben de eerste stappen 
gemaakt te transformeren tot meer professionele 
leergemeenschappen. De GPO-WN Academie heeft hierin 
een belangrijke rol gespeeld. Er is nascholing geweest voor 
alle leerkrachten op taal- en rekenonderwijs. Daarnaast zijn 
taal- en rekencoördinatoren en werkplekcoaches opgeleid. 
Het project ‘Opleiden in de school’ heeft studenten 
afgeleverd die werk hebben gevonden binnen GPO-WN.

6. Procesverbetering organisatie.
GPO-WN is uitgegroeid tot een volwaardige organisatie. 
Scholen denken steeds vaker met elkaar mee en er is sprake 
van groeiende loyaliteit aan elkaar.
Er is op het gebied van financiën, personeel en kwaliteitszorg 
beleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Onze organisatie is 
‘financieel gezond’ te noemen.

7. Inspirerend en ondernemend leiderschap
De directeuren binnen GPO-WN hebben zich ontwikkeld 
tot betere leiders en functioneren meer als team binnen 
de organisatie. Hun positionering als leider binnen de 
school is duidelijker. Directeuren zijn zich meer gaan richten 
op het primaire proces. Er zijn doelen gesteld waarover 
verantwoording wordt afgelegd. Ook is er inmiddels sprake 
van een betere dialoog tussen directeuren en medewerkers 
en ouders/verzorgers.

Conclusie
Koerplan 2008-2012 heeft afgelopen jaren binnen  
GPO-WN veel in beweging gezet. Er zijn mooie resultaten 
behaald volgens de daarvoor ontwikkelde plannen.  
De bovengenoemde punten zijn een deel van de 
permanente speerpunten gebleken waaraan we ook de 
komende vier jaar blijven werken. Meer hierover kunt u 
lezen in hoofdstuk 7.

Hart voor alle kinderen
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D 
e onderwijswereld is voortdurend in beweging, 
inclusief het politieke en maatschappelijke leven 

eromheen. Dat vraagt van GPO-WN en medewerkers 
extra stuurmanskunst om op koers te blijven en mee 
te bewegen als dit je doelen dient. Hieronder schetsen 
we kort en bondig een aantal trends en ontwikkelingen 
die komende vier jaar (2014-2018) onze koers mede 
zullen bepalen.

■ ■Krimp van het aantal leerlingen, demografie, migratie, 
segregatie;

■ ■voortbestaan van levensbeschouwend onderwijs 
(discussie over art. 23, laatste school van de richting);

■ ■veranderend stelsel financiering;
■ ■toenemend individualisme, mentaliteitsverandering 
onder ouders en kinderen;

■ ■toenemende regie overheid (Wet goed onderwijs, goed 
bestuur, passend onderwijs);

■ ■kennisverwerving door leerlingen door gebruik van 
moderne middelen;

■ ■sterke nadruk op onderwijsresultaten;
■ ■ontwikkeling intergrale kindcentra;
■ ■leren in de 21e eeuw.

Koersplan 2008-2012: de oogst
De voorganger van dit koersplan is het plan dat in 2008 
verscheen. Koersplan 2008-2012 fungeerde de afgelopen 
jaren als beleids- en strategisch document voor de 
ontwikkelingen binnen GPO-WN en haar scholen. Het was 
voor het eerst dat GPO-WN aan de hand van reële doelen 
en ambities aan de slag ging met organisatieverbetering. 
Vooruitgang werd beter meetbaar, ook werd concreet 
benoemd waar nog stappen gemaakt konden worden.

Wat is de oogst van vier jaar ‘bouwen en bewerken’ binnen 
scholen en GPO-WN, met het Koersplan 2008-2012 als 
gidsdocument? Het is mooi om te zien dat we daar nu 
concreet antwoord op kunnen geven. In dialoog met onder 
meer onze schooldirecteuren is vastgelegd wat de winst 
is van vier jaar samen werken aan identiteitsversterking, 



4. Waar staan we? 
‘Extra stuurmanskunst en meebewegen’





Onze belofte

HOOFD

HART

HANDEN

Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot 
jonge mensen die met hun passies en talenten willen 
bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen 
dit omdat ze op school geleerd hebben vanuit wisselend 
perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods 
schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis God in 
hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie 
met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een 
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Om deze 
belofte waar te maken is een goede samenwerking met 
ouders nodig.

Hart voor alle kinderen
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Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons 
hart ligt bij alle kinderen van onze scholen. De inspiratie 
daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit Zijn woord, de 
Bijbel. Dat geeft vorm aan het onderwijs op onze scholen.

Onze doelgroep
Ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs vanuit de 
Bijbel en instemmen met de identiteit van GPO-WN. De 
identiteit van GPO-WN is uitgewerkt in de notitie ‘Het Licht 
schijnt’. 

In geloof en met plezier
GPO-WN biedt onderwijs van betekenis. Onze inzet is 
erop gericht om alle leerlingen mede te vormen tot jonge 
mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. 
Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke 
plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. 
De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende 
boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere 
medewerker zijn Gods geliefde kinderen. Wij kennen 
Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen 
naar school en werk. Dat maakt ons onderwijs, volgens 
ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. 
Vanuit deze grondhouding werken we samen aan nieuwe 
manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in 
een dynamische samenleving.

Eigenwaarde
We vinden het belangrijk dat elke leerling en elke 
medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten 
ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde 
ligt in de relatie met onze Schepper. In die verhouding 
ontvangen wij liefde en genade. Op onze beurt delen wij 
dit met hoofd, hart en handen uit naar elkaar. 

Onze missie



3. Wat willen wij?
‘Met hart voor alle kinderen onderwijs  

van betekenis bieden’





GPO-WN en haar scholen hebben een (Gemeenschap-
pelijke) Medezeggenschapsraad waarin zowel ouders/
verzorgers als leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Door 
deze Medezeggenschapsraad is inmenging van hen bij het 
organisatiebeleid van GPO-WN en scholen geborgd. De 
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad heeft infor-
matierecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

Onze organisatiestructuur/
organigram:

ALV

GMR

MR

OUDERS TEAM

DIRECTEUR-
BESTUURDER

IDENTITEITS-
COMMISSIE

RAAD VAN 
TOEZICHT

Elke school heeft een identiteitscommissie. Deze commis-
sie ondersteunt de directeur en de school bij het implemen-
teren van het identiteitsbeleid en het voeren van gesprek-
ken met ouders/verzorgers waarvan de kinderen op onze 
scholen komen.

DIRECTEUR

Hart voor alle kinderen
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G
PO-WN is een visionaire onderwijsorganisatie met 
hart voor alle kinderen. Ook heeft GPO-WN hart 

voor haar personeel. Binnen GPO-WN hebben we hart 
voor elkaar. 

Inzet vanuit liefde
Onze organisatie bestaat uit 25 levendige scholen in 
West- en Noordwest-Nederland, waar zo’n 3500 leerlingen 
genieten van het schoolleven. Zij worden begeleid 
en gevormd door een paar honderd enthousiaste en 
vakbekwame medewerkers. God heeft hen lief, weten zij, 
en daarom zetten onze mensen zich uit liefde in voor de 
leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Identiteit en kwaliteit zijn op onze scholen en binnen 
GPO-WN onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één 
kan niet zonder het ander. Ze vormen dan ook beide de 
twee strategische fundamenten waarop onze scholen en 
organisatie gebouwd zijn.

Organisatiestructuur
GPO-WN heeft een Directeur-bestuurder die GPO-WN 
aanstuurt. Deze legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht en de overheid. De dagelijkse leiding van de 
scholen ligt bij de directeuren, die zich verantwoorden 
tegenover de Directeur-bestuurder, hun eigen schoolteam 
en de ouders/verzorgers van hun leerlingen.

GPO-WN heeft, zoals hierboven al genoemd, een Raad 
van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op taken, doelen en 
verantwoordelijkheden van GPO-WN. Over de uitoefening 
van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de 
Raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Het is 
gebruikelijk dat dit jaarverslag bij het jaarverslag van  
GPO-WN wordt gevoegd.

Binnen GPO-WN hebben we hart 
voor elkaar.



2. Wie zijn wij?
‘Inzet vanuit liefde, goed georganiseerd’





Wie gebruiken het Koersplan 2014-2018?

 Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder
 GPO-WN-medewerkers
 Directeuren
 Schoolteams
 Medezegenschapsraden
 Inspectie
 Ouders/verzorgers
 Externe betrokkenen

Hart voor alle kinderen
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en koersplan houdt je op koers, dat is simpel maar 
waar. Dit koersplan 2014-2018 van GPO-WN heeft 

dan ook maar één doel: onze organisatie inclusief 
onze scholen en schoolteams op koers houden in een 
onderwijswereld die volop in ontwikkeling is.

Het plan is samen met een divers aantal groepen en 
personen tot stand gekomen. Zowel binnen GPO-WN als 
buiten onze organisatie dacht men (ouders, leerkrachten, 
directeuren en externe partners) mee over de inhoud 
ervan. 

Meetbare eindresultaten
In dit koersplan maken we de hoofdlijnen van ons beleid 
voor 2014-2018 bekend.
In hoofdstuk 7 presenteren we een tiental permanente 
speerpunten, welke altijd de aandacht hebben van 
GPO-WN. Om focus te houden maken we voor de 
komende jaren beleidskeuzes, deze staan in hoofdstuk 6 
geformuleerd. In het koersplan beschrijven we in hoofdstuk 
9 de gezamenlijke prestatie-indicatoren.
Uit dit alles blijkt dat doelen en de manier waarop we die 
doelen willen bereiken, met elkaar verbonden zijn.

Koersplan en schoolplan
Het Koersplan 2014-2018 bestaat uit twee delen, een 
gemeenschappelijk deel en een deel op individueel 
schoolniveau, het (wettelijk verplichte) schoolplan. Hier is 
bewust voor gekozen; koersplan en schoolplan kunnen 
elkaar zo vanuit inhoudelijke verbinding versterken. 
Hierdoor zal, verwachten we, de winst voor alle 
betrokkenen (van leerlingen tot leidinggevenden) nog 
groter zijn. 

Koers houden in een onderwijswereld 
die volop in ontwikkeling is.



1. Inleiding
‘Duidelijke doelen en een open houding’





We zien onze kinderen als waardevolle schepselen, 
gemaakt door onze God en Vader. Met passie gaan wij 
ons nog meer inzetten om hun gaven en talenten verder 
te ontplooien. Tegelijkertijd willen we de leerlingen 
doen beseffen dat de echte toekomst nog voor ons 
ligt. Zo, hopen we, draagt ons onderwijs ertoe bij dat 
leerlingen belangrijke bagage meekrijgen voor hun taak als 
wereldburger, levend in afhankelijkheid van onze Heer.

Rust en ruimte
Onze plannen en actiepunten voor de periode 2014-2018 
zijn omvangrijk. We werken aan 5 thema’s, zie hoofdstuk 
6. We staan voor een uitdagende en ambitieuze taak, 
komende jaren. Bij de uitvoering ervan zullen ‘rust’ en 
‘ruimte’ echter twee sleutelwoorden zijn. In rust en met 
ruimte voor gesprek en bezinning bouwen we als GPO-
WN verder aan ‘excellent onderwijs’ en een nog sterkere 
organisatie. 

We geloven in een mooie toekomst voor onze scholen. 
Daarbij weten we ons met hart en ziel verbonden met 
Jezus Christus. Dat geeft houvast en perspectief! 

René Tromp,  
Directeur-bestuurder GPO-WN
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Voorwoord ‘Hart voor alle kinderen’

Afgelopen jaren is Gereformeerd Primair Onderwijs West 
Nederland (GPO-WN) uitgegroeid tot een volwaardige, 
professionele schoolorganisatie in het primair onderwijs. 
Vanuit verbondenheid met God en met elkaar is gewerkt 
aan verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en het 
in alle aspecten zichtbaar maken van onze identiteit. Ook 
streefden we met succes naar goede leeropbrengsten 
en een hoge kwaliteit van het onderwijs. Ik zeg het met 
dankbaarheid en ook gepaste trots:  
‘GPO-WN zit op koers!’

Verder bouwen
Met het Koersplan 2014-2018 ‘Hart voor alle kinderen’ in 
handen willen we komende jaren verder werken aan deze 
koers. 

Als organisatie geven we graag de boodschap mee dat 
ons hart uitgaat naar alle kinderen van onze scholen. Ook 
de komende jaren blijven we de leerlingen ‘onderwijs van 
betekenis’ bieden: onderwijs dat recht doet aan de totale 
ontwikkeling van de leerling. God toont Zijn liefde aan 
mensen in het offer van Jezus. Hij vraagt ons die liefde 
niet voor onszelf te houden maar deze uit te delen. Dat 
betekent concreet dat wij op onze scholen leerkrachten 
willen die deze liefde kennen en dit tonen in hun omgang 
met de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 

We willen waarborgen dat binnen GPO-WN op alle 
scholen een werksfeer heerst waar zorg voor elkaar, 
integriteit en respect leidend zijn. 

Scholen open
Onze identiteit is een belangrijk fundament waarop onze 

organisatie gebouwd is. Inhoud en vormgeving van ons 
onderwijs worden daardoor voor een belangrijk deel 
bepaald. 
In de aanloop naar dit nieuwe koersplan dachten we 
samen binnen GPO-WN na over hoe een nieuwe 
generatie kinderen zal opgroeien. De huidige context van 
kerken, onderwijsveld, politiek en maatschappij verandert 
sterk. 

Wij willen onze scholen openstellen voor alle ouders 
die op zoek zijn naar onderwijs vanuit de Bijbel. Ons 
fundament hopen we te gaan delen met veel ouders 
die bewust kiezen voor onderwijs vanuit de Bijbel. Het 
specifieke aan onze identiteit, namelijk ons geloof in 
Christus als genadige Verlosser, zal uitgebreid ter sprake 
gebracht worden. Daarbij maken we concreet wat dit 
betekent voor ons onderwijs, de omgang met hun 
kinderen en de rol die wij van ouders verwachten.

Heel goed onderwijs voor alle kinderen
GPO-WN biedt vanuit bovenstaande identiteit ‘heel goed 
onderwijs’ met goede resultaten, oftewel ‘excellent 
onderwijs’. Daar zetten we samen met enthousiaste, 
vakbekwame en onderzoekende leerkrachten, dienende 
leiders met lef en goede bestuurders de schouders onder. 
Hun kwaliteiten bepalen immers voornamelijk de kwaliteit 
van het onderwijs binnen de scholen.

Ons fundament hopen we te gaan 
delen met veel ouders die bewust 
kiezen voor onderwijs vanuit de Bijbel. 
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