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Ieder kind het passende, integrale en brede educatieve 
aanbod geven dat zijn of haar talenten en mogelijkheden 
maximeert. Daarvoor zet iedereen binnen De Linge zich 
met hart en energie in.

Voor u ligt het strategische schoolplan “Passie voor Leren!”

Een resultaatgericht meerjarenplan dat voldoet aan onze  

gezamenlijke ambities en aan de uitkomsten van het bestuurs

akkoord Primair Onderwijs 20122015. Een plan waarin 

we keuzes maken om te anticiperen en in te spelen op de 

onderwijskundige en economische uitdagingen die voor ons 

liggen.

“Passie voor Leren!” biedt een richtinggevende kijk op educatie 

en beschrijft onze doelen voor de periode van 2012 tot en met 

2016. Het is verbindend en bindend voor de interne organisatie.

Het geeft alle medewerkers de kaders om de kwaliteit van 

educatie te versterken. Daarnaast is het de basis van waaruit we 

verantwoording afleggen naar onze belanghebbenden. 

Dit plan is het resultaat van een nauwe samenwerking en  

intensieve dialoog tussen alle geledingen binnen De Linge in een 

zogenaamde middleupdown aanpak. Dat is belangrijk, want: 

De Linge, dat zijn we allemaal. Het strategisch beleidsplan is de 

basis voor het pedagogisch beleidsplan van de peuterspeelzalen 

en de schoolplannen van de scholen. Het heeft de instemming 

van de directeuren, cliëntenraad en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad en de goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage.

Ik spreek de wens en het vertrouwen uit dat dit plan alle 

betrokkenen bij De Linge zal inspireren bij onze belangrijke taak: 

samen met passie en bevlogenheid op weg naar excellente 

educatie!

Theo Pruyn, directeurbestuurder

Voor u ligt het schoolplan 20122016. Dit beleidsplan geeft de 

voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode 20122016 

weer, binnen de kaders van het strategisch beleid van Stichting 

De Linge. Oftewel: Waar staan we als school in 2012 en wat 

willen we bereiken in 2016 met een geformuleerd tussendoel voor 

2014.

In dit schoolplan wordt het beleid met betrekking tot de kwaliteit 

van het onderwijs uiteengezet en dient als uitgangspunt voor 

onze dagelijkse onderwijspraktijk. Het schoolplan zien we als een 

kompas voor heden en toekomst met als doel:

a. het maken van een algemeen plan dat op schoolniveau verder 

uitgewerkt wordt.

b. een plan door alle personeelsleden gedragen.

c. een leesbaar plan te maken.

d. een plan dat jaarlijks geëvalueerd wordt om te bekijken of de 

gestelde doelen zijn gehaald.

De Linge,  
dat zijn we allemaal

Voorwoord

De schoolontwikkeling, de planning daarvan en het 

kwaliteitszorgsysteem worden beschreven. Dit schoolplan 

brengt voor ons belangrijke inzichten en ervaringen samen, 

die wij in willen zetten om leerrendementen te verhogen en 

leerlingen brengen tot de wereldburgers van morgen. Dit betekent 

dat het team werkt volgens het High Performance Schools 

(HPS) principe; een integrale en onderzoekende werkwijze om 

duurzame innovatieve veranderingen te realiseren, waarbij een 

professioneel werkklimaat met wederzijds vertrouwen hoge 

verwachtingen en optimale ondersteuning de basis zijn.

De directeur heeft met de teamleden aan de totstandkoming van 

dit plan gewerkt. De medezeggenschapsraad is op de hoogte 

van het tot stand komen van dit plan en heeft haar goedkeuring 

verleend.

Directeur Pius X, Myriam Franse
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Inleiding 

Samen leren  
met onderlinge verschillen

Wie zijn we?
Stichting De Linge is in 1998 ontstaan uit een fusie van 

verschillende schoolbesturen in de gemeente Lingewaard. Vanaf 

2010 maken Peuterspeelzaalwerk en Primair Onderwijs samen 

deel uit van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. 

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur 

onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

Peuterspeelzaalwerk is algemeen toegankelijk en beheert de 

volgende tien peuterspeelzalen in de gemeente Lingewaard voor 

kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar: 

’t Blagehöfke te Huissen, Dikkie Dik te Huissen, Gijsje te  

Doornenburg, ‘t Hummelhonk te Bemmel, Het Olifantenbos te 

Bemmel, Peuterhofje te Haalderen, Pinkeltje te Angeren,  

De Vlindertuin te Huissen, De Zandkabouter te Huissen.

De volgende negen basisscholen van katholieke en protestants

christelijke signatuur maken deel uit van Primair Onderwijs:  

P.C. Daltonbasisschool De Borgwal te Bemmel, Katholieke 

Basisschool De Doornick te Doornenburg, Katholieke 

Jenaplanbasisschool Donatushof te Bemmel, P.C. 

Daltonbasisschool  

Het Drieluik te Huissen, Katholieke Basisschool Marang te 

Angeren, Katholieke Basisschool Mikado te Bemmel, Katholieke  

Basisschool De Wieling te Haalderen, Katholieke Basisschool 

Pius X te Bemmel.

Vanaf 2013 is het Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen 

in Gendt onderdeel van De Linge als een voorziening voor 

kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs voor 

kinderen van 013 jaar van 7 uur tot 18 uur met één pedagogisch 

klimaat met één leidinggevende en onder één dak.

De Linge telt op 1 oktober 2012 523 peuters en 2400 leerlingen. 

Er wordt gewerkt met 153 fte door 231 medewerkers: 8,4 fte 

leidinggevend personeel, 9,6 fte pedagogisch medewerkers, 

112,3 fte onderwijsgevend personeel en 22,9 fte onderwijs

ondersteunend personeel.

Tussen Peuterspeelzaalwerk en Primair Onderwijs bestaan grote 

inhoudelijke overeenkomsten op het gebied van educatie en een 

aantal formele verschillen. Ze werken vanuit een verschillend 

wettelijk kader, hanteren een eigen CAO, gescheiden boek

houdingen en hebben verschillende verantwoordingspartners. 

Door samen te werken, spelen we beter in op ontwikkelingen in 

de maatschappij, het onderwijsveld en landelijk en gemeentelijk 

beleid. Met de inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse 

voorzieningen en basisonderwijs versterken we de doorgaande 

ontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

Doel, aanpak en opbouw strategisch beleidsplan, 
pedagogisch beleidsplan en schoolplannen 
De strategische beleidsvoornemens in “Passie voor Leren!” 

hebben als doel een gezamenlijke, heldere en ambitieuze koers 

voor De Linge neer te zetten voor de periode 2012 – 2016. 

Om te komen tot dit beleidsdocument heeft de projectgroep 

gekozen voor een opbouw in drie fasen: oriëntatie & inspiratie, 

ontwerp en besluitvorming.

In de oriëntatiefase zijn bouwstenen gegenereerd uit analyse 

van de volgende documenten:

 Studiedag 2011 De blik vooruit! met de opbrengsten van de 

medewerkers.

 Resultaten tevredenheidsonderzoeken medewerkers, ouders 

en leerlingen.

 Opbrengsten scholenbezoeken, onder andere in het kader van 

onderwijsondersteuningsprofielen.

 Resultaten afgelopen beleidsperiode: jaarverslagen,  

zelfevaluaties.

 Interne notities: kaderbrief formatie, visienota na directie twee

daagse Holten over de positionering van De Linge in de context 

van krimp, visienota na directietraject over de verdergaande 

inhoudelijke samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en 

basisscholen.

 Leerlingtellingen op basis van eigen en gemeentelijke  

prognoses.

 Landelijke ontwikkelingen: Actieplan Primair Onderwijs  

Basisplan voor presteren, Referentiekader Passend Onderwijs.

 Lokale ontwikkelingen: Voor en Vroegschoolse Educatie, 

Integraal Huisvestingsplan, Notitie Peuterspeelzaalwerk, pilot 

kinderopvang. 

De Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad hebben na werkbijeenkomsten 

ingebracht wat zij vanuit hun specifieke rol belangrijke  

strategische topics vinden. 

Directeuren hebben deelgenomen aan een tweedaagse  

teambijeenkomst met als thema krachtig leiderschap in een 

cultuur van ontwikkeling. Het vergroten van talentontwikkeling in 

brede zin vormde het kernthema van de studiedag “Passie voor 

Leren!” in maart 2012 ter inspiratie van alle medewerkers.

Met de directeuren is in de ontwerpfase op basis van alle 

ingrediënten een document samengesteld dat voor Voorschools 

en Primair Onderwijs de ambities en doelen op de gebieden 

Educatie, Personeel, Bestuur, management en organisatie, 

Kwaliteitszorg, Huisvesting en materieel en Financiën integraal 

verbindt. 

Een waardevolle periode waarin door een intensieve dialoog 

scherpe formuleringen en een breed draagvlak ontstonden. 

Continue versterking van conceptversies kon bovendien 

plaatsvinden doordat directeuren parallel aan deze sessies 

in team bijeenkomsten de mogelijkheden voor de eigen 

peuterspeelzaal en school nader bespraken en uitwerkten. 
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Zo ontwikkelden strategisch beleid, het pedagogisch beleidsplan 

(van peuterspeelzaalwerk) en de schoolplannen (van de 

basisscholen) zich parallel als voortdurend communicerende 

vaten.

Met de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vonden 

feedbackbijeenkomsten plaats met als doel de inbreng vanuit 

deze geledingen maximaal mee te nemen. 

In de laatste fase van besluitvorming heeft het directeurenoverleg 

unaniem commitment gegeven op “Passie voor Leren!”. Voor 

hen is het document het koersbepalende kader, dat ruimte biedt 

om met hun team locatiespecifiek te maken in pedagogisch 

beleidsplan en schoolplannen, en daarna aan de slag te gaan om 

de doelen te realiseren. 

Op de vraag of “Passie voor Leren!” een document is dat ons 

in de gelegenheid stelt gezamenlijk beleid te ontwikkelen om 

de doelen te realiseren, reageerden de Raad van Toezicht, de 

cliëntenraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

met instemming.

Kwaliteitszorg 
We gaan voor kwaliteit. Onder kwaliteit verstaan wij: de mate 

waarin we erin slagen de doelen te bereiken naar tevredenheid 

van onszelf, de overheid, de teams, ouders en de kinderen.  

Onze doelen zijn helder, ambitieus, aanvaardbaar en aanvaard. 

De Linge werkt op alle niveaus voortdurend aan kwaliteitszorg in 

de cyclus van plan – do – check – act.

Het strategisch beleidsplan beschrijft de gezamenlijke ambities 

voor de komende vier jaar. De daaraan gekoppelde, concreet 

geformuleerde einddoelstellingen zijn voorzien van indicatoren en 

normen, en zijn kaderstellend voor alle geledingen binnen 

De Linge. 

De teams werken de doelen locatiespecifiek uit met eigen 

uitgangssituaties en tussendoelen. Met deze inkleuring 

ontstaan zo, in onderlinge verbinding met het strategisch 

Beleidsdoelstellingen

Strategischplan

Jaarplan en -budget

Uitvoering en verantwoording Financiële ControleManagement Controle

Effectiviteit Efficiëntie

beleidsplan van de stichting, het pedagogisch beleidsplan (van 

peuterspeelzaalwerk) en de schoolplannen (van de basisscholen). 

Directeuren zetten vervolgens met hun team deze plannen 

uit in jaarplannen, waarvan projectplannen en persoonlijke 

ontwikkelplannen als specificatie onderdeel zijn.

We hanteren verschillende instrumenten (observaties, toetsen 

en tevredenheidsonderzoek) om ontwikkelingen en resultaten te 

monitoren en te sturen. In jaarverslaglegging beschrijven we de 

geboekte resultaten, waarmee we ons verantwoorden naar elkaar 

en de belanghebbenden. 

Gezamenlijke drijfveer & motto  
Leren kun je altijd, overal en met iedereen. Immers, ieder moment 

geeft de mogelijkheid een stap vooruit te zetten, iedere situatie 

biedt de kans een volgende fase van ontwikkeling in te gaan. 

Dit vraagt een proactieve houding, een voortdurende gerichtheid 

te willen blijven ontwikkelen en leren. Om dat te realiseren, 

bieden we maximaal support, hebben we hoge verwachtingen en 

stellen we hoge doelen aan kinderen en onszelf. Want dat daagt 

uit om het beste eruit te halen. 

Peuterspeelzalen en basisscholen van De Linge willen excelleren 

in de breedste zin.We zien educatie als de sleutel voor kinderen 

tot groei, welzijn en gezondheid.

Ook het bundelen van de krachten is een uitgangspunt dat we 

in de volle breedte oppakken. Helemaal nu de actuele context 

van teruglopende leerlingenaantallen als gevolg van krimp om 

passende antwoorden vraagt. Of het nu gaat om samenwerkend 

leren van kinderen, inzet en professionalisering van medewerkers 

of om fusie met partners: daar waar verdergaande samenwerking 

mogelijk is, doen we dat. 

De kansen zien en pakken! Het vergroten van de mogelijkheden, 

zowel binnen onze peuterspeelzalen en basisscholen, en ook met 

de partners in de wereld om ons heen, binnen ons motto: 

‘Samen leren met onderlinge verschillen’ 

Leren kun je altijd, overal 
en met iedereen.
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Schoolbeschrijving

Schoolbeschrijving
Basisschool Pius X is een van de vijf basisscholen in Bemmel. De 

ligging van de school is nabij de kern van het dorp. In de directe 

nabijheid zijn het cultureel centrum De Kinkel, het gemeentehuis 

en het Kinkelplein (parkeren). De school is omgeven door een 

ruime tuin. Aangrenzend aan de speelplaats ligt sportzaal De 

Hoenderik. De Pius X school staat sinds 1954 in het centrum 

van Bemmel, een middelgroot dorp in het rivierengebied tussen 

Arnhem en Nijmegen. De omvang van Bemmel is de laatste twee 

decennia flink toegenomen met de realisering van een drietal 

nieuwe wijken: Klein Rome, Essenpas en Klaverkamp. Hier zijn 

veelal jongere mensen komen wonen die oorspronkelijk niet 

uit Bemmel komen en niet in Bemmel werken. Uit deze wijken 

komt tot op heden veel voeding voor de basisscholen in het 

dorp. Ook de Pius X is flink gegroeid door de komst van deze 

nieuwbouwwijken. Vier groepen zitten nu in een dependance die 

gelegen is tegenover het hoofdgebouw. Deze groepen maken 

desondanks gebruik van alle faciliteiten van het hoofdgebouw.

Het hoofdgebouw telt 12 lokalen, een speellokaal en een hal. 

De staat van onderhoud is redelijk tot goed te noemen. Het 

onderhoud van het schoolplein en de hygiëne en netheid in en 

om de school blijven aandachtspunten. De gymzaal voor de 

groepen 3 t/m 5 staat naast de school. Op de Pius X werken 24 

medewerkers, 17 vrouwen en 7 mannen. Op de teldatum van 

1 oktober 2012 telde de school 402 kinderen en is daarmee 

ruim de grootste school van Bemmel. De schooltijden zijn van 

8.45 – 12 00 uur en van 13.15 – 15.30 uur en op woensdag van 

8.45 – 12.30 uur. Jongste kleuters zijn iedere vrijdag vrij en groep 

2 t/m 4 iedere vrijdagmiddag. Voor BSO en TSO hebben we een 

contract met de SKAR. 

Er wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, ook 

wel klassikaal systeem genoemd. Kinderen van dezelfde leeftijd 

zitten bij elkaar in de groep. De totale leerstof wordt over de acht 

leerjaren verspreid. 

Veel ouders hebben een gemiddeld tot hoog opleidingsniveau. 

De landelijke trend dat beide ouders geheel of gedeeltelijk 

aan het arbeidsproces deelnemen, is ook op onze school van 

toepassing. Van een gering, maar groeiend aantal kinderen zijn 

de ouders gescheiden. Ongeveer tweederde van de ouders is 

katholiek, eenderde heeft geen godsdienst en een klein deel 

heeft een andere geloofsovertuiging. De ouders tonen een grote 

mate van betrokkenheid bij het schoolgebeuren en bieden bij 

veel activiteiten ondersteunende hulp. De ouders zijn, volgens het 

in 2011 gehouden oudertevredenheidsonderzoek van ‘Sardes’, 

vaker actief binnen de school dan de ouders van andere scholen. 

De school maakt gebruik van moderne methodes die goed bij 

onze school passen en allemaal voldoen aan de kerndoelen. De 

instructie wordt zo gedifferentieerd mogelijk aan de hele groep 

gegeven. Daarnaast is er extra instructie voor kleine groepjes aan 

de instructietafel, waarbij leerlingen die niet aan de instructietafel 

zitten elkaar kunnen helpen. 

Er is een goed zorgsysteem, waarin de intern begeleider 

een belangrijke rol speelt. Zij staat in nauw contact met de 

leerkrachten en heeft daar 4 keer per jaar groepsgesprekken 

mee. Daarin worden alle kinderen en hun toetsresultaten (zowel 

van de methodegebonden toetsen als de LOVStoetsen) 

besproken en opvallende zaken worden nader bekeken. 

•	 De	Pius	X	is	een	school	die	een	veilige,	uitnodigende	en	

uitdagende omgeving waarborgt voor de leerlingen. 

•	 Dit	is	een	omgeving	waarin	iedereen	zich	herkent	en	waarin	

ieders authenticiteit erkend wordt. 

•	 Uitgangspunt	voor	ons	onderwijs	is:	Het	kind	als	centrum	in	het	

leerproces. We bieden ieder kind optimale ontwikkelkansen. 

•	 Wij	leren	onze	leerlingen	verantwoordelijkheid	te	nemen	en	na	

te denken vanuit een resultaatgericht doel en over hun rol in 

de wereld. Hierbij wordt verbinding gemaakt tussen de wereld 

in de school en de school in de wereld waarbij het leren een 

avontuurlijke reis wordt. 

•	 We	geven	de	kinderen	vertrouwen	en	spreken	hoge	

verwachtingen naar elkaar uit. 

•	 Middels	een	breed,	integraal	en	contextrijk	onderwijsaanbod	

brengen wij de leerlingen naar optimaal leerrendement binnen 

hun individuele talenten. 

•	 Wij	willen	de	kinderen	vaardigheden	meegeven,	waarmee	zij	

als kritische wereldburger creatief, communicatief en begripvol 

hun weg vinden in het leven. 

Basisschool Pius X is een katholieke school. Tijdens vieringen 

(Kerst, Pasen) wordt hier nadrukkelijk uiting aan gegeven. Onze 

identiteit komt vooral naar voren in de omgang met elkaar, waarin 

woorden als behulpzaamheid, rechtvaardigheid, acceptatie, 

respect en eerbied voor de ander in denken en doen centraal 

staan. Onze school heeft een eigen onderwijskundig profiel. Wij 

zetten dit profiel actief in om het eigen marktaandeel in Bemmel 

te vergroten. Wij zijn immers trots op onze eigen identiteit. 

Visie en identiteit  
van de Pius X
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Zo nodig wordt het groepsplan (dat is er voor technisch lezen 

en rekenen) aangepast. In principe is het de leerkracht die het 

plan uitvoert, uiteraard worden de ouders nauw betrokken bij het 

ontwikkelingsproces van het kind. Voor meerbegaafde kinderen 

vanaf groep 4 is er sinds 3 jaar, één dagdeel in de week, plaats in 

de plusgroep. De resultaten laten zien dat de effectiviteit van het 

leerstofaanbod goed is. Het team ontwikkelt zich blijvend. Alle 

medewerkers werken met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). 

Op teamniveau ontwikkelt het team zich door participatie aan 

diverse projectplannen. 

Informatie naar ouders gaat middels een actuele website, de 

schoolgids, regelmatig verschijnende nieuwsbrieven en een 

informatieavond aan het begin van ieder schooljaar. Contact 

met ouders vindt in elk geval drie keer per jaar plaats op de 

zogenaamde 10minutengesprekken. Op school is een actieve 

ouderraad, die veelal assisteert bij allerlei festiviteiten. Verder 

worden de ouders regelmatig gevraagd om te assisteren bij 

excursies en andere groepsactiviteiten. Daarnaast is er een 

uit ouder en teamleden bestaande medezeggenschapsraad 

aan de Pius X verbonden die middels open communicatie met 

de directie kritisch meedenkt over het beleid, onder andere 

algemene onderwijsinhoudelijke zaken en personeel. Op deze 

manier wordt een actieve en een positieve bijdrage geleverd aan 

het continue verbeteringsproces van de organisatie.

Beschrijving leerlingpopulatie 
Uit het laatste tevredenheidsonderzoek in 2010 bleek ook dat 

kinderen van onze school over het algemeen net zo tevreden zijn 

over hun school als kinderen van andere scholen. Kennisvakken 

vinden ze relatief minder vaak leuk dan kinderen van andere 

scholen. Verder vinden ze vaker dat de juffrouw of meester helpt 

als dat nodig is dan leerlingen van andere basisscholen. 

De Pius X streeft ernaar de zelfstandigheid van de kinderen 

te vergroten. Er is een leerlijn zelfstandig werken opgenomen 

in het onderwijsaanbod. Hierdoor leren kinderen zelf 

verantwoordelijkheid te dragen. Het kind wordt begeleid in het 

nemen van initiatieven, het zelf bedenken van oplossingen en 

het zelfstandig werken. Tijdens het zelfstandig werken houdt de 

leerkracht controle aan de hand van tussentijdse observaties 

en stuurt en coacht daar waar nodig is. Tijdens het zelfstandig 

werken heeft de leerkracht tijd om individueel of in kleine 

groepjes met kinderen te werken. Aan de kinderen worden op 

deze manier veel verantwoordelijkheden gegeven. Ook worden 

ze betrokken bij het onderwijsleerproces. Dit komt tot uiting in 

het gebruik van dagtaken in de onderbouw en weektaken in de 

bovenbouw. De school wil het kind dát onderwijs geven dat het 

best bij hem of haar past. Elk kind is uniek en leert op zijn of haar 

eigen wijze.

Historie en prognoses
De school heeft momenteel 16 groepen. De prognose voor de 

komende jaren van de gemeente Lingewaard laat een daling 

in het kindertal in het kerkdorp Bemmel zien. Dit betekent 

voor de Pius X dat ons instroomaanbod van leerlingen 

hoogstwaarschijnlijk ook zal afnemen. Los van een terugloop 

in het leerlingaanbod streven we naar een vergroting van ons 

marktaandeel van 3%. 

De peildatum voor 01082013 geeft een uitkomst van 393 

leerlingen. Het geboortecijfer ligt in Lingewaard op, 150 

kinderen in 2009. Een marktaandeel van 32% betekent dus 48 

inschrijvingen. Dit heeft directe consequenties naar het aantal 

WTF en gebouwenbeheer. 

Beschrijving kerndoelendekkend leerstofaanbod
Overzicht vakken en methodes

Groep 1/2

•	 Rekenen	en	taal:	Schatkist

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander

•	 Verkeer:	Stoepie	

Groep 3

•	 Taal/Lezen:	Veilig	Leren	Lezen

•	 Rekenen:	Pluspunt	(2000)

•	 Schrijven:	Pennenstreken

•	 Verkeer:	Claxon

•	 Muziek:	Moet	je	doen

•	 Expressie:	Uit	de	Kunst

•	 Expressie:Laat	maar	zien	(digitaal)	

•	 Bewegingsonderwijs:	Planmatig	bewegingsonderwijs

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander	

Groep 4

•	 Rekenen:	Pluspunt

•	 Technisch	lezen:	Estafette

•	 Taal/Spelling:	Taalactief

•	 Schrijven:	Schrijftaal

•	 Voortgezet	Technisch	lezen:	Tekstverwerken

•	 Verkeer:	Claxon

•	 Muziek:	Moet	je	doen

•	 Expressie:	Uit	de	Kunst

•	 Expressie:Laat	maar	zien	(digitaal)	

•	 Bewegingsonderwijs:	Planmatig	bewegingsonderwijs

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander

Groep 5

•	 Rekenen:	Pluspunt

•	 Technisch	lezen:	Estafette

•	 Begrijpend/Studerend	lezen:	Nieuwsbegrip	XL	(digitaal)

•	 Taal/Spelling:	Taalactief

•	 Schrijven:	Schrijftaal

•	 Geschiedenis:	Bij	de	Tijd

•	 Aardrijkskunde:	Hier	en	Daar

•	 Verkeer:	Claxon

•	 Muziek:	Moet	je	doen

•	 Expressie:	Uit	de	Kunst

•	 	Expressie:Laat	maar	zien	(digitaal)	

•	 Bewegingsonderwijs:	Planmatig	bewegingsonderwijs

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander

Groep 6

•	 Rekenen:	Pluspunt

•	 Technisch	lezen:	Estafette

•	 Begrijpend/Studerend	lezen:	Nieuwsbegrip	XL	(digitaal)

•	 Taal/Spelling:	Taalactief

•	 Schrijven:	Schrijftaal

•	 Geschiedenis:	Bij	de	Tijd

•	 Aardrijkskunde:	Hier	en	Daar

•	 Verkeer:	Claxon

•	 Muziek:	Moet	je	doen

•	 Expressie:	Uit	de	Kunst

•	 Expressie:Laat	maar	zien	(digitaal)	

•	 Bewegingsonderwijs:	Planmatig	bewegingsonderwijs

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander	

Groep 7

•	 Rekenen:	Pluspunt

•	 Technisch	lezen:	Estafette

•	 Begrijpend/Studerend	lezen:Nieuwsbegrip	XL	(digitaal)

•	 Taal/Spelling:	Taalactief

•	 Geschiedenis:	Bij	de	Tijd

•	 Aardrijkskunde:	Hier	en	Daar

•	 Verkeer:	Claxon

•	 Muziek:	Moet	je	doen

•	 Expressie:	Uit	de	Kunst

•	 Expressie:Laat	maar	zien	(digitaal)	

•	 Bewegingsonderwijs:	Planmatig	bewegingsonderwijs

•	 Engels:	Let’s	do	it

•	 Natuur:	Leefwereld

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander

Groep 8

•	 Rekenen:	Pluspunt

•	 Technisch	lezen:	Estafette

•	 Begrijpend/studerend	leren:	Nieuwsbegrip	XL	(digitaal)

•	 Taal/Spelling:	Taalactief

•	 Aardrijkskunde:	Hier	en	Daar

•	 Muziek:	Moet	je	doen

•	 Expressie:	Uit	de	Kunst

•	 Expressie:	Laat	maar	zien	(digitaal)	

•	 Bewegingsonderwijs:	Planmatig	bewegingsonderwijs

•	 Engels:	Let’s	do	it

•	 Natuur:	Leefwereld

•	 Seo:	Beter	omgaan	met	jezelf	en	de	ander

Teldatum: Aantal leerlingen  Aantal jongste Prognose

 en marktaandeel: leerlingen: 1 oktobertelling:

01102008 343 = 25%  49 2013 400

01102009 373 = 26% 50 2014 396

01102010 401 = 27% 55 2015 390

01102011 431 = 29% 49 2016 380

01102012 409= 29% 47
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Kinderen zijn eigenaar van 

hun eigen leerproces: eigen 

leervragen en refl ectie zijn 

vaste onderdelen van het 

onderwijsaanbod

liggen tenminste op de 

Early Warning System 

norm “goed” of op de 

inspectienorm als die hoger 

is. Op een High Performance 

School liggen de tussen- en 

eindopbrengsten van de 

basisvaardigheden op de 

Early Warning System norm 

“zeer goed”.

Kinderen hanteren 

metacognitie en 21st century 

skills in de presentatie van 

hun ontwikkeling. 

Cito woordenschat:

Behalve groep 6 scoren alle 

groepen boven landelijk 

gemiddelde.

Beginnende geletterdheid 

CPS: Groep 1 en 2 boven 

landelijk gemiddelde.

CITO rekenen kleuters: Groep1 

op landelijk gemiddelde, groep 

2 boven landelijk gemiddelde.

Leerlingen weten het 

dagprogramma en zijn bekend 

met dag en weektaken. Het 

programma wordt door de 

leerkracht vastgesteld.

Het stellen van eigen 

leervragen is gewoon voor 

Plusgroep leerlingen. In de 

groepen worden incidenteel 

leervragen door leerlingen 

geformuleerd.

Samenwerken in groepen 

is een bekende werkvorm. 

Presentaties worden 

aangestuurd door de 

leerkracht.

Er zijn incidentele 

kindgesprekken.

Alleen in de 

onderbouwgroepen wordt 

persoonlijk werk verzameld. Er 

gaan rapporten mee naar huis.

schoolnorm in 2013 =80%.

Cito woordenschat 2013: 

Alle groepen op of boven 

landelijk gemiddelde. Huidige 

schoolnorm I II III = 65% 

schoolnorm in 2013=75%.

De kinderen hebben een groter 

actief vocabulaire 

Beginnende geletterdheid 

CPS 2013: Alle groepen 

verbeteren zich jaarlijks, het 

leerrendement ligt op of boven 

landelijk gemiddelde. Huidige 

schoolnorm I II III = 85%, 

schoolnorm in 2013=95%.

Cito rekenen kleuters 2013: 

Alle groepen 1 op of boven 

landelijk gemiddelde. Groepen 

2 uitslagen verbeteren zich 

ten opzichte van 2012. 

Schoolnorm I II III = 60%.

Het onderwijs

programma is in 2013 

dusdanig ingericht dat 

samenwerkend leren een vast 

onderdeel is.

In iedere groep zijn in 

2013 experimenten 

met zelf geformuleerde 

onderzoeksvragen van 

leerlingen voor minstens een 

vakgebied.

In 2012 houden leerkrachten 

gerichte kindgesprekken 

over leervorderingen en 

welbevinden.

Het team heeft zich in 2014 

uitgesproken over de nieuwe 

manier van rapporteren naar 

ouders en kind. 

Er is in 2013 een keuze 

gemaakt voor wel/ of geen 

leerling portfolio ontwikkeling.

>>

Educatie

Educatie is méér dan taal en rekenen. Lingescholen bieden elk 

kind een breed en integraal vormingsaanbod: wereldoriëntatie, 

cultuureducatie, wetenschap&techniek, bewegen, en hebben 

aandacht voor sociale vaardigheden en de emotionele 

ontwikkeling. 

Kinderen van nu groeien op in een snelle wereld, waarin 

veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. We hechten 

daarom veel waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden 

waarmee ze sterk in 21e eeuw kunnen staan. Deze vaardigheden 

worden aangeleerd, gestimuleerd, geoefend en versterkt in de 

basisvaardigheden en vakgebieden. 

Lingelocaties zijn veilige omgevingen waarin kinderen 

uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. 

Lingescholen zijn gericht op het ontwikkelen van metacognitie 

(als studievaardigheid in de breedste zin van het woord) en 21st 

century skills: samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, 

sociale en/of culturele vaardigheden inclusief burgerschap, 

creativiteit, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden. 

Lezen, taal en rekenen zijn basisvaardigheden die voor elk kind 

van het grootste belang zijn voor hun leren van morgen, voor hun 

verdere schoolloopbaan en latere functioneren in de samenleving. 

Bovendien scheppen de basisvaardigheden de voorwaarden voor 

een bredere vorming van leerlingen.

Alle locaties werken opbrengstgericht om het talent van 

kinderen maximaal te benutten. Pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten zetten leerrendement in als kwaliteitsmeting en als 

uitgangspunt van handelen om lesgeven en onderwijs continu te 

verbeteren. Bij elke interventie wegen zij af en meten zij wat het 

(beoogde) effect op het leerrendement is. 

Lingelocaties zijn High 

Performance Organisations.

Iedere locatie heeft een 

heldere, opbrengstgerichte 

focus op optimale 

vaardigheidsgroei van 

kinderen.

Uitslagen van 

schoolzelfevaluatie SZE juni 

2012:

Technisch lezen:

Behalve groep 7, alle 

groepen op of boven landelijk 

gemiddelde. 

Spelling: Alle groepen boven 

op landelijk gemiddelde.

Begrijpend lezen:

Behalve groep 6 alle groepen 

op of boven landelijk 

gemiddelde. 

Rekenen/wiskunde: Alle 

groepen boven landelijk 

gemiddelde.

In 2013 zijn de onderstaande 

CITO uitkomsten onze 

streefdoelen.

Technisch lezen 2013: Alle 

groepen op of boven landelijk 

gemiddelde. Huidige CITO 

norm I II III = 60% schoolnorm 

in 2013=90%.

Spelling 2013: Alle groepen op 

of boven landelijk gemiddelde. 

Er is jaarlijks een verbetering 

in CITO opbrengsten. Huidige 

schoolnorm I II III = 80% 

schoolnorm in 2013=80%.

Begrijpend lezen 2014: 

Alle groepen op of boven 

landelijk gemiddelde. Huidige 

schoolnorm I II III = 70% 

schoolnorm in 2013 =80%.

Rekenen/wiskunde 2013: 

Alle groepen boven landelijk 

gemiddelde. Huidige 

schoolnorm I II III = 75% 

Alle locaties voldoen 

tenminste aan de criteria van 

Presteren. 

Tenminste 90% van 

de peuters (inclusief 

doelgroepkinderen) voldoet 

aan de startkwalifi catie 

zoals omschreven in het 

referentiekader voor 2 tot 7 

jarigen van de SLO. 

90% van de kinderen 

ontwikkelt zich tenminste 

naar de verwachte 

vaardigheidsgroei. 

De bandbreedte van leerling-

prestaties in niveaus van 

CITO is zo smal mogelijk, 

waarbij tenminste 70% van 

de leerlingen een I t/m III 

score behaalt. 

De tussen- en 

eindopbrengsten van 

de basisvaardigheden 

Focus op leerrendement 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

>>
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De Linge maakt maximaal gebruik van resultaten van onderzoek 

naar effectief onderwijs. Vakmanschap van leraren, met 

daarbinnen de beheersing van pedagogische en didactische 

vaardigheden, is de meest cruciale factor. Lingelocaties bieden 

educatie aan dat afgestemd is op persoonlijke leerbehoeften 

van kinderen. Passend onderwijs waarin elke leerling het 

onderwijsaanbod krijgt dat zijn talenten en mogelijkheden 

maximeert. 

Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, in mogelijkheden 

en in de aanpak die zij nodig hebben om die talenten te 

ontwikkelen. Soms hebben zij daarbij specifi eke begeleiding 

nodig, waar mogelijk binnen onderwijsondersteuningsprofi elen 

van de Lingescholen. Soms is de onderwijsbehoefte zo specifi ek 

dat voorzieningen en begeleiding nodig zijn van het dekkende 

aanbod van het regionale samenwerkingsverband. 

Passend onderwijs 

De Linge hanteert 

handelingsgericht werken 

volgens de 1 zorgroute als het 

kader waarbinnen het bieden 

van passend onderwijs aan alle 

kinderen mogelijk wordt. 

Aan de leerlingen met 

een individuele leerlijn 

bieden Lingescholen een 

ontwikkelings perspectief dat 

hun leerrendement maximeert. 

Alle kinderen krijgen 

onderwijs op maat. De 

balans is optimaal tussen: 

leerling- en leerstofgericht 

werken, aansluiten bij 

leervragen van kinderen en 

werken vanuit de opbouw 

van de methode, nadruk op 

leerprocessen/vaardigheden 

en nadruk op leerresultaten 

en kennis. 

Prestatie indicator & norm

- Ouders beoordelen het 

gehele onderwijsaanbod 

met gemiddeld een 8 of 

hoger. 

- Uit interne en externe 

audits komt een goede 

kwaliteit van opstelling 

en uitvoering van 

groepsoverzichten en 

–plannen naar voren.

Alle leerlingen met een 

opgesteld ontwikkelings-

perspectief ontwikkelen 

zich in lijn met het ambitieus 

opgestelde profi el.

Prestatie indicator & norm

- Uit interne audits 

(observaties en 

dossieranalyse door een 

collega intern begeleider) 

blijkt dat leerlingen met 

een individuele leerlijn zich 

in lijn met hun ambitieus 

opgestelde profi el 

ontwikkelen.

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Alle leerkrachten hebben de 

leerrendementen van lezen en 

rekenen helder omschreven 

in het groepsoverzicht en het 

groepshandelingsplan. 

De leerkracht stelt in 

samenwerking met de Intern 

begeleider een realistisch 

persoonlijk ontwikkelingsplan 

op voor leerlingen met een 

individuele leerlijn.

Alle leerkrachten werken in 

20132014 handelingsgericht 

bij tenminste 3 

hoofdvakgebieden. In 2013 zijn 

kindgesprekken opgenomen 

in het groepsoverzicht (GO) 

onder de kolom belemmerde 

en stimulerende factoren.

De vaardigheidsscore voor 

lezen en rekenen wordt per 

januari 2012 aangegeven in 

het GO.

De uitwerking van de 

groepoverzichten en 

groepsplannen voor sociaal 

emotionele ontwikkeling 

en rekenen is in 2014 

gerealiseerd. 

In 2013 is het persoonlijk 

ontwikkelingsperspectief voor 

deze leerlingen op het hoogst 

haalbare niveau afgestemd.

>>

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Alle scholen hebben in hun 

jaarverslag beschreven hoe 

zij de brede vorming gestalte 

geven, waarbij integratie 

van cultuureducatie en 

wetenschap & techniek 

speerpunten zijn.

Integratie van de vakken staat 

centraal binnen een breed 

onderwijsaanbod. 

Er zijn geen portfolio’s van 

leerlingen. 

De onderbouwgroepen hebben 

een integraal lesaanbod. 

Vanaf groep 3 werkt men 

met afzonderlijke methodes 

en excursies (dijkmagazijn), 

zie schoolgids. Er zijn 3 tot 4 

creatieve middagen per jaar. 

Techniek vindt plaats tijdens de 

creatieve middagen. 

Engels; de methode ‘Let’s do 

it’ wordt gebruikt in groepen 

7 en 8.

De Pc’s worden dagelijks 

gebruikt bij verwerking en 

inslijping van oefenstof bij 

Nieuwsbegrip XL, pluspunt/

taalactief, basisbits, rekenen 

en informatieverwerking.

In 2013 wordt de uitwerking 

van het lesstofaanbod met 

behorende leerdoelen in 

parallelgroep afgestemd.

Het cultuur en 

techniekonderwijs is integraal 

en structureel opgenomen in 

de jaarplanning van 2013

2014. 

Het team spreekt zich uit in 

2013 over de leerjaren waarin 

de Engelse taal aangeboden 

wordt.

Het leerproces en de inrichting 

van het didactisch proces 

is in 20132014 planmatig 

gericht op ontwikkeling 

van 21st century skills. Dit 

betekent samenwerkend leren, 

kritisch denken, zelfoplossend 

vermogen hebben, snel 

informatie kunnen verwerken, 

als wereldburger opereren, 

ICTvaardig zijn en kunnen 

netwerken.
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Uitvoering van het 

actuele zorgplan van 

samenwerkingsverband 

OverBetuwe. 

De zorgleerlingen hebben 

indien nodig een eigen leerlijn 

en worden door de 1zorgroute 

snel en adequaat geholpen. 

Ouders beoordelen de kwaliteit 

van leerlingbegeleiding binnen 

De Pius X en SWV 2506 met 

gemiddeld een 8 of hoger.

In 20122013 is er bij 

noodzakelijke verwijzing snel 

en adequaat hulp in de regio.

De beoordeling van ouders op 

leerlingbegeleiding is verbeterd 

naar een 8,5.

Het bestuur van De Linge 

oefent actief invloed uit op 

de totstandkoming van een 

kwalitatief hoogwaardig 

ondersteuningsplan 

van het regionale 

samenwerkingsverband. 

Prestatie indicator & norm

- Medewerkers en ouders 

beoordelen de kwaliteit van 

leerlingbegeleiding binnen 

De Linge en SWV 25-06 met 

gemiddeld een 8 of hoger.

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Er is in 20132014 2x per 

jaar een vraaggestuurde 

collegiale consultatie mogelijk 

om het leerrendement van 

de excellente leerlingen te 

bespreken.

De leerteams en de 

parallelgroepen 

komen in 20122014 10x per 

jaar bij elkaar, bespreekpunt 

zijn de programma versterking 

hoogbegaafden en de aanpak 

van de didactiek bij het 

leerstofaanbod. 

In 2014 is het experiment voor 

compacten en verrijken bij taal 

afgerond en geëvalueerd. De 

implementatie wordt door alle 

groepen ingezet. 

De Pius X groeit in 20132014 

door naar ontwikkeling tot een 

smalle ondersteuningsschool. 

In 2014 is er een helder 

aannamebeleid, opgenomen in 

de schoolgids.

De leerkrachten hebben in 

2014 gerichte handvatten ten 

aanzien van specifi eke zorg 

om leerlingen te begeleiden 

die uitgangspunten voor een 

smalle ondersteuningsschool 

zijn.

Aan de cognitief meest 

talentvolle en hoogbegaafde 

leerlingen bieden Lingescholen 

een aanvullend arrangement 

dat hun leerrendement 

maximeert.

Deel uitmakend van 

het nieuwe regionale 

samenwerkingsverband 

Passend Onderwijsv 

2506 realiseert De Linge 

snelle en doorlopende 

begeleidingslijnen. 

Naast de al geformuleerde 

doelen vanuit de focus op 

leerrendement, geldt voor 

deze leerlingen aanvullend 

dat de ondergrensscore 

op de CITO Eindtoets van 

de 20% best presterende 

leerlingen op 545 of hoger 

ligt.

Alle Lingescholen zijn 

te karakteriseren als 

tenminste “smalle 

ondersteuningsschool”.

Leerkrachten bieden 

steeds meer een passend 

aanbod in de eigen groep. 

Aanvullend heeft De Linge 

een intrabestuurlijke 

plusgroepvoorziening. 

In 2014 ligt de grensscore 

voor de beste 20% van de 

leerlingen landelijk tussen de 

543 en 545.

De huidige plusgroep 

bestaat uit 13 leerlingen. Er 

is veel aanvullend, verrijkend 

materiaal aanwezig.

Leerkrachten begeleiden 

plusgroep leerlingen binnen 

eigen groepssetting.

Bij het vakgebied rekenen 

is compacten en verrijken 

doorgevoerd in alle groepen.

De Pius X heeft een 

netwerkprofi el en onderzoekt 

mogelijkheden tot een smalle 

ondersteuningsschool.

Het netwerkprofi el is met 

name gerelateerd aan het 

methodegebonden onderwijs, 

de ruimteverdeling van 

het gebouw en de huidige 

onderwijsstijl van de 

medewerkers.

>>
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Educatie van nu bepaalt mede hoe de maatschappij van 

morgen eruit ziet. We geven uiting aan het motto ‘Think global, 

act local’ (Ulrich 1997) door te verbinden tussen een breed 

en steeds vernieuwend mondiaal perspectief en een smaller 

lokaal perspectief. Globalisering en internationalisering, onder 

andere door middel van digitalisering, horen bij de toekomst van 

kinderen van nu. 

Gerichtheid op maatschappelijke waarde

Locaties richten zich 

voortdurend op samenwerking 

met maatschappelijke en 

culturele organisaties en 

individuele personen die aan 

het leren kunnen bijdragen.

De Linge richt zich voortdurend 

op samenwerking met 

partners.

Locaties en de stichting 

verlenen bijdragen aan 

charitatieve doelstellingen, 

kindnabij en ver weg.

De participatie in lokale 

activiteiten voor kinderen is 

beperkt.

Er is een leerlingenraad 

die actief meedenkt in 

schoolverbeterpunten. 

Vanuit voortdurend 

veranderende relaties is De 

Linge continue en in de volle 

breedte in gesprek over 

samenwerkingsmogelijkheden. 

Er is reguliere samenwerking 

met ketenpartners.

Er worden incidenteel 

excursies naar aanleiding van 

spreekbeurten georganiseerd.

Op stichtingsniveau draagt De 

Linge op ad hoc basis bij aan 

goede doelen, bijvoorbeeld 

Spinning Marathon. 

Jaarlijks worden er activiteiten 

ontwikkeld met een 

maatschappelijke relevantie. 

De directe betrokkenheid 

binnen de gemeente is 

beperkt.

In 2014 is in samenspraak 

met de Ouderraad een 

databank ontwikkeld met 

adresbestanden van actieve 

belangstellenden, die wij aan 

kunnen spreken voor deelname 

aan schoolprojecten.

In het jaarverslag 2013 over 

burgerschap zijn de 3 niveaus 

(actieve deelname, democratie 

en identiteit) herkenbaar en 

concreet uitgewerkt. 

Leerlingen zijn in 2013 bekend 

met samenwerkend leren.

In 2014 is de school is 

zichtbaar actief in het aangaan 

en onderhouden van nieuwe 

contacten.

De schoolorganisatie 

organiseert in 2013 

3x een actie met een 

maatschappelijke relevantie 

voor goede doelen.

Er is in 2014 meer 

structurele samenwerking 

met lokale organisaties 

en buurtgerelateerde 

participerende derden (zoals 

de Driestroom, het Toonbad), 

die in schoolprojecten 

herkenbaar zijn. 

Alle scholen hebben 

in hun jaarverslag 

vastgesteld hoe zij actief 

burgerschap praktisch in 

het onderwijsprogramma tot 

uitdrukking laten komen. 

De Linge neemt op alle 

niveaus initiatieven tot 

experimentele en structurele 

samenwerking met partners 

in het totale spectrum. 

Iedere locatie draagt per jaar 

bij aan tenminste twee goede 

doelen en De Linge aan 

tenminste een nog nader te 

bepalen gemeenschappelijk 

goed doel. 

Ouders en medewerkers zijn binnen De Linge educatieve 

partners, die een gedeelde en complementaire 

verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding van de kinderen.

Communicatie, informatie, samenwerking en verantwoording 

spelen daarbij een belangrijke rol. 

Educatief partnerschap 

De Linge versterkt 

ouderbetrokkenheid om de 

ontwikkeling en het leerproces 

van kinderen te stimuleren.

Alle locaties hebben een 

document educatief 

partner schap en in hun 

jaarverslag staat hoe zij 

daarnaar handelen. 

Prestatie indicator & norm

- Ouders beoordelen 

ouderbetrokkenheid met 

gemiddeld een 8 of hoger.

Medewerkers stimuleren 

ouders een actieve 

bijdrage te leveren aan het 

leerrendement van kinderen.

Prestatie indicator & norm

- Uit oudertevredenheids-

onderzoek blijkt dat 80% 

van de medewerkers 

ouders hebben 

gestimuleerd een actieve 

bijdrage te leveren aan het 

leerrendement van hun 

kinderen. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Mondeling geven ouders hun 

medeverantwoordelijkheid aan 

bij het leerproces.

Leerlingen zijn betrokken bij 

de inloopinformatieavond, 

waardoor betrokkenheid met 

thuis versterkt wordt.

De MR is actief betrokken bij 

de schoolontwikkeling en de 

invulling van de thematische 

ouderavonden.

Bij de warme overdracht 

van de VVE zijn ook ouders 

gesprekspartners.

Er zijn 10 minuten 

oudergesprekken, informatie 

en ouderavonden. 

De Ouderraad speelt een rol in 

ontwikkeling van projecten. 

De leerkrachten spreken 

ouders zowel structureel 

als incidenteel aan over de 

ontwikkeling van de leerlingen.

Bij de inschrijving van 

schooljaar 2014 ondertekenen 

ouders een document 

coeducatie, waarmee 

medeverantwoordelijk voor 

de educatie van het kind 

onderschreven is.

Er wordt in 2014 2 keer per jaar 

een thematische ouderavond 

georganiseerd naast de 

bestaande structuren.

In het oudertevredenheids

onderzoek geven ouders een 

waardering van een 8. 

In 2013 geeft de school 

met regelmaat gerichte 

informatie met betrekking 

tot de leerontwikkeling in 

de Nieuwsbrief of middels 

infobulletins of informatie/ 

discussieavonden.

De midden en 

bovenbouwleerkrachten geven 

in 2013 ten behoeve van het 

leerproces kinderen gerichte 

opdrachten mee naar huis 

ter ondersteuning van het 

leerproces. 
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Scholen hanteren een 

uitstroombeleid passend bij 

maximale talentontplooiing.

De Linge realiseert kansrijke 

harmonisaties in educatie en 

opvang, bijvoorbeeld in de 

vorm van (peuter)opvang, 

startgroepen voor peuters, 

brede scholen, Integraal Kind 

Centrum of dagarrangementen. 

Integratie van actuele kennis, 

bijvoorbeeld over bioritmes, 

vindt maximaal plaats.

Er bestaat een actieve maar 

vrijblijvende uitwisseling tussen 

Lingescholen en voortgezet 

onderwijs. 

Er is een bovenschoolse 

projectgroep primair onderwijs/ 

voortgezet onderwijs (PO/ 

VO) deze onderhoudt contact 

met het PO/ VO. Indien nodig 

vindt er een warme overdracht 

plaats met het VO.

Deze informatie is op dit 

moment nog niet beschikbaar.

Het VO advies van de 

leerkracht is kindgericht.

Er zijn gesprekken over 

kennisoverdracht op 

verschillende vakgebieden 

tussen PO/VO.

De organisatie heeft een 

contract met de Stichting 

Kinder Opvang Arnhem en 

omstreken (Skar) ingehuurd 

voor opvang van leerlingen. De 

Buitenschoolse Opvang (BSO 

) / Tussenschoolse Opvang 

(TSO) ‘Zonnekinderen’ heeft 

een individueel contract met 

ouders.

In 2013 maakt de Linge de 

check of het voortgezet 

onderwijs op basis van 

accuraat aangeleverde 

informatie de doorlopende 

leerlijn realiseert.

In 2014 is de relatie met 

het PO/ VO onderhouden 

en de doorstroom naar 

het VO is verbeterd. Dit 

wordt door de ouders in het 

oudertevredenheids

onderzoek beoordeeld door 

een 8 of hoger.

Pius X ouders beoordelen in 

2013 de informatieoverdracht 

positief.

Het advies van de leerkracht 

is in 2013 kindgericht waarbij 

we rekening houden met 

de referentieniveaus van de 

inspectie.

Er zijn structureel in 2014 

leerkrachtgesprekken 

over kennisoverdracht op 

verschillende vakgebieden 

tussen PO/VO.

Afhankelijk van het 

tevredenheids

onderzoek en de 

herstructurering is er in 

2013 een aanpassing in het 

arrangement van school.

De focus ligt in 2013 op een 

eenduidig pedagogisch klimaat 

voor Skar medewerkers en 

schoolteam.

De Linge richt zich actief op 

het maken en naleven van 

afspraken met het regionale 

samenwerkingsverband en 

het voortgezet onderwijs 

over doorlopende leerlijnen 

Ouders en medewerkers 

beoordelen de begeleiding 

en informatieoverdracht naar 

en aansluiting tussen basis- 

en voortgezet onderwijs met 

gemiddeld een 8 of hoger.

De Linge heeft criteria 

van advies voortgezet 

onderwijs. Samen met de 

beschikbare rapportages 

over de vorderingen van de 

leerlingen gedurende de 

eerste drie jaren vormen 

deze de basis voor passend 

uitstroombeleid in 2014. 

Iedere locatie heeft een 

passend arrangement.

Kinderen maken 

een ononderbroken 

ontwikkelingslijn door vanuit de 

voorschoolse voorziening naar 

aanvang op de basisschool. 

Lingescholen realiseren een 

goede overgang naar het 

voortgezet onderwijs. 

Deze aansluiting in aanbod is 

nog geen vanzelfsprekendheid.

Leerkrachten ondersteunen 

leerlingen die het 

VVEprogramma Startblokken 

doorlopen hebben. 

Gemeentelijke evaluatie 

in 2011 onder ouders en 

medewerkers geeft een 

ruim voldoende beoordeling 

aan over het geheel van de 

Lingewaardse Overdrachts en 

Verwijsprocedure 04 jarigen. 

Ouders zijn betrokken en zeer 

enthousiast over deze manier 

van informatieuitwisseling. Er 

is grote tevredenheid over het 

overdrachts en afsluitende 

gesprek. 

Vanuit deze basis ligt ruimte 

de aansluiting in handelen in 

de vroegschoolse periode te 

versterken. 

In 2013 heeft 

haalbaarheidsonder

zoek opgeleverd op welke 

wijze dit aanbod kan worden 

gerealiseerd. 

Leerkrachten en leidsters 

overleggen per 2012 minimaal 

1 x per jaar over leerlijnen 

en werkwijze van het 

Startblokkenprogramma. Dit 

is in verslaglegging terug te 

vinden.

Ouders beoordelen in 2014 de 

informatieoverdracht van 0 tot 

4 jarigen met een 8 of hoger.

De borging van leerlijnen 

voor de hoofdvakgebieden 

is jaarlijks op het individueel 

afgestemd referentieniveau. 

Kinderen krijgen een 

ononderbroken en passend 

aanbod in Voor- en 

Vroegschoolse Educatie van 

2 tot 6 jaar. 

Ouders en medewerkers 

beoordelen de informatie-

overdracht en aansluiting 

tussen de voor- en 

vroegschoolse periode met 

een 8 of hoger. 

Het werken vanuit 

de referentieniveaus 

met fundamentele en 

streefdoelen voor taal en 

rekenen is voor scholen 

van De Linge en het 

voortgezet onderwijs een 

vanzelfsprekendheid. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

De Linge biedt doorgaande speelleerlijnen: vanuit het 

spelenderwijs leren in de voorschoolse periode via primair 

onderwijs naar voortgezet onderwijs. 

Doorgaande leerlijnen

>>
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De Linge is een innovatieve 

organisatie. 

Medewerkers van 

De Linge hebben een 

onderzoekende houding 

in een organisatie die 

initiatieven tot experiment 

en deelname aan pilots 

waardeert en faciliteert. 

De Linge beschrijft in haar 

jaarverslag de opbrengsten 

van de uitgezette pilots 

en de vertaling daarvan in 

duurzaam beleid.

Prestatie indicator & norm:

- Pilots leiden tot merkbare 

effecten in de organisatie, 

norm: ≥ 1.

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Er is binnen De Linge ruimte 

om experimenten en deelname 

aan pilots te initiëren. 

De projectgroepen geven 

samen invulling aan lopende 

projecten.

Zij nemen initiatief in te 

ondernemen acties.

Bij keuze voor een methode 

wordt er onderzoek gedaan 

en is er een experimentele 

fase. De bevindingen worden 

gedeeld. 

De projectgroepen zijn in 

20122013 gericht op kwaliteit 

en directe verbetering van het 

onderwijs, wat zich vertaald in 

experimenten.

In 20122013 vinden 

verschillende experimenten 

op de PiusX plaats 

zoals breinleren middels 

imindmapping, 

samenwerkend leren ten 

behoeve van integraal 

werken, werken met tablets, 

verrijkend leren door 

compactprogramma, verrijkend 

woordenschataanbod 

(digiwak, A’damse school 

woordenlijst). 

Leerkrachten refl ecteren in 

20122013 voortdurend op 

hun onderwijskwaliteiten 

gedurende het schooljaar.

Leerkrachten laten zich in 2013 

nadrukkelijk inspireren door 

ingebrachte vakliteratuur en 

passen dit toe in de directe 

onderwijspraktijk.

Medewerkers

Medewerkers verbeteren en vernieuwen continu, opereren lange 

termijn gericht en acteren open en actiegericht. Vanuit een 

onderzoekende houding en een sterk innovatief vermogen zetten 

teams evidence based werkmethodes in om het primaire proces 

continu te monitoren en verbeteren. 

Van en met elkaar leren komt tot uitdrukking in wederzijds 

inspireren en spiegelen. Vanuit een sterk ontwikkeld refl ectief 

vermogen is vragen, geven en ontvangen van feedback 

vanzelfsprekend. 

Cultuur van verandering

Binnen De Linge is sprake 

van een professionele cultuur 

waarbinnen alle medewerkers 

erop gericht zijn samen betere 

professionals te worden.

Medewerkers binnen De Linge 

voeren met de leidinggevende 

Persoonlijke ontwikkeling 

(POP)gesprekken.

De nulmeting in 

veranderingsbereidheid van 

het team geeft een uitslag 6,3.

Er is behoefte van het team 

aan vergroting van vakkennis.

Er is een gesprekkencyclus 

POP, er zijn 

begeleidingsgesprekken 

ten aanzien van lezen, 

professionaliteit en rekenen

 

In 2013 is er afstemming in 

schoolontwikkeling en het 

Persoonlijk Actie Plan. De 

leerkrachten houden hun 

persoonlijk portfolio bij.

In 2013 worden 

ontwikkelingsgesprekken 

gevoerd in dienst van het 

pedagogisch beleids of 

schoolplan in combinatie met 

persoonlijke vooruitgang in 

deskundigheid.

In 2014 is de 

veranderingsbereidheid van 

het team is gestegen naar een 

7.

De vakkennisvergroting is in 

2013 duidelijk herkenbaar 

in leerkrachtvaardigheid in 

begeleiding in samenwerkend 

leren.

Het team heeft inzicht in 2013 

didactische expertise van 

collega’s en maken gebruik 

van elkaars kwaliteiten.

In 2013 is systematisch 

gedeelde kennis en informatie 

ten behoeve van het didactisch 

handelen herkenbaar in de 

organisatie.

Paralleloverleg en collegiale 

consultaties vinden structureel 

plaats.

De Linge is een organisatie 

waarin een leven lang leren 

uitgangspunt is. 

Prestatie indicator & norm:

- Medewerkers 

sluiten tenminste 1 

bijscholingscursus met 

positief resultaat af. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

>>

Strategisch schoolplan 2012-2016 Passie voor Leren!24 Strategisch schoolplan 2012-2016 Passie voor Leren! 25



Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Alle medewerkers maken 

gebruik van datafeedback. 

De mate waarin datafeedback 

actief gebruikt wordt, verschilt.

De SZE is een gebruikelijk 

middel om het behaalde leer

rendement te bespreken. 

In het medewerkertevreden

heidsonderzoek van 2011 

beoordeelden medewerkers 

verbondenheid en betrokken

heid bij De Linge met een 6. 

Iedere locatie heeft vanuit 

de eigen cultuur een onbe

schreven vorm van represen

tativiteit in houding en gedrag, 

waar niet specifi ek op wordt 

gestuurd.

Uit interne audits (observaties 

en dossieranalyse door een 

intern begeleider) komt in 2013 

een kwaliteit van opstelling 

en uitvoering van groeps

overzichten en –plannen van 

gemiddeld een 7 of hoger naar 

voren.

Leerkrachten kunnen in 2012 

zelfstandig de vaardigheids

scores van leerlingen interpre

teren en omzetten naar een 

realistische ontwikkeling, die in 

de groepsplan beschreven is.

In 2013 liggen scores op 

betreffende items in het mede

werkertevredenheidsonderzoek 

5% hoger. 

In 2013 is iedere mede

werker presentabel voor de 

schoolorganisatie. 

Medewerkers maken actief 

gebruik van datafeedback. 

Ze volgen en analyseren 

op alle vakgebieden 

systematisch de voortgang 

in de ontwikkeling van 

kinderen, en passen hun 

onderwijsaanbod daarop aan 

in instructie, verwerking en 

onderwijstijd.

Prestatie indicator & norm:

- Uit interne audits 

(observaties en 

dossieranalyse door 

een intern begeleider)

komt een kwaliteit van 

opstelling en uitvoering 

van groepsoverzichten en 

–plannen van gemiddeld 

een 8 of hoger naar voren.

Medewerkers voelen 

zich sterk verbonden 

en betrokken bij hun 

werksituatie en De Linge. 

Prestatie indicator & norm:

- Medewerkers beoordelen 

betreffende items in het 

medewerkertevreden -

heidonderzoek van 2015 

opnieuw 5% hoger, waarbij 

de bandbreedte tussen 

scholen zo smal mogelijk 

is. 

Medewerkers zijn 

representatief in houding en 

gedrag. 

Prestatie indicator & norm:

- Ouders beoordelen 

de relevante items in 

tevredenheidsonderzoek 

met gemiddeld een 8 of 

hoger. 

>>

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Medewerkers van De Linge staan open voor nieuwe kennis en 

ervaringen. De Linge educatiecontext daagt professionals uit 

kennis te delen en te creëren in resultaatgerichte teams. Uit 

onderzoek blijkt immers dat het leren van elkaar in brede zin een 

van de meest krachtige drijfveren bij verandering is. 

We hebben vertrouwen in elkaar en respect voor elkaars mening. 

Vanuit de theorie van gespreid leiderschap is leiderschap 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke 

collectieve kracht, waarbij leiderschap in de klas evenzeer een 

(rol) model is voor leiderschap in de school. In het werken zijn 

high trust, high support en high expectations uitgangspunten. 

High performance professionals 

Medewerkers leren van en met 

elkaar.

Medewerkers ontwikkelen 

zich naar High Performance 

Professionals.

We werken en overleggen in 

en tussen teams aan meer

schoolse activiteiten en zijn 

resultaat gericht. We hebben 

gemeenschappelijke doelen 

en nemen een gedeelde 

verantwoordelijkheid.

In het medewerkertevreden

heidsonderzoek is deze vraag 

nog niet eerder opgenomen.

Leerkrachten zijn gewend aan 

gedeeld leiderschap bijvoor

beeld door projectleiderschap. 

De organisatiestructuur is op 

orde.

Medewerkers en directeuren 

hebben middels de gesprek

kencyclus dialoog over de 

beroepskwaliteit.

Leerkrachten gebruiken 

Parnassys voor alle leerling 

informatie ‘Leerling en onder

wijs volgsysteem’ (Lovs). 

Ieder team beoordeelt de 

hoofdvraag “Van en met elkaar 

leren in en tussen teams” met 

een 7 in het medewerkertevre

denheidsonderzoek van 2013. 

Er vindt onderzoek plaats ter 

verbetering van leerrendement 

met de nadruk op leerteams, 

gespreid leiderschap en 

paralleloverleg.

 

In 2012 wordt het effect van 

leerinterventies systematisch 

geëvalueerd en vastgelegd als 

basis voor verandering.

Er is in 2013 structureel 

onderling vakinhoudelijk, 

resultaatgericht overleg op 

verschillende niveaus binnen 

de organisatie. 

In 2013 is middels het 

bekwaamheidsdossier 

zichtbaar dat het persoonlijk 

ontwikkelingsplan van mede

werkers een afgeleide is of een 

directe verbinding heeft met 

het pedagogisch beleids of 

schoolplan. Daarnaast bezitten 

en houden zij de beroepskwali

teit op peil.

In 20122013 beheersen de 

leerkrachten alle vaardigheden 

om Parnassys integraal in te 

zetten.

Medewerkers voeren 

pro actief intern de 

dialoog op basis van 

gelijkwaardigheid over die 

factoren die van belang zijn 

om succesvol educatie te 

kunnen geven.

Prestatie indicator & norm:

- Medewerkers 

beoordelen dit in het 

tevredenheidsonderzoek 

van 2015 met een 

gemiddeld een 8 of hoger. 

Medewerkers zorgen 

proactief voor het op 

peil houden van de eigen 

beroepskwaliteit.

Prestatie indicator & norm:

- Medewerkers 

sluiten tenminste 1 

bijscholingscursus met 

positief resultaat af.

>>
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De Linge vraagt om excellent leiderschap vanuit high trust, 

high support and high expectations. Directeuren van De Linge 

leggen de nadruk op onderwijskundig leiderschap: modelleren, 

monitoren en garanderen van effectieve educatie en optimaal 

leerrendement. Leidinggevenden dagen hun medewerkers en 

collega’s uit het beste uit zichzelf te halen.

Excellente directeuren 

Alle directeuren ontwikkelen 

zich proactief naar excellent 

leiderschap

In 2012 hebben 3 directeuren 

gebruik gemaakt van een 360° 

feedback instrument.

De schoolleider is 

geregistreerd in het register 

van de Nederlandse 

Schoolleiders Akademie NSA.

Het transitieplan Pius X 

is gepresenteerd aan de 

vertegenwoordigers van de 

O&W en PO raad. 

Het zelfrefl ectiedocument 

over Schoolleiderschap wordt 

ingezet ter verbetering van 

kwaliteiten.

n 2015 gebruiken 

alle directeuren een 

ontwikkelinstrument en volgt 

20% van de directeuren een 

masteropleiding. 

In 20122013 is het portfolio 

van de schoolleider actueel en 

volledig.

De HPS opleiding is in 2013 

afgerond.

Er is in 2013 een aantoonbare 

groei in persoonlijke 

bekwaamheid, dit is zichtbaar 

in 360 graden feedback. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

In 2016 voldoen alle 

directeuren aan 

de dan geldende 

bekwaamheidseisen. 

Prestatie indicator & norm:

- Komt tot uitdrukking in 

gesprekkencyclus, portfolio 

en beeld vanuit 360 graden 

feedback instrument.

- Betreffende items 

scoren een 8 of hoger 

op tevreden- en 

betrokkenheidsonderzoek. 

- Directeuren zijn 

opgenomen in het 

directeurenregister, norm 

90%.

- Directeuren beschikken 

over een masteropleiding, 

norm 20%.

De Linge is een High 

Perfomance Organisatie 

waar vanuit gezamenlijkheid 

met passie en ambitie 

medewerkers passend 

onderwijs realiseren. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

De Linge staat voor hoogwaardig personeelsbeleid als deel van 

goed werkgeverschap en ziet facilitering als een voorwaarde voor 

de maximale ontplooiing van medewerkers tijdens hun gehele 

loopbaan. Directeuren hebben tevens de rol van werkgever.

Excellent werkgeverschap 

Het beleid werving en selectie 

van De Linge bevindt zich 

in de implementatiefase. De 

regiefunctie ligt nog niet altijd 

op stichtingsniveau. 

In 2013 wordt het beleid 

werving en selectie volledig 

uitgevoerd. 

Een hoge professionele 

kwaliteitsstandaard begint 

aan de poort met sterk beleid 

op het gebied van werving en 

selectie.

Prestatie indicator & norm:

- Aantal geschikt gevonden 

kandidaten waarvan binnen 

een jaar afscheid genomen 

wordt, is < 3. 

>>

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Medewerkers organiseren 

hun werk zodanig dat zij de 

balans tussen belasting en 

belastbaarheid als optimaal 

ervaren.

Prestatie indicator & norm:

- In het medewerker-

tevredenheidsonderzoek 

van 2015 beoordelen 

medewerkers betreffende 

items met opnieuw 5% 

hoger.

Prestatie indicator & norm: 

- Personeelsinstrumenten 

die inzicht verschaffen in 

vakmanschap.

- Komt tot uitdrukking in 

gesprekkencyclus en 

portfolio. 

- Betreffende items 

scoren een 8 of hoger 

op tevreden- en 

betrokkenheidsonderzoek. 

- Tenminste 80 % van de 

leerkrachten is opgenomen 

in het lerarenregister.

- Tenminste 20% van de 

leerkrachten beschikt over 

een masteropleiding. 

In het medewerkertevreden

heidsonderzoek van 2011 

beoordeelden medewerkers 

werkdruk <6. 

Personele gegevens over 

onder andere registeropname 

en scholingspercentages zijn 

op Lingeniveau nog niet in 

kaart gebracht. Dit wordt in de 

loop van schooljaar 20122013 

per item geïnventariseerd per 

locatie.

Individuele bijscholing vindt 

niet structureel plaats. 

Leerkrachten nemen deel aan 

teamscholingen, deze vinden 

vertaalslag in de POP en 

projecten.

Leerkrachten nemen deel aan 

teamscholingen.

In 2013 liggen scores op 

betreffende items in medewer

kertevredenheidsonderzoek 

5% hoger.

 Alle locaties gebruiken 

in 2015 een gezamenlijk 

ontwikkelinstrument.

  Het digitaal bekwaamheids

dossier is in 2015 voor alle 

medewerkers beschikbaar.

 In 2013 starten leerkrachten 

met opname in het leraren

register. In 2015 zijn leer

krachten gemotiveerd om zich 

in het lerarenregister te laten 

registreren. 

 Ter verdieping van de onder

wijskwaliteit stimuleren direc

teuren dat op 1 januari 2015 

20% van de medewerkers 

bezig is of kort daarna start 

met een masteropleiding.

De leerkrachten ontwikkelen in 

2012 hun portfolio en regis

treren zich per 2014 in het 

lerarenregister.
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Door De Linge wordt uiteen

lopende centrale (facultatieve) 

scholingen aangeboden. Zoals 

het ‘leesverbeterproject’ en 

‘scholing excellentie’.

Er is behoefte aan scholing in 

oudergesprekken en sociaal 

emotionele ontwikkelings SEO 

methode ‘Zien’’.

Er is behoefte aan scholing 

betreffend aansturing in voor

zitterschap bij vergaderingen.

Het percentage dat gebruik 

maakt van de functiemix is 

14%.

In 2011 was het verzuimper

centage van De Linge 4,7%. 

Voor de Pius X was het 

verzuimpercentage 5,8%

De Linge biedt jaarlijks, vooraf

gaand aan het schooljaar, een 

passend aanbod aan interne 

opleidingen ten behoeve 

van het onderwijsonder

steuningsprofi el en overige 

relevante opleidingen ten 

behoeve van de doelen van de 

schoolorganisatie. 

Scholing is in 20122013 

gerelateerd aan organisatiebe

hoefte en wordt indien mogelijk 

meerschools aangeboden.

Het team is in 2013 geschoold 

in het houden van ouderge

sprekken en de SEO. methode 

‘Zien’.

Uiterlijk in 2015 zijn de 

mogelijkheden om ervaring 

op te doen met en kennis te 

verwerven over de effecten van 

instrumenten om personeel 

te stimuleren en te motiveren 

onderzocht. 

Verzuimcijfers van De 

Linge zijn ieder jaar op of 

onder het landelijk gemid

delde, dan wel onder het 

onderwijsgemiddelde.

Het verzuimcijfer PiusX ligt in 

2013 op 4,5%.

De Linge biedt interne oplei-

dingen aan om een bijdrage 

te leveren aan het onderwijs-

ondersteunings-

profi el van de school en het 

realiseren van de geza-

menlijk geformuleerde 

doelstellingen. 

Prestatie indicator & norm: 

- Betreffende items 

op tevreden- en 

betrokkenheidsonderzoek 

scoren ≥ 7.

De Linge zoekt 

mogelijkheden om ervaring 

op te doen met en kennis te 

verwerven over de effecten 

van instrumenten om 

personeel te stimuleren en 

te motiveren, bijvoorbeeld 

functiedifferentiatie en 

functiebeloning. 

Prestatie indicator & norm: 

- Leerkrachten LB zetten hun 

kwaliteiten zichtbaar in. 

Norm: alle LB-leerkrachten. 

- Dit komt tot 

uitdrukking tijdens de 

gesprekkencyclus en in 

taakverdeling beschrijving.

De Linge voert een proactief 

preventief verzuimbeleid, 

waarin alle medewerker, 

directeuren en bedrijfsarts 

hun rol oppakken. 

Prestatie indicator & norm: 

- Verzuimpercentage < 

dan landelijke en/of 

Branche- gemiddelde

-  Norm 4% of minder.

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Er is zeker aandacht voor 

werkdruk, deze is niet 

structureel. 

Er is een gesprekkencyclus 

POP, er zijn begeleidings

gesprekken ten aanzien van 

lezen, rekenen en persoonlijke 

professionaliteit en beleving 

aan werkdruk.

Het medewerkertevreden

heidsonderzoek geeft een 6 

gemiddeld als waardering voor 

De Linge als werkgever.

Op dit moment wordt het 

mobiliteitsbeleid herzien door 

het ontwikkelen van overplaat

singsbeleid om als organi

satie fl exibeler in te kunnen 

spelen op veranderende 

omstandigheden.

De uitgangspunten over 

kwalitatief evenwichtige teams 

maken onderdeel uit van de 

huidige herziening van het 

mobiliteitsbeleid. 

In 2014 is (op verzoek van 

de medewerker) werkdruk 

een onderwerp van gesprek 

tijdens de gesprekkencyclus. 

Dit om gezamenlijk te zoeken 

naar oplossingen die sluitend 

zijn voor de belasting van de 

medewerker(s). Tijdens het 

persoonlijk ontwikkelingsplan 

wordt met de medewerker 

overlegd hoe hij/zij zijn eigen 

werkdruk regisseert. 

De gesprekkencyclus 2012

2015 is structureel, er volgt een 

Persoonlijk Actie Plan uit.

Er zijn per 2012 meerdere 

fl itsbezoeken door de direc

teur uitgevoerd die betrekking 

hebben op het didactisch en 

pedagogisch handelen. Deze 

korte observaties dienen als 

refl ectiemomenten.

Er zijn in 2012 begeleidings

gesprekken afgestemd op het 

direct instructiemodel.

Er is in 2013 een aantoonbare 

verbetering in waardering op 

de medewerkertevredenheids

onderzoek, hoger dan 7.

Per 1 januari 2013 is het over

plaatsings beleid vastgesteld.

In 2013 worden de vastge

stelde uitgangspunten over 

teamsamenstelling daar waar 

mogelijk toegepast. 

De leidinggevenden binnen 

De Linge zorgen voor 

structurele aandacht voor 

werkdruk en werkstress, 

bijvoorbeeld in de risico-

inventarisatie, en daarnaast 

door de directeuren 

en leidinggevenden 

verantwoordelijk te stellen 

voor de preventie van 

werkdruk op de betreffende 

locatie. 

De leidinggevende realiseert 

passende begeleiding van 

medewerkers. 

Prestatie indicator & norm: 

- Alle medewerkers 

beoordelen in het MTO van 

2015 de begeleiding en 

overige items met een ≥ 8.

- Bij medewerkers is een 

professionele verandering 

waarneembaar ten aanzien 

van het inrichten van de 

werkzaamheden en de 

werkdrukbeleving. In het 

MTO van 2015 beoordelen 

medewerkers de invloed 

die zij hebben op werkdruk 

met een 8 of hoger. 

- Afname van 

verzuimgevallen in relatie 

tot werkdruk. 

Vanaf 1 januari 2013 is 

iedere medewerker fl exibel 

inzetbaar binnen De Linge op 

basis van mobiliteit.

Vanuit meerjarig formatie- en 

mobiliteitsbeleid realiseert 

De Linge kwalitatief even-

wichtige teams. 

>>
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

De Linge wordt herkend als 

High Performance Organisatie. 

Extern wordt De Linge gezien 

als een vooruitstrevende, 

ondernemende partner.

Wij spreken in dezelfde 

taal, gebruiken hetzelfde 

begrippenkader en hebben 

waardering voor elkaar.

De Pius X heeft de ambitie 

uitgesproken om als 

schoolorganisatie kwalitatief 

hoog onderwijs te bieden in 

alle gelaagdheden.

Er is structurele afstemming 

vanaf 20122013 onder alle 

personeelsleden, ieder in zijn/

haar rol.

De schoolafspraken worden 

in 20122013 door alle 

betrokkenen uitgedragen. Het 

marktaandeel is vergroot van 

29% naar 32% in 2014.

Het merk De Linge staat 

op de kaart met expliciete 

kwaliteit van locaties. 

Prestatie indicator & norm

- Het merk De Linge scoort 

hoger dan 8 op imago 

onderzoek.

Iedere locatie richt zich op 

een groeiend percentage van 

het marktaandeel. 

Integrale vormen van opvang en educatie, die aansluiten bij 

de voorkeuren van ouders, vormen een krachtig middel om 

de marktpositie van peuterspeelzalen en basisscholen in de 

gemeente Lingewaard te versterken en te vergroten.

Profi lering

De principes van de Code 

Goed Bestuur zijn ingebed 

binnen De Linge.

Hoogwaardige kwaliteit, sterke 

voorzieningen op het gebied 

van educatie en opvang zijn 

uitgangspunten om over te 

gaan tot een herstructurering 

met als doel te komen tot een 

effectief en effi ciënt aantal 

locaties.

We geven vorm aan 

de profi lering van een 

kwaliteitsschool met de 

herkenbare Pius X signatuur. 

De Linge bevindt zich in de 

overgangsituatie van besturen 

naar toezicht houden.

Gemeentelijke 

bevolkingsprognoses 

voorspellen een daling van 7 

tot 12% in de leeftijdscategorie 

412 jaar. Deze krimp betekent 

op termijn bijna 600 leerlingen 

minder.

De Linge voert voortdurend 

oriënterende gesprekken met 

ketenpartners.

De school draagt in 2013 

een duidelijk onderbouwd 

leerstofjaarklassen

onderwijsconcept uit. 

De herstructurering van het 

aantal lespunten in Bemmel 

heeft in 2013 plaats gevonden. 

Alle betrokkenen hebben 

zeggenschap in dit traject 

gekregen.

De Pius X heeft in schooljaar 

20132014 circa 400 

leerlingen.

Het bestuur faciliteert om 

goede educatie te realiseren.

De Linge hanteert uiterlijk 

augustus 2013 een strikte 

scheiding tussen toezicht 

houden en besturen.

Uiterlijk augustus 2013 

heeft De Linge een passend 

scenario ontwikkeld voor de 

huisvestingsproblematiek in 

Bemmel. 

Vanuit scenario’s en met 

alle betrokkenen komt De 

Linge uiterlijk in 2016 tot 

een effectief en effi ciënt 

aantal locaties binnen 

De Linge(waard). Met als 

uitgangspunten: sterke 

lespunten, kwaliteit en 

voldoende leerlingen. 

Daar waar voor de 

organisatie grotere 

ontwikkelingsmogelijkheden 

ontstaan, gaat De Linge 

bestuurlijke samenwerking, 

mogelijk fusie, aan met 

ketenpartners. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

De functie van bestuur berust met mandaat bij de directeur

bestuurder. De Raad van Toezicht onthoudt zich van de 

feitelijke uitoefening van de functie van bestuur en richt zich op 

uitoefening van intern toezicht.

Regionaal is een trend zichtbaar van diverse samenwerkings

modellen van opvoeding, educatie en opvang. 

Inrichting van de organisatie 

Bestuur, management 
en organisatie 
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Alle locaties zijn gehuisvest 

in kwalitatief goede 

gebouwen, die passen bij de 

onderwijskundige concepten 

en ambities. 

Het gerenoveerd hoofdgebouw 

behoeft ondanks de 

onderhoudscyclus jaarlijks 

noodzakelijke reparaties. 

Er is geen draadloos internet. 

De dependance heeft 

geen regulatie van het 

binnenklimaat.

In de onderbouw zijn de 

toiletruimtes vernieuwd. 

Toiletruimtes in de midden en 

bovenbouw zijn verouderd en 

onhygiënisch

De speelplaats behoeft 

aanpassingen. De huidige 

indeling en opstelling is weinig 

uitdagend en incompleet.

Nieuwsbrief en schoolgids 

worden digitaal uitgegeven met 

een beperkte papieren oplage.

Plastic, papier en batterijen 

worden ingezameld.

De organisatie gaat bewuster 

om met energie cv ketel: 

meterstanden worden 

opgemeten.

In 2014 is verbetering van de 

damestoilet in de onderbouw 

ondergenomen in het 

meerjarenonderhoudsplan.

Wifi  verbinding is in 

2014 opgenomen in het 

meerjarenonderhoudsplan.

De waterinslag bij aluminium 

kozijnen is in 2014 verholpen. 

De luchtventilatie in 

hoofdgebouw is in 2013 beter 

afgestemd.

Vernieuwing van toiletruimtes 

is opgenomen in 

meerjarenbegroting.

Er is in 2013 een plan van 

aanpak ten behoeve van 

renovatie speelplaats, in 

samenspraak met de OR en 

MR ontwikkeld.

Standby functie van Pc’s wordt 

uitgeschakeld na schooltijd in 

alle groepen.

Vanaf 2012 wordt afval 

gescheiden zoals:

batterijen, plastic, papier, 

toners.

Het gezond eten beleid; geen 

voorverpakte etenswaren 

wordt uitgevoerd.

Lingelocaties zijn 

gefaciliteerd om fl exibel 

in te kunnen spelen op 

onderwijsontwikkelingen. 

De gebouwen voldoen aan 

de criteria voor fysieke 

en sociale veiligheid 

van kinderen, ouders en 

medewerkers.

Actiepunten volgend 

uit inspecties, RI&E, 

onderhoudscyclus of 

meerjarenhuisvestingsplan 

worden binnen de geldende 

termijnen uitgevoerd.

Alle locaties hebben een 

veiligheidsbeleid.

De Linge focust op binnen- 

en buitenmilieu door 

duurzaam en zuinig energie- 

en materiaalgebruik, hetgeen 

moet leiden tot reductie in 

verbruik. 

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Huisvesting & materieel
De Linge gebruikt gebouwen maximaal en creatief. Meerjarige 

huisvestings en onderhoudsplanningen spelen proactief in op 

demografi sche en onderwijskundige ontwikkelingen. 

>>

Het bestuur van De Linge biedt helderheid over ‘wat’ van 

educatie wordt verwacht en geeft ruimte aan de locaties om 

in te vullen ‘hoe’ zij aan deze doelen voldoen. Het bestuur en 

de directeuren leggen de ambities vast voor kwaliteit in het 

strategisch beleidsplan, pedagogisch beleidsplan en schoolplan. 

Het bestuur stuurt en ziet toe op de naleving van de kwaliteit. 

Bestuur, peuterspeelzalen en scholen maken vanuit intrinsieke 

motivatie resultaten zichtbaar via de verantwoording in 

jaarverslaglegging. 

Het bestuur en de directeuren met hun teams dragen een 

gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid om de educatie

kwaliteit verder te versterken. Het verhogen van de opbrengsten 

vraagt om opbrengstgericht leiding geven. Dat vereist dat 

de ambities en doelen voor en door de gehele organisatie 

duidelijk worden geformuleerd en dat voor de directe omgeving 

transparant is welke resultaten daarbij worden geboekt. 

Opbrengstgericht besturen 

Data zijn startpunt voor 

verdere ontwikkeling. De Linge 

maakt resultaten zichtbaar in 

verantwoording. 

Aan de hand van 

managementrapportages 

en gesprekken controleert 

het bestuur of locaties de 

gewenste resultaten behalen.

Budgettaire reserveringen 

zijn opgenomen in de 

jaarbegroting.

Deze worden vraaggestuurd 

beoordeeld.

Scholing en begeleiding is in 

afstemming met beleid.

Er is een bovenschoolse 

aansturing van facilitaire 

diensten.

De “midterm review” geeft 

ruimte om in te spelen op 

ontwikkelingen. In schooljaar 

2014/2015 vindt een evaluatie 

plaats waarin we vaststellen in 

hoeverre De Linge “op koers” 

is. 

Begrotingen worden in 

oktober 2012 aangeleverd en 

vraaggestuurd beoordeeld op 

facilitering

Het bestuur en directeuren 

hebben in hun jaarverslag 

verantwoording afgelegd 

over de gemaakte analyses 

en keuzes, de gepleegde 

inspanningen, geboekte 

resultaten en de inzet van 

middelen, aan de (lokale) 

overheid en de stakeholders.

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Onderhoud en beheer zijn 

maximaal effectief en effi ciënt 

ingericht.

Werkzaamheden vanuit de 

meerjaren onderhoudsplanning 

worden op stichtingsniveau 

uitgevoerd.

De facilitaire dienst voor 

meerschoolse reparaties is op 

oproepbasis beschikbaar.

In 2013 oriënterend onderzoek 

naar herinrichting van 

werkzaamheden op gebied van 

groot en klein onderhoud, tuin 

en schoonmaak. 

Er is in 2013 meer 

bewustwording van goede 

afstemming in communicatie 

bij werkzaamheden van de 

conciërge. Men weet wanneer 

er een beroep gedaan kan 

worden op meerschoolse hulp.

Het mantelcontract met de 

schoonmaakdienst is per 

augustus 2013 ontbonden. De 

Pius X heeft een afzonderlijk 

contract.

Zelf wat kan, door anderen 

wat moet. 

In 2014 is de optimale 

uitvoering van 

werkzaamheden helder.
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Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

De Linge kan onder alle 

omstandigheden de korte 

termijn verplichtingen voldoen.

De Linge blijft een fi nancieel 

gezonde instelling en heeft 

een buffer om fi nanciële 

tegenvallers op te vangen.

Inkomsten en uitgaven zijn 

gerelateerd aan de verhouding 

tussen personele en materiële 

kosten.

Het bestuur van De Linge 

profi teert maximaal van 

gebundelde krachten. 

De liquiditeit is de afgelopen 

jaren teruggelopen van 1,9 

naar 1,02 in 2011.

De solvabiliteit van de laatste 

vier jaar ligt binnen een band

breedte van 65%74%.

De huidige verdeling van de 

middelen is 83% voor perso

nele middelen en 17% voor 

materieel.

De Linge houdt bestaande 

contracten tegen het licht 

en richt zich actief op het 

halen van voordeel uit 

mantelcontracten.

In 2013 is vastgesteld of en 

hoe het leerlingenaantal kan 

dienen als het normatieve 

kader voor inzet van middelen.

Prestatie indicator & norm

- De Linge hanteert een 

liquiditeit ondergrens van 

minimaal 1,5. 

- De Linge hanteert 

een dynamisch 

liquiditeitsplanning 

met een passend netto 

werkkapitaal.

Prestatie indicator & norm

- De Linge hanteert een 

ondergrens van 45%. Een 

solvabiliteit van boven 

de 60% beschouwt de 

commissie Don als te groot. 

De Linge bouwt de reserves 

verantwoord af binnen de 

bandbreedte 45-60%. 

De Linge hanteert een 

normatief kader voor de 

inzet van de personele lump 

sum. Daarbij zijn de centrale 

kosten in relatie tot de 

omvang van de organisatie 

rekening houdend met 

de toekomstige krimp 

inzichtelijk. 

De Linge creëert 

proactief fi nancieel 

voordeel, bijvoorbeeld 

door het aangaan van 

mantelcontracten 

en het aanboren van 

subsidiestromen.

Het bestuur van De Linge is 

gericht op waarborgen van de 

continuïteit van de organisatie, 

blijvende effi ciency en 

effectiviteit.

Komende jaren wordt vanaf 

2013 een forse daling voorzien 

van het exploitatieresultaat en 

daarmee nemen de fi nanciële 

middelen sterk af.

In de meerjarenbegroting 

is het investeringsplan van 

de Pius X opgenomen. 

Steekproefsgewijs is er een 

terugkoppeling met de directie 

en fi nancieel controller om het 

budget te bewaken. 

In 2011 is een controller 

aangesteld om sturing te 

bieden op de planning en 

controlecyclus.

In 2011 is een controller 

aangesteld om sturing te 

bieden op de planning en 

controlecyclus.

Vaststellen risicoprofi el in 

20132014.

 

Meerjaren

investeringsplan

in 20132014.

In de begroting van 2014 

zijn realistische budgetten 

opgenomen ter uitvoering. 

Er is een marge voor 

onvoorziene uitgaven in 

gecalculeerd.

Er wordt in 20122013 

bewust gestuurd op geld 

door de directeur. De 

directeur houdt controle over 

begrotingsaanvragen.

De Linge en locaties 

hebben uiterlijk in 2013 

sluitende, beleidsrijke 

en actuele (meerjaren)

begrotingen. De Linge heeft 

een investeringsplan en een 

eigen risicoprofi el. 

Prestatie indicator & norm

- De Linge heeft 

jaarlijks tenminste een 

weerstandsvermogen 

tussen 20% en 30%, 

passend voor een 

onderwijsorganisatie met 

een gemiddeld risicoprofi el. 

Planning en control 

cyclus binnen een jaar- en 

meerjarenperspectief. 

In 2014 trekt De Linge 

consequenties uit de 

uitkomsten van de 

midterm review voor de 

bestedingswijze van de 

middelen uit de prestatiebox.

Prestatie indicator & norm

- De controller en 

leidinggevenden 

bespreken inhoudelijke 

analyses vankwartaal- en 

midterm rapportages ten 

behoeve van sturing en 

verantwoording.

Ambitie Uitgangssituatie Tussendoel Doelen / resultaten

Het bestuur van De Linge anticipeert op minder structurele 

fi nanciële middelen als gevolg van teruglopende leerlingaantallen. 

De Linge zet de beschikbare middelen, met advies van 

directeuren en medezeggenschap, in om het noodzakelijke 

voorzieningenniveau op peil te houden en de doelstellingen te 

realiseren. Incidentele, niet structurele investeringen ten behoeve 

van innovatie en vanuit visie, ambitie en onderwijsconcept, 

kunnen ten laste komen van de algemene reserve. Daarbij is 

“samen wat kan, alleen wat moet” uitgangspunt. De Linge 

maakt het resultaat van inzet van structurele en niet structurele 

geldstromen en handelen zichtbaar in onderwijsopbrengsten en 

in verantwoording naar de stakeholders. 

Financiën

>>
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Pius X

Cuperstraat 7

6681 AR Bemmel

 

Pius X, Myriam Franse, 

info@piusxbemmel.nl

0481461592

0481464762

www.piusxbemmel.nl


