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Monitoringscyclus 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP1] Aanbod 

[MC] Het IKC heeft opvang- en onderwijsaanbod dat eigentijds is en 

voldoet aan de basisdoelen van Riksen-Walraven en de kerndoelen 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks  
 
Borgingsplanning 

juni jaarlijks 4. Onderzoek opvang 
Middel: Inspectie: Onderzoek | Norm: 
Inspectie: Voldoende | Grens: Voldoende 

directie 

Ontwikkelen 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP1] Aanbod // Opbrengstgericht werken 

Coöperatief werken (pijler 3) 

Aanleiding voor dit project 
Uitgangspunten 
 
Om welke aanpak vraagt de visie? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? 
 
We werken volgens het onderwijsidee - formative assessment /Leren zichtbaar maken -van John 
Hattie. Deze wetenschappelijke onderbouwing geeft ons handvatten om goed onderwijs in te 
richten.  
 
Formatieve assessment/leren zichtbaar maken, wat is dat?  
 
Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, 
maar met zijn eerdere resultaten. Formatief is de tegenhanger van summatief. Bij summatief 
beoordelen geef je een cijfer, bij formatief beoordelen ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed 
en hoe kun je het nog beter maken?  
 
Assessment heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: 
onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en 
door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Dit assessment krijg je op drie manieren: 
 
Teacher-assessment: door als leerkracht de juiste vragen te geven en feedback te geven op het leren. 
Peer-assessment: door gesprekken met klasgenoten, praatmaatjes. 
Self-assessment: door te reflecteren op je eigen leerproces en resultaten. 
Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment? 
 
Duidelijke leerdoelen. 
Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn. 
Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden. Leerlingen activeren om eigenaar te worden 
van hun eigen leerproces. 
Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken. 
Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting. 



IKC Pius X/ 't Hummelhonk Schooljaarplan 2020 - 2021 5 

Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens een 
time-out in de les. Leerlingen zijn elkaars hulpbron bij het leren. Dit kan door middel van 
praatmaatjes. 
Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te 
vergroten. 
Leren zichtbaar maken op ons IKC richt zich op datgene wat er écht toe doet: de ontwikkeling en 
groei van de leerling; de leerling in zijn kracht zetten.  
Pius X en De Wieling hebben in de ontwikkeling van Leren zichtbaar maken een intensieve 
samenwerking en zijn daarbij lid van het leernetwerk Leren zichtbaar maken- Nijmegen en 
omstreken.  
 
Hoe krijg je actief functionerende leerlingen? Daar zijn drie randvoorwaarden voor: 
 
Een goede leercultuur. Dit is de belangrijkste.  
Leerlingen worden betrokken in de voorbereidingsfase. 
Leerlingen hebben wisselende praatmaatjes.  
Een goede leercultuur 
 
Om de ideale leercultuur te creëren, gelden ook weer drie voorwaarden: 
 
Een growth mindset ontwikkelen. Complimenten moeten gericht zijn op de inspanning en wat er 
bereikt is, niet op de capaciteiten. 
Het integreren van metacognitie, ook wel ‘leer-krachten’ genoemd. Deze leer-krachten zijn 
bijvoorbeeld: concentreren, doorzetten, etc. Ze reiken leerlingen de tools aan om hun 
leervaardigheden te herkennen en uit te breiden.  
Leren in heterogene groepen. Kinderen van verschillende niveaus zitten bij elkaar . 
 

Huidige situatie 
 
Van 
Incidenteel coöperatieve werkvormen 
 
Leerkrachtgestuurd coöperatief leren 
 
 
Individuele voorbereiding van lessen 
 
Weinig ouderparticipatie 
 
Homogene groepen 
 
Praatjesmaatjes gestart 
 
Incidenteel feedback geven 
 
Kinderen werken samen binnen de eigen groep 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
 
Naar 
Structureel coöperatieve werkvormen 
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Leerlingen zoeken elkaar zelf op, meer variatie in werkvormen 
 
Coöperatieve wijze van voorbereiden (ook meer tijd voor maken) ook bij pedagogiek 
 
Ouders als partners, ouders meer informeren over ontwikkeling en betrekken bij activiteiten 
 
Heterogenegroepen, groepsdoorberekend 
 
Ontwikkelen van het geven van bruikbare feedback 
 
Structureel bruikbare feedback geven 
 
Kinderen voelen zich echt betrokken bij andere leeftijdsgroepen 
 

Doelen voor dit jaar 
 
Over vier jaar werken de leerlingen structureel en effectief samen met kinderen van verschillende 
niveaus en geven feedback op dit proces.  
 

Meetbare resultaten 
 
Doelstelling(en) schooljaar 1 
De aanpak van Praatmaatjes wordt op een structurele en éénduidige manier ingezet en per jaargroep 
worden succescriteria opgesteld waarop leerlingen in maatjesvorm elkaar minstens één keer per 
week op een doelgerichte manier feedback kunnen geven. Leerkrachten en kinderen kennen de 
kenmerken van feedback en oefenen hier dagelijks mee. 
 
Om kinderen goed feedback te leren geven gaat het team zich scholen in geven van goed feedback. 
Doelstelling(en) schooljaar 2 
Structureel is zichtbaar dat het effectief feedback. geven ingezet wordt bij Praatmaatjes en de 
kwaliteit wordt geborgd aan de hand van kwaliteitskaarten. 
Doelstelling(en) schooljaar 3 
Kinderen kunnen feedback geven op een effectieve manier van samenwerken.  
Doelstelling(en) schooljaar 4 
Bovenstaande borgen en vastleggen in een kwaliteitskaart 
 
Tijdsplanning 

september pijlergroep bereid teambijeenkomst voor m.b.t werken met 
praatmaatjes 

Pijler 3-team 

september Teambijeenkomst opstellen succescriteria praatmaatjes Team 

oktober Leerkrachten hebben onderling de succescriteria op elkaar 
gestemd voor een doorgaande. 

Team 

oktober Per jaargroep heeft de leerkracht met zijn/haar leerlingen 
eigen succescriteria opgesteld met betrekking tot Praatmaatjes 
en aangepast op basis van praktijkervaringen. 

Team 

november Leerkrachten hebben van minstens één collega een video 
bekeken waarin te zien is hoe hij/zij Praatmaatjes is ingezet. 
 Eénduidige afspraken gemaakt over hoe vormen van 
praatmaatjes te maken, in te zetten en weg te zetten in je 
weekplanning. 

Team 
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november Voorbereiden teambijeenkomst Feedback geven Pijler 3-team 

januari Teambijeenkomst wat is goede feedback? Team 

februari Leerkrachten werken wekelijks met meerdere werkvormen 
voor effectieve feedback tijdens de inzet van Praatmaatjes. 

Team 

februari Teambijeenkomst ;Leerkrachten hebben samen afgesproken 
wat we verstaan onder feedback geven. 

Team 

mei Vastleggen hoe feedback gegeven wordt op onze scholen en 
welke vaardigheden worden verwacht van e leerkrachten, 
directie en intern begeleider. 

Pijler 3-team 

Ontwikkelen 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP1] Aanbod // Opbrengstgericht werken 

Een stevige basis (pijler 1) 

Aanleiding voor dit project 
Uitgangspunten 
 
Om welke aanpak vraagt de visie? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? 
 
We werken volgens het onderwijsidee - formative assessment /Leren zichtbaar maken -van John 
Hattie. Deze wetenschappelijke onderbouwing geeft ons handvatten om goed onderwijs in te 
richten.  
 
Formatieve assessment/leren zichtbaar maken, wat is dat?  
 
Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, 
maar met zijn eerdere resultaten. Formatief is de tegenhanger van summatief. Bij summatief 
beoordelen geef je een cijfer, bij formatief beoordelen ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed 
en hoe kun je het nog beter maken?  
 
Assessment heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: 
onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en 
door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Dit assessment krijg je op drie manieren: 
 
Teacher-assessment: door als leerkracht de juiste vragen te geven en feedback te geven op het leren. 
Peer-assessment: door gesprekken met klasgenoten, praatmaatjes. 
Self-assessment: door te reflecteren op je eigen leerproces en resultaten. 
Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment? 
 
Duidelijke leerdoelen. 
Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn. 
Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden. Leerlingen activeren om eigenaar te worden 
van hun eigen leerproces. 
Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken. 
Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting. 
Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens een 
time-out in de les. Leerlingen zijn elkaars hulpbron bij het leren. Dit kan door middel van 
praatmaatjes. 
Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te 
vergroten. 
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Leren zichtbaar maken op ons IKC richt zich op datgene wat er écht toe doet: de ontwikkeling en 
groei van de leerling; de leerling in zijn kracht zetten.  
Pius X en De Wieling hebben in de ontwikkeling van Leren zichtbaar maken een intensieve 
samenwerking en zijn daarbij lid van het leernetwerk Leren zichtbaar maken- Nijmegen en 
omstreken.  
 
Hoe krijg je actief functionerende leerlingen? Daar zijn drie randvoorwaarden voor: 
 
Een goede leercultuur. Dit is de belangrijkste.  
Leerlingen worden betrokken in de voorbereidingsfase. 
Leerlingen hebben wisselende praatmaatjes.  
Een goede leercultuur 
 
Om de ideale leercultuur te creëren, gelden ook weer drie voorwaarden: 
 
Een growth mindset ontwikkelen. Complimenten moeten gericht zijn op de inspanning en wat er 
bereikt is, niet op de capaciteiten. 
Het integreren van metacognitie, ook wel ‘leer-krachten’ genoemd. Deze leer-krachten zijn 
bijvoorbeeld: concentreren, doorzetten, etc. Ze reiken leerlingen de tools aan om hun 
leervaardigheden te herkennen en uit te breiden.  
Leren in heterogene groepen. Kinderen van verschillende niveaus zitten bij elkaar . 
 

Huidige situatie 
Van 
Alle vakken methodegebonden 
Dagplanning 
Inloop (wisselende aanpak) 
Kindgesprekken 
Gedifferentieerd 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
 
Naar 
De methode als leidraad, werken vanuit blokdoelen 
Planning beter op elkaar afstemmen groepsdoorberekend 
Eenzelfde inloop (rekening houdend met leerjaar) 
Standaard opnemen in je lesrooster 
Meer gepersonaliseerd (?), bijvoorbeeld bij rekenen met Chromebooks 
 

Doelen voor dit jaar 
Over vier jaar spelen we bij de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen, taal? (welke vakken verstaan 
wij onder basisvakken?) op een doelgerichte manier in op de verschillende niveaus van de leerlingen. 
 

Meetbare resultaten 
Doelstelling(en) schooljaar 1 
Aan het eind van het schooljaar hebben we kennis van de leerlijnen (en cruciale leermomenten) van 
alle basisvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) Ik zie hier dat ze wel benoemd zijn. van je 
huidige groep en het leerjaar ervoor en erna. – Koppeling (didactisch handelen) naar de praktijk 
maken 
Doelstelling(en) schooljaar 2 
Aan het eind van het schooljaar kunnen we de toetsgegevens van de basisvakken (rekenen, taal, 
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spelling, begrijpend lezen) analyseren en interpreteren op basis van kennis van de leerlijnen kunnen 
we een gericht plan van aanpak bedenken voor en met de leerlingen.  
 
We willen dat aan het eind van jaar 3 de leerkrachten de kinderen op de leerlijn kunnen plaatsen op 
basis van de toetsresultaten. 
Doelstelling(en) schooljaar 3 
De organisatie moeten we zo voor elkaar hebben dat we de pijler in het vierde jaar behalen.  
 
We leggen vast; Wat is voor ons goed didactisch handelen (ICT vaardigheden). 
 
De leerkracht kan op basis van zijn handelingsrepertoire en kennis de meest effectieve aanpak kiezen 
en inzetten op het juiste moment.  
Doelstelling(en) schooljaar 4 
Over vier jaar spelen we bij de basisvakken op een doelgerichte manier in op de verschillende 
niveaus van de leerlingen. 
 

Uren 
Externe ondersteuning van Bazalt en rekenspecialist Expertis  
 
Tijdsplanning 

augustus Voorbereiding teambijeenkomst Pijler 1 -team 

september Teambijeenkomst waarbij door een deskundige uitleg wordt 
gegeven over de cruciale leermomenten (SLO) op het gebied 
van rekenen. 
 (in de methode bekijken we welke doelen voor ons relevant 
zijn/ hoe leren onze kinderen). 

Team 

oktober Evaluatie teambijeenkomst 1 en voorbereiden 
teambijeenkomst 2 

Pijler 1 -team 

november Teambijeenkomst waarbij door een deskundige uitleg wordt 
gegeven over de cruciale leermomenten (SLO) op het gebied 
van taal en spelling. 
 (in de methode bekijken we welke doelen voor ons relevant 
zijn/ hoe leren onze kinderen). 

Team 

december Evaluatie teambijeenkomst 2 en voorbereiden 
teambijeenkomst 3 

Pijler 1 -team 

januari  Teambijeenkomst waarbij door een deskundige uitleg wordt 
gegeven over de cruciale  
 leermomenten (SLO) op het gebied van technisch lezen, 
begrijpend lezen en luisteren. 
 (in de methode bekijken we welke doelen voor ons relevant 
zijn/ hoe leren onze lln 

Team 

februari Evaluatie teambijeenkomst 3 en voorstel kwaliteitskaart 
maken 

Pijler 1 -team 

Ontwikkelen 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP1] Aanbod // Opbrengstgericht werken 

Persoonlijke groei (pijler 2) 

Aanleiding voor dit project 
zie uitgangspunten project een stevige basis pijler 1 
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Huidige situatie 
Van 
Leren zichtbaar maken: doelposters klassikaal, doelenposters vanuit methode 
 
Vanuit methode, sturend 
Klassikaal 
Analyse 
Cijferrapport 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
Naar 
Eigen doelenposter vanuit kerndoelen, werken met datamuur. 
 
Begeleidend 
 
Groepsdoorbrekend 
 
Leergesprek 
 
Groeirapport 
 

Monitoringscyclus 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP3] Didactisch handelen 

[MC] De leerlingen krijgen kwalitatief goed les 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks 1. Check didactische handelen leerkracht 
Middel: Observatie door IB + nagesprek | 
Norm: 80% geeft goed les | Grens: 70% 

directie 

november jaarlijks 2. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door directeur + nagesprek 
| Norm: Directeur herkenbaar, 80% geeft goed 
les | Grens:70%  

directie 

februari jaarlijks 3. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door IB + nagesprek | 
Norm: IB herkenbaar, 80% geeft goed les | 70% 

directie 

maart jaarlijks 4. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door directeur + nagesprek 
| Norm: Directeur herkenbaar, 80% geeft goed 
les | Grens: 70% 

directie 

maart jaarlijks 5. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door externe auditoren | 
Norm: Auditoren - voldoende /goed | Grens: 
voldoende 

directie 
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Monitoringscyclus 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP3] Didactisch handelen 

[MC] De medewerkers werken op het IKC of de school structureel 

met een instructiemodel voor de basisvakken op een éénduidige en 

planmatige manier 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks 1. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door IB + nagesprek | 
Norm: 90% medewerkers geeft goed les | 
Grens: 80%  

directie 

november jaarlijks 2. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door directeur + nagesprek 
| Norm: Directeur-herkenbaar, 90% 
medewerkers geeft goed les | Grens: 80%  

directie 

februari jaarlijks 3. Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door IB + nagesprek | 
Norm: IB-herkenbaar, 90% medewerkers geeft 
goed les | Grens: 80% 

directie 

maart jaarlijks 4.Check didactisch handelen leerkracht 
Middel: Observatie door directeur + nagesprek 
| Norm: Directeur-herkenbaar, 90% 
medewerkers geeft goed les | Grens: 80% 

directie 

Ontwikkelen 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP2] Zicht op ontwikkeling 

Persoonlijke groei (pijler 2) 

Aanleiding voor dit project 
Uitgangspunten 
 
Om welke aanpak vraagt de visie? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten? 
 
We werken volgens het onderwijsidee - formative assessment /Leren zichtbaar maken -van John 
Hattie. Deze wetenschappelijke onderbouwing geeft ons handvatten om goed onderwijs in te 
richten.  
 
Formatieve assessment/leren zichtbaar maken, wat is dat?  
 
Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, 
maar met zijn eerdere resultaten. Formatief is de tegenhanger van summatief. Bij summatief 
beoordelen geef je een cijfer, bij formatief beoordelen ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed 
en hoe kun je het nog beter maken?  
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Assessment heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces: 
onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en 
door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Dit assessment krijg je op drie manieren: 
 
Teacher-assessment: door als leerkracht de juiste vragen te geven en feedback te geven op het leren. 
Peer-assessment: door gesprekken met klasgenoten, praatmaatjes. 
Self-assessment: door te reflecteren op je eigen leerproces en resultaten. 
Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment? 
 
Duidelijke leerdoelen. 
Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn. 
Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden. Leerlingen activeren om eigenaar te worden 
van hun eigen leerproces. 
Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken. 
Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting. 
Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens een 
time-out in de les. Leerlingen zijn elkaars hulpbron bij het leren. Dit kan door middel van 
praatmaatjes. 
Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te 
vergroten. 
Leren zichtbaar maken op ons IKC richt zich op datgene wat er écht toe doet: de ontwikkeling en 
groei van de leerling; de leerling in zijn kracht zetten.  
Pius X en De Wieling hebben in de ontwikkeling van Leren zichtbaar maken een intensieve 
samenwerking en zijn daarbij lid van het leernetwerk Leren zichtbaar maken- Nijmegen en 
omstreken.  
 
Hoe krijg je actief functionerende leerlingen? Daar zijn drie randvoorwaarden voor: 
 
Een goede leercultuur. Dit is de belangrijkste.  
Leerlingen worden betrokken in de voorbereidingsfase. 
Leerlingen hebben wisselende praatmaatjes.  
Een goede leercultuur 
 
Om de ideale leercultuur te creëren, gelden ook weer drie voorwaarden: 
 
Een growth mindset ontwikkelen. Complimenten moeten gericht zijn op de inspanning en wat er 
bereikt is, niet op de capaciteiten. 
Het integreren van metacognitie, ook wel ‘leer-krachten’ genoemd. Deze leer-krachten zijn 
bijvoorbeeld: concentreren, doorzetten, etc. Ze reiken leerlingen de tools aan om hun 
leervaardigheden te herkennen en uit te breiden.  
Leren in heterogene groepen. Kinderen van verschillende niveaus zitten bij elkaar . 
 

Huidige situatie 
 
Van 
Leren zichtbaar maken: doelposters klassikaal, doelenposters vanuit methode 
 
Vanuit methode, sturend 
 
Klassikaal 
 
Analyse 
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Cijferrapport 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
 
Naar 
Eigen doelenposter vanuit kerndoelen, werken met datamuur. 
 
Begeleidend 
 
Groepsdoorbrekend 
 
Leergesprek 
 
Groeirapport 
 

Doelen voor dit jaar 
Over vier jaar kunnen leerlingen hun eigen leerbehoeften in beeld brengen en op basis hiervan eigen 
leerdoelen vaststellen. 
 
 

Meetbare resultaten 
zie voorgaande 
 

Haalbaarheidsfactoren 
Kennis en vaardigheden vergroten van de leerkrachten verhoogd kans op succes 
 
Tijdsplanning 

augustus Bijeenkomst voorbereiden effectief leergesprek Pijler 2-team 

november Teambijeenkomst bespreken succescriteria effectief 
leergesprek/ theorie effectief leergesprek 

Team 

december Vastleggen succescriteria effectief leergesprek. literatuur delen 
van effectief leergesprek 

Pijler 2-team 

januari Kennis opdoen van de leerontwikkeling van kinderen (piaget) Team 

januari Voorbereiden teambijeenkomst ontwikkelingspsychologie Pijler 2-team 

maart Voorbereiden teambijeenkomst feedback Pijler 2-team 

april Teambijeenkomst wat is goede feedback/ succescriteria voor 
feedback 

Team 

april Vastleggen afspraken in kwaliteitskaart leergesprek (zicht op 
ontwikkeling OP2) 

Pijler 2-team 

apr - mei uitvoeren leergesprekken Team 

juni Teambijeenkomst evalueren proces en product Team 

Monitoringscyclus 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  [OP2] Zicht op ontwikkeling 

[MC] Medewerkers hebben goed zicht op de ontwikkeling van 

kinderen 
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Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

september jaarlijks 1. Onderzoek mate van zicht van medewerkers 
op ontwikkeling van kinderen  
Middel: Groepsbesprekingen a.d.h.v. 
opbrengstanalyse 2x p/j., doelstellingengesprek 
1x p/j., kindkaarten | Norm: 80% van de 
medewerkers hebben zicht op ontwikkeling | 
Grens: 75 

directie 

Monitoringscyclus 
[OP] Onderwijsproces & Educatie  |  Schoolprofiel 

[MC] Het profiel van de school is afgestemd op de populatie van de 

school 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

september jaarlijks 1. Onderzoek of profiel van de school goed is 
afgestemd op de leerlingpopulatie  
Middel: Auditoren - Check document 
kenmerken leerlingpopulatie | Norm: 
Auditoren - voldoende kwaliteit van het 
document | Grens: Document biedt voldoende 
informatie 

directie 

Monitoringscyclus 
[SK] Schoolklimaat  |  [SK1] Veiligheid 

[MC] De leerlingen voelen zich veilig 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

november jaarlijks 1. Peilen veiligheidsbeleving leerlingen 
Middel: Veiligheidsmeting met Zien, Kanvas, 
Scoll | Norm: 100% | Grens: 95% 

directie 
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Monitoringscyclus 
[SK] Schoolklimaat  |  [SK2] Pedagogisch klimaat 

[MC] De leerlingen voelen zich pedagogisch ondersteund en 

uitgedaagd 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

november jaarlijks 1. Meting gevoel pedagogische ondersteuning 
en uitdaging. 
Middel: LVS SEO (Welbevinden) | Norm: 100% 
| Grens: <90%</p> 

directie 

Monitoringscyclus 
[OR] Onderwijsresultaten  |  [OR1] Resultaten 

[MC] De leerlingen leren voldoende en worden uitgedaagd 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

december jaarlijks 1. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: KIJK | Norm: 85% van de leerlingen 
functioneert leeftijdsadequaat | Grens: 80% 

directie 

februari jaarlijks 2. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: LOVS | Norm: 45/65 norm 
(doelstellingen zijn afgestemd op de populatie 
en de landelijke norm) | Grens: 40/60 norm 

directie 

februari jaarlijks 3. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: Ontwikkelperspectief \ Norm: 
Prognoselijn - Uitstroom SBO: 90% van de 
leerlingen stroomt uit conform of hoger dan de 
prognose | Grens: Uitstroom SBO: 90% 

directie 

mei jaarlijks 4. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: Eindtoets | Norm: Resultaten zijn 
afgestemd op de populatie en de landelijke 
norm | Grens: Ondergrens scholengroep 

directie 

mei jaarlijks 5. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: KIJK | Norm: 85% van de leerlingen 
functioneert leeftijdsadequaat | Grens: 80% 

directie 

juli jaarlijks 6. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: LOVS | Norm: 45/65 norm 
(doelstellingen zijn afgestemd op de populatie 
en de landelijke norm) | Grens: 40/60 norm 

directie 
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juli jaarlijks 7. Analyse onderwijsresultaten 
Middel: Ontwikkelperspectief | Norm: 
Prognoselijn - Uitstroom SBO: 90% van de 
leerlingen stroomt uit conform of hoger dan de 
prognose | Grens: Uitstroom SBO: 90% 

directie 

Verbeteren 
[KA] Kwaliteitszorg en ambitie  |  [KA1] Kwaliteitszorg 

Professionele Kwaliteitscultuur 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit externe audits en inspectiebezoek is gebleken dat er binnen stichting de linge een 
verbeterslag nodig is op de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Zie voor meer informatie rapportage 
inspectie en audit. 
 

Huidige situatie 
zie rapportage audits en inspectie 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
Iedere medewerker werkt vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Gezamenlijk wordt er voortdurend gewerkt aan de verbetering van de eigen professionaliteit 
 

Doelen voor dit jaar 
Alle locaties werken met een gesprekkencyclus van minimaal 2 gesprekken per jaar. Het huis van 
werkvermogen wordt hiervoor gebruikt als middel.  
Alle medewerkers hebben een bekwaamheidsdossier. Deze is digitaal in Cupella. 
Taakbeleid wordt weggezet in Cupella taakbeleid 
 
Elke locatie heeft een teamoverzicht met als uitgangspunt competentieprofiel leerkrachten. 
Voor alle medewerkers is duidelijk welke bekwaamheidskwalificatie zij heeft. Kwalificatie start-,basis 
of vakbekwaam. 
Medewerkers verantwoorden schriftelijk de eigen taakbeleid , professionalisering en duurzame 
inzetbaarheid. 
Medewerkers ontwikkelen zich voortdurend.De ontwikkeling beschrijven ze in het 
bekwaamheidsdossier. 
 

Meetbare resultaten 
2 gesprekken per jaar in de periode okt-nov en april en mei. 
Documenten zijn verwerkt in Bekwaamheidsdossier. 
100 % van de taakuren en professionaliseringsuren worden schriftelijk verantwoord in Taakbeleid 
Cupella. ondergrens is 85 % 
100 % van de medewerkers zijn basisbekwaam binnen 5 jaar. 90 %van de medewerkers is 
vakbekwaam binnen 10 jaar 
Eind schooljaar is de verdeling van kwalificatie binnen het personeelsbestand; 50 % startbekwaam 
gekwalificeerd, 40 % is basisbekwaam gekwalificeerd en 10 % is vakbekwaam gekwalificeerd. 
 
Tijdsplanning 

augustus Projectteambijeenkomst: vaststellen projecttaken en 
stappenplan. 

Pijler 2-team 
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okt - dec Directeuren: Voeren startgesprekken ; Huis van 
werkvermogen, Taakbeleid en bekwaamheidsdossier en legt 
vast bekwaamheidskwalificatie per medewerker. Medewerker 
vult dit voor zichzelf in. 

directie 

november Directeurenoverleg; toelichting stappenplan en afspraken mbt 
gesprekkencyclus,werkwijze en vastlegging 

directie 

nov - dec Directeuren en Ib-er maken een teamoverzicht. Uitgangspunt 
kwalificatieschema start, basis en vakbekwaam 

directie 

januari Directeurenoverleg; Feedbackronde startgesprekken en 
teamoverzicht. Dit t.b.v. formatie 

directie 

februari Vervolggesprek medewerkers met tijdelijke aanstelling. Voor 1 
maart keus of aanstelling voortgezet dient te worden 

directie 

mar - apr Tweede gesprekronde; Leerkrachten vullen kijkwijzer uit het 
bekwaamheidsdossier in. dit om een beeld te krijgen welk 
niveau van bekwaamheid ze zelf aangeven 

directie 

Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Projectteambijeenkomst: vaststellen 
projecttaken en stappenplan. 

Verbeterteam 

sep - nov jaarlijks Directeuren: Voeren startgesprekken ; Huis van 
werkvermogen, Taakbeleid en 
bekwaamheidsdossier en legt vast 
bekwaamheidskwalificatie per medewerker. 
Medewerker vult dit voor zichzelf in. 

directie 

oktober jaarlijks Directeuren en Ib-er maken een teamoverzicht. 
Uitgangspunt kwalificatieschema start, basis en 
vakbekwaam 

directie 

jan - feb jaarlijks Directeurenoverleg; Feedbackronde 
startgesprekken en teamoverzicht. Dit t.b.v. 
formatie 

directie 

februari jaarlijks Vervolggesprek medewerkers met tijdelijke 
aanstelling. Voor 1 maart keus of aanstelling 
voortgezet dient te worden 

directie 

feb - apr jaarlijks Tweede gesprekronde; Leerkrachten vullen 
kijkwijzer uit het bekwaamheidsdossier in. dit 
om een beeld te krijgen welk niveau van 
bekwaamheid ze zelf aangeven 

directie 

Monitoringscyclus 
[KA] Kwaliteitszorg en ambitie  |  [KA1] Kwaliteitszorg 

[MC] Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg 

ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks  
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Borgingsplanning 

augustus jaarlijks 2. Check beschreven kwaliteitsbeleid 
Middel: Kwaliteitskaart, Schoolmonitor en de 
schoolgids | Norm: Documenten gezien en 
goedgekeurd door MR | Grens: - 

directie 

januari jaarlijks 3. Checken uitvoering kwaliteitscyclus 
Middel: Cyclisch werken binnen jaarplan en 
jaarverslag middels Schoolmonitor | Norm: 
100% | Grens: 80% 

directie 

Monitoringscyclus 
[KA] Kwaliteitszorg en ambitie  |  [KA2] Kwaliteitscultuur 

[MC] Het bestuur en de school / het IKC werken samen op basis van 

heldere verwachtingen vooraf en aan de hand van een 

gesprekkencyclus 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks 1. Uitvoeren gesprekkencyclus 
Middel: Gesprekkencyclus, Cupelle-
Bekwaamheidsdossier, Huis van 
werkvermogen, Schoolmonitor | Norm: 100% | 
Grens: 95% 

directie 

maart jaarlijks 2. Uitvoeren gesprekkencyclus 
Middel: Gesprekkencyclus, Cupelle-
Bekwaamheidsdossier, Huis van 
werkvermogen, Schoolmonitor | Norm: 100% | 
Grens: 95% 

directie 

Monitoringscyclus 
[KA] Kwaliteitszorg en ambitie  |  [KA3] Verantwoording en dialoog 

[MC] De scholen leggen intern en extern toegankelijk en 

betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren 

daarover actief een dialoog 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
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Borgingsplanning 

augustus jaarlijks 1. Verantwoording afleggen over doelen en 
resultaten 
Middel: Jaarplan Schoolmonitor | Norm: 100% 
verantwoord conform de richtlijnen | Grens: 
95% 

directie 

augustus jaarlijks 2. Verantwoording afleggen over doelen en 
resultaten 
Middel: Schoolgids | Norm: 100% verantwoord 
conform de richtlijnen | Grens: 95% 

directie 

september jaarlijks 3. Verantwoording afleggen over doelen en 
resultaten 
Middel: Scholen op de kaart | Norm: 100% 
verantwoord conform de richtlijnen | Grens: 
95% 

directie 

juni jaarlijks 4. Verantwoording afleggen over doelen en 
resultaten 
Middel: Evaluatie nieuwsbrieven | Norm: 100% 
verantwoord conform de richtlijnen | Grens: 
95% 

directie 

juli jaarlijks 5. Verantwoording afleggen over doelen en 
resultaten 
Middel: Jaarverslag Schoolmonitor | Norm: 
100% verantwoord conform de richtlijnen | 
Grens: 95% 

directie 

Monitoringscyclus 
[KA] Kwaliteitszorg en ambitie  |  [KA3] Verantwoording en dialoog 

[MC] Medewerkers zijn/worden betrokken bij beleids- en 

besluitvorming 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

januari jaarlijks 1. Medewerkers betrekken bij beleids- en 
besluitvorming 
Middel: Verbeterteams, commissies, 
werkgroepen, cupella (taakbeleid) | Norm: 80% 
is tevreden over mate van betrekken | Grens: 
70% 

directie 

juni jaarlijks 2. Medewerkers betrekken bij beleids- en 
besluitvorming 
Middel: Verbeterteams, commissies, 
werkgroepen, cupella (taakbeleid) | Norm: 80% 
is tevreden over mate van betrekken | Grens: 
70% 

directie 
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Monitoringscyclus 
[KA] Kwaliteitszorg en ambitie  |  [KA3] Verantwoording en dialoog 

[MC] Ouders zijn/worden betrokken bij beleids- en besluitsvorming 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks  
 
Borgingsplanning 

september jaarlijks 1. Ouders betrekken bij beleids- en 
besluitvorming 
Middel: MR/IKC-raad, Ouderpanel, thema-
avonden, ouderprojecten | Norm: 80% is 
tevreden over mate van betrekken | Grens: 
70% 

directie 

Monitoringscyclus 
[FB] Financieel beheeer  |  [FB2] Doelmatigheid 

[MC] De financiële middelen worden volledig benut en doelmatig 

ingezet 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks 1. Checken inzet financiële middelen 
Middel: Begrotings- en exploitatieoverzicht | 
Norm: 100% | Grens: 90% 

directie 

januari jaarlijks 2. Checken inzet financiële middelen 
Middel: Begrotings- en exploitatieoverzicht | 
Norm: 100% | Grens: 90%  

directie 

april jaarlijks 3. Checken inzet financiële middelen 
Middel: Begrotings- en exploitatieoverzicht | 
Norm: 100% | Grens: 90%  

directie 

juni jaarlijks 4. Checken inzet financiële middelen 
Middel: Begrotings- en exploitatieoverzicht | 
Norm: 100% | Grens: 90%  

directie 

Monitoringscyclus 
Medewerkers  |  Professionele medewerkers 

[MC] Medewerkers ontwikkelen zich voortdurend 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
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Borgingsplanning 

juni jaarlijks Medewerkers maken hun eigen ontwikkeling 
zichtbaar 
Middel: BKHD / Schoolleidersregister | Norm: 
100% verantwoorden van prof. uren door 
medewerker | Grens: 85% op schoolniveau 

directie 

Monitoringscyclus 
Medewerkers  |  Professionele medewerkers 

[MC] Medewerkers zijn start-, basis-, vakbekwaam  

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
 
Borgingsplanning 

september jaarlijks 1. Onderzoek, begeleiden en vastleggen mate 
van vakbekwaamheid medewerkers 
Middel: Bekwaamheidsdossier Norm: 100% 
medewerkers zijn basisbekwaam binnen 5 jaar, 
90% binnen 10 jaar | Grens: 95% 
basisbekwaam binnen 5 jaar en 85% 
vakbekwaam binnen 10 jaar 

directie 

januari jaarlijks 2. Onderzoek, begeleiden en vastleggen mate 
van vakbekwaamheid medewerkers 
Middel: Bekwaamheidsdossier Norm: 100% 
medewerkers zijn basisbekwaam binnen 5 jaar, 
90% binnen 10 jaar | Grens: 95% 
basisbekwaam binnen 5 jaar en 85% 
vakbekwaam binnen 10 jaar 

directie 

mei jaarlijks 3. Onderzoek, begeleiden en vastleggen mate 
van vakbekwaamheid medewerkers 
Middel: Bekwaamheidsdossier Norm: 100% 
medewerkers zijn basisbekwaam binnen 5 jaar, 
90% binnen 10 jaar | Grens: 95% 
basisbekwaam binnen 5 jaar en 85% 
vakbekwaam binnen 10 jaar 

directie 

Monitoringscyclus 
Huisvesting  |  Huisvesting 

[MC] Het gebouw is aantrekkelijk, veilig, schoon, functioneel en 

afgestemd op het onderwijsconcept 

 

Wijze van borging 
Borging jaarlijks 
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Borgingsplanning 

oktober jaarlijks 1. Tevredenheidsonderzoek 
Middel: Huisvestingsplan 
(onderhoudsplan/ocs) | Norm: 905 
tevredenheid | Grens: 80% 

directie 

juni jaarlijks 2. Tevredenheidsonderzoek 
Middel: Huisvestingsplan 
(onderhoudsplan/ocs) | Norm: 905 
tevredenheid | Grens: 80% 

directie 

 


