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Inleiding. 

Voor u ligt het schoolplan 2015-2019 van basisschool ’t Bijenveld in Leuth. 
 
Basisschool ’t Bijenveld is een school voor primair onderwijs en ontstaan in 1995 door een fusie van de 
openbare basisschool Reuzensprong en de rooms-katholieke basisschool Sint Jozef. 
Sinds 01 augustus 2006 hoort onze school bij Stichting Primair onderwijs Condor. 
 
Onze school is gelegen in de dorpskern Leuth en de gemeente Groesbeek/Berg en Dal. 
Wij bieden primair onderwijs aan ongeveer 140 kinderen uit de dorpskern Leuth en de omliggende dorpen.  
 
De school ligt in het hart van het dorp en is gevestigd in een multifunctionele accommodatie (2014) met 
kinderopvangorganisatie Partou en de openbare bibliotheek. 
Deze multifunctionele accommodatie heeft een inpandige sportzaal en een culturele ruimte. 
 
Dit schoolplan is het beleidsdocument van onze school, waarin wij onze visie op onderwijs, onze ambities voor 
de komende jaren en onze gestelde doelen vastleggen en uitwerken. 
Het heeft draagvlak binnen het team van leerkrachten en de instemming van de medezeggenschapsraad. 
 
Basisschool ’t Bijenveld is een school die in beweging is en inspeelt op (maatschappelijke) ontwikkelingen. Dit 
betekent dat wij ervoor kiezen om dit schoolplan niet te zien als een statisch document, maar als een 
richtinggevend document voor de komende vier jaar. 
Dit beleidsdocument benutten wij om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden en indien nodig te 
verbeteren. Daarvoor stellen wij helder geformuleerde, meetbare en haalbare doelen en succesindicatoren. 
 
Vervolgens gaan wij hiermee verder aan de slag… 
 
Team ’t Bijenveld 
Augustus 2015 
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1. Missie, visie en specifieke schoolkleur van ’t Bijenveld. 

1.1 Missie van de school. 

Onze missie is het aanbieden van kwalitatief goed en passend onderwijs voor de kinderen uit de dorpskern 

Leuth en de directe omgeving. 

 

1.2 Visie van de school. 

Onze visie is dat je je als kind op basisschool ’t Bijenveld  optimaal moet kunnen ontwikkelen om een zelfstandig 

en verantwoordelijk mens te worden met goede kennisbasis, vaardigheden en competenties voor het 

vervolgonderwijs en je leven. 

Om dit te bereiken vinden wij dat kinderen in beweging moeten komen en zijn. Zij zijn actief bij hun eigen leer-

en ontwikkelproces en krijgen de ruimte om hun zelfstandigheid te vergroten en hun persoonlijke talenten te 

ontwikkelen. 

Onze visie is dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen wanneer zij leren door samen met anderen te 

werken, wanneer zij zich in een veilige omgeving bevinden, wanneer het leren voor hen betekenisvol is en 

wanneer zij betrokken zijn bij het onderwijs. 

Onze visie is dat het leren van kinderen altijd en overal plaatsvindt. Dit betekent dat wij goede aandacht hebben 

voor de relatie met anderen (ouders en omgeving) en voor de verbintenis van het leren buiten school en het 

leren op school. 

Om kinderen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen, hechten wij waarde aan de samenwerking 

met en tussen kinderen, leerkrachten, ouders en omgeving.  

Onze visie is dat er volop ruimte moet zijn voor vernieuwing, verbetering en uitdaging. 
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1.3 Specifieke schoolkleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Basisschool ’t Bijenveld geeft kinderen: 

een veilige omgeving   ruimte om zich optimaal te 

ontwikkelen   leerervaringen door samen met 

anderen te werken   een breed onderwijsaanbod   

tijd om hun eigen ontwikkeling door te maken   

kwalitatief goede onderwijsinhoud en goede 

materialen   interactie met de omgeving   

zelfverantwoordelijkheid   begeleiding naar een 

zelfstandig functionerend mens   de mogelijkheid 

om verbindingen te maken respect voor anderen en 

de omgeving. 

 Ik mag zijn zoals ik ben. 
Ik werk met anderen 
samen. 
Ik voel me hier prettig. 
….. 

Ik kan leren door te ervaren. 
Ik kan meedenken en 
meebeslissen. 
Ik hoor, zie en leer heel veel 
dingen. 
….. 
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2. Missie en visie van S.P.O. Condor. 

2.1 Visie van stichting primair onderwijs Condor. 

De centrale doelstelling van de stichting SPO Condor is: 
“Het aanbieden van pluriform en kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de lokale gemeenschap”.  
 
Vanuit onderstaande visies op “Lerende organisatie”, “Cultuur”, “Leiding geven” en “Afstemming 
maatschappelijke omgeving” werkt SPO Condor om de centrale doelstelling te bereiken en/of te borgen. 
 
Visie Lerende Organisatie 
Missiezin van SPO Condor is: “Leren leren doen we samen”.  
SPO Condor werkt vanuit een lerende organisatie.  
 
SPO Condor wil een organisatie zijn, die haar personeelsleden in staat stelt het geven van onderwijs aan te 
passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.  
Een lerende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van al haar personeelsleden om zichzelf 
voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgeving. Deze continue transformatie vereist naast het 
aanleren van nieuwe vaardigheden ook het afleren van oude, niet meer passende, gewoontes. 
 
Het is noodzakelijk dat leerkrachten voldoende vrijheid krijgen om nieuwe ideeën en gezamenlijk ambities vorm 
te geven. Deze worden continu afgemeten aan de organisatiedoel/ stellingen.  
 
Het management heeft in een lerende organisatie een inspirerende, ondersteunende en sturende taak. 
 
Ontwikkeling, door het leren van elkaar laten we niet aan het toeval over.  
SPO Condor geeft een lerende organisatie vorm door: 
 
- beleidsontwikkeling vanuit eigen visie en kracht. 

- veranderingsprocessen vastleggen in project- en verbeterplannen, met meetbare doelen, gekoppeld aan  

  succesindicatoren en evaluaties. 

- het structureel organiseren van overlegsituatie. 

- het delen van informatie, zowel qua product als qua proces. 

- het benutten van interne kwaliteit op schoolniveau en bovenschoolniveau. 

- attituden-vorming, door het vertrouwen te hebben in onze interne kennis van zaken.  
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2.2 Visie op culturen 
Vier culturen zijn het fundament voor “Leren leren doen we samen”, namelijk:  
de zelfverantwoordelijke cultuur, de samenwerkende cultuur, de reflecterende cultuur en  
de resultaatgerichte cultuur. Deze vier culturen spelen een belangrijke rol om als lerende organisatie onze 
centrale doelstelling en hoofddoelen te bereiken. 
 
Zelfverantwoordelijke cultuur 
Leren komt pas tot zijn recht in een zelfverantwoordelijke cultuur met 'een krachtige leeromgeving'. SPO Condor 
legt daarom verantwoordelijkheid ook laag in de organisatie. Binnen gestelde kaders krijgen werknemers de 
ruimte te experimenteren en eigen oplossingen te bedenken. Het probleemoplossend vermogen van de 
organisatie wordt hierdoor vergroot. 
 

Voor het team van ’t Bijenveld betekent dit eigen regie hebben en nemen. De komende jaren zal worden gewerkt 
aan goed zelfsturende werkgroepen en functionarissen. Aandacht zal zijn voor de 4d’s, :data, duiden, doel en 
doen. 
 

Samenwerkende cultuur 
In een samenwerkende cultuur werken teams aan een gezamenlijk doel, waarbij de bijdrage van ieder teamlid 
van belang is. Ieder teamlid is aanspreekbaar op zijn/haar bijdrage aan het gezamenlijke doel. De dialoog is 
daarbij belangrijk middel. Niet alleen het product staat centraal, maar ook het proces. Hoe verliep het allemaal, 
wat kunnen we de volgende keer beter of anders doen. 
 

Voor het team van ’t Bijenveld betekent dit de komende jaren om nog professioneler om te gaan met het geven 
en ontvangen van feedback, het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het  evalueren van 
processen. 
 

Reflecterende cultuur  
Reflecteren is een middel om stil te staan bij het eigen denken en handelen. Reflectie is noodzakelijk om het 
eigen functioneren en dat van anderen op een kritische wijze te onderzoeken en indien nodig bij te sturen. 
Hierdoor ontstaan zelfsturende teams.  
 

 Voor het team van ’t Bijenveld betekent dit de komende jaren dat leerkrachten structureel reflecteren op hun 

eigen didactisch en pedagogisch handelen. Wanneer zij de ontwikkelingsbehoeften van een kind formuleren, dan 

kijken zij ook specifiek naar wat het kind nodig heeft van de leerkracht. Daarnaast betekent dit dat alle 

leerkrachten op basis van reflectie op hun eigen handelen een persoonlijk ontwikkelingsplan maken. Zij evalueren 

dit plan en bespreken dit met de directeur. 

 

Resultaatgerichte cultuur  
Binnen een resultaatgerichte cultuur schakelen we verstand en gevoel bewust in voordat we aan het werk 
beginnen. Van daaruit formuleren we onze doelstellingen “smart” en zetten die om in actie. Het resultaat van de 
acties nemen we door te meten bewust en precies waar. We controleren of het beoogde resultaat op effectieve 
wijze is bereikt. Hierdoor kunnen we bijsturen, vervolgacties kiezen en het werkgedrag aanpassen. We leren op 
deze manier van het leren. Dit brengt ons terug bij onze missie “Leren leren doen we samen”. 
 
Voor het team van ’t Bijenveld gebruiken wij de komende jaren weer diverse instrumenten om goed zicht te 
hebben op ons onderwijs. De data (onderwijs- en ontwikkelingsresultaten van de kinderen) die deze 
instrumenten genereren worden bekeken, besproken en er worden nieuwe doelen geformuleerd.  
Daarnaast hebben wij de komende jaren hoge haalbare verwachtingen van onze kinderen en monitoren of deze 
verwachtingen worden waargemaakt. 
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2.3 Visie op leiding geven. 
SPO Condor werkt vanuit de besturingsvisie van Carver. Deze visie is, dat het rendement van een organisatie het 
hoogst is, wanneer alle betrokkenen veel ruimte krijgen om te werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid.  
Leidinggevenden geven de kaders aan, waarbinnen gewerkt wordt. Dit gebeurt op alle niveaus, :het bestuur aan 
de algemeen directeur, de algemeen directeur aan de directeuren, de directeuren aan de leerkrachten en de 
leerkrachten aan de kinderen. De kaders geven de grenzen van de werkruimte aan. De kaders geven dus met 
name aan wat niet mag/kan.  
 
Leidinggevenden zorgen ervoor dat er duidelijke doelen en succesindicatoren worden gesteld en er wordt 
getoetst of ze bereikt worden. Er wordt veel ruimte gelaten in de manier waarop doelstellingen gehaald worden. 
Ieder kind, leerkracht, team, directeur, management heeft hierin zijn eigen, specifieke inbreng, die van waarde 
is. Op deze manier wordt de eigen verantwoording en inbreng gewaardeerd binnen de doelen die gesteld zijn.  
De leidinggevenden in elke school en in de stichting communiceren open. Ze scheppen een sfeer van veiligheid 
en vertrouwen, ze durven verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ze geven coachend leiding, met respect 
voor de onderlinge verschillen. 
 
Voor de directeur van ’t Bijenveld is het belangrijk dat er duidelijk richting wordt gegeven en dat zij keuzes kan en 
durft te maken. Daarnaast is het de komende jaren is het van belang dat de directeur specifieke aandacht heeft 
voor de ruimte en inbreng van de individuele teamleden. 
Het is de komende jaren belangrijk dat de directeur aandacht besteed aan de individuele leerkrach, waarbij het 
uitspreken van waardering en het ondersteunen in de ontwikkeling van belang zijn. 
Voor de leerkrachten met een specifieke taak (bouwcoördinatoren, LB-leerkrachten en werkgroep voorzitters) is 
het belangrijk dat zij verantwoordelijkheid nemen en dragen en dat zij ervoor zorgen dat gestelde doelen worden 
behaald.  
 
2.4 Visie vanuit de maatschappelijke omgeving, inclusief religieuze grondslag 
De maatschappelijke omgeving is het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren die van 
invloed zijn op het onderwijs op een basisschool. De maatschappelijke  omgeving is dus altijd situationeel 
gebonden. Denk hierbij aan de leerling-populatie, de sociaal en culturele aspecten van de wijk of dorp waarin de 
school staat.De wijk- of dorpsschool dient in onze visie een verbindende functie te hebben. Vandaar dat 
samenwerking met lokale partners belangrijk is. Het vormgeven aan de samenwerking met partners vanuit voor- 
en vroegschoolse opvang verdient daarbij prioriteit. 
SPO Condor heeft een katholieke en oecumenische (*) grondslag. Het onderwijs op de scholen draagt bij aan de 
ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de christelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Wij vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en 
personeel in openheid en met respect voor elkaar kunnen samenwerken. 
* Samengaan van geloven en overtuigingen. 

 
Basisschool ’t Bijenveld is een school met een Rooms-Katholieke en openbare oorsprong. De visie van onze 
stichting geven wij vorm bij ons op school. 
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2.5 Strategische kaart 
Bovenstaande visies heeft SPO Condor compact weergegeven in een strategische beleidskaart. 
Stichting primair onderwijs Condor heeft als missiezin “Leren leren doen we samen”.  
In het hart van de strategische kaart staat de kerntaak van onze leerkrachten, namelijk het begeleiden van 
leerlingen door maatwerk. Dit sluit ook aan bij de doelstelling van Passend Onderwijs.  
Binnen de stichting werken leerlingen en personeel samen om het mogelijk te maken maatwerk te leveren. Dit 
gebeurt vanuit 4 culturen (bovenste 4 groene ovalen). Hierdoor creëren we ruimte, zodat leerlingen en 
personeel vanuit hun eigen kracht en kwaliteit zich kunnen ontwikkelen.  
Onze teams en de individuele leerkrachten blijven zich ontwikkelen ten diensten van het onderwijs aan onze 
leerlingen. (gele vlakken naast het hart van de kaart). 
Persoonlijke ontwikkeling vraagt om experimenteerruimte. Vertrouwen in eigen kunnen en het durven leren van 
fouten versterkt individuele ontwikkeling. 
Het onderwijs binnen Condor vanuit deze culturen en deze ontwikkelende teams en leerkrachten geven 
antwoorden aan leerlingen, ouders en de omgeving (drie groene rechthoeken onderaan). Dit wordt 
vormgegeven in “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien wat je gedaan hebt” (onderste gele balk). In 
de twee rode balken aan de zijkant staat weergegeven wat SPO Condor bij het realiseren daarvan nodig heeft.  
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3 De ambities van de school. 

3.1 Ambities 2011-2015. 

De afgelopen schoolplanperiode wilden wij het onderwijsprogramma actualiseren en inhoudelijk 

sterker maken, de zorg voor onze leerlingen verder ontwikkelen, kwalitatief goed onderwijs blijven 

bieden en waar mogelijk verbeteren en een nieuw gebouw bouwen en betrekken. 

Binnen ons team wilden we een eenduidige didaktiek hanteren en een samenhangend systeem op 

het gebied van leerlingenzorg realiseren. Daarnaast wilden wij onze specifieke schoolkleur 

(kenmerken van ’t Bijenveld)  handen en voeten geven en ook beter zichtbaar en herkenbaar maken. 

Voor ons was het van groot belang om het veilige schoolklimaat en de positieve benadering van 

kinderen te behouden. Deze schoolplanperiode wilden wij ook de tevredenheid van kinderen en 

ouders bij ons op school vergroten. 

Wij wilden voor zowel kinderen als ook leerkrachten dat zij zich optimaal konden ontwikkelen, 

waarbij voor het team de persoonlijke ontwikkeling integraal benaderd zou worden met de 

schoolontwikkeling. 

Dit alles wilden wij realiseren met het budget wat wij hiervoor beschikbaar hadden. 

3.2 Gerealiseerd 2011-2015 

Wij hebben het onderwijsprogramma kunnen actualiseren: 

- te starten met Jeelo en het inhoudelijk ook sterker kunnen maken; 

- het borgen van het gebruik van de methode voor begrijpend lezen; 

- het investeren in het planmatig wegzetten van het aanbod cultuuronderwijs; 

- het helder uiteenzetten van de leerlijn voor tekenen; 

- het inzetten van interventies in het rekenonderwijs. 

De leerlingenzorg is momenteel een samenhangend geheel van procedures en werkwijzen, die zijn 

vastgelegd in de zorg-map en de zorghandleidingmap. Stappen in de cyclus van het handelingsgericht 

werken worden gemaakt volgens de op school geldende afspraken.  

Leerresultaten worden op schoolniveau geanalyseerd en besproken in het team, waarna nieuwe 

doelen worden geformuleerd. Er wordt gewerkt met het directe instructiemodel voor rekenen, taal, 

spelling en lezen. In het kader van passend onderwijs heeft de school haar ondersteuningsprofiel 

geformuleerd en de nodige arrangementen vormgegeven. Er is veel meer aandacht voor het 

signaleren van meer-en hoogbegaafde leerlingen en voor het bieden van aangepaste 

onderwijsprogramma’s. 

Het schoolklimaat wordt door leerkrachten, ouders en leerlingen als positief ervaren. De school heeft 

een school-specifieke kleur geformuleerd. Echter zijn dit meer voor de school en het team 

belangrijke speerpunten bij het realiseren van het onderwijs dan dat het echt een eigen kleur is. De 

tevredenheid over de school onder leerlingen en ouders is gestegen en de school heeft haar intrek 

genomen in een prachtige multifunctionele accommodatie met een goed speel- en ontmoetings- 

plein. 
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3.3 Onze ambitie voor 2015-2019. 

Onze identiteit en onze schoolkleur willen wij eenduidiger hebben, strakker formuleren en beter 

presenteren. Het moet helder zijn voor leerkrachten en ouders waar onze school in hoofdlijnen 

specifiek voor staat en wat wij de kinderen bij ons op school kunnen bieden. Dat dit het geval is moet 

blijken uit de vijf vragen over de specifieke schoolkleur bij het tevredenheidsonderzoek. 

Het onderwijsinhoudelijke aanbod willen wij in een planmatig proces continue verbeteren en 

afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen en passend bij de ontwikkelingen in de 

maatschappij. Concreet betekent dit dat wij de komende jaren het werken met Jeelo verder gaan 

implementeren, dat wij onze methode voor rekenen gaan vernieuwen, dat wij de vakgebieden die 

vallen onder de creatieve en culturele vorming op een hoger kwaliteitsniveau gaan tillen, dat wij 

cultuuronderwijs een vaste plaats geven in ons curriculum en de ontwikkelingen van de kinderen 

daarop gaan volgen. 

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden, waarbij we enerzijds voldoen aan de opdracht die de 

wetgever ons geeft (beoordeling inspectie basisarrangement, waarbij 3 onderdelen als goed 

beoordeeld worden) en dat wij anderzijds regie hebben over onze kwaliteit en definiëren wat onze 

standaard daarvoor is. 

Op het gebied van het pedagogisch handelen, willen wij het veilige schoolklimaat blijven behouden, 

willen wij het respect van kinderen voor anderen en voor de omgeving vergroten en willen wij het 

samenwerken bij ons op school bevorderen. Wij gaan specifieke aandacht hebben voor het op goede 

wijze bewust feedback geven aan kinderen en ook bewust een kind zijn eigen ervaringen laten 

hebben. Voor wat betreft de monitoring van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen willen 

wij resultaten van de Scol  beter benutten en omzetten in specifieke doelen.  

Wij willen de mogelijkheden van de devices bij het onderwijs breder gaan benutten en daarmee een 

ontwikkeling inzetten van “ICT om te ondersteunen” naar  “ICT als een krachtig middel om te 

communiceren,  samen te werken en te ontwikkelen”. 

Op het gebied van het didactisch handelen willen wij een eenduidig didactisch model blijven 

hanteren. Echter het directe instructiemodel zal worden aangevuld met een actieve participatie van 

het kind (dim => adim). Wij gaan de betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs en hun eigen 

leerproces vergroten. Zij kunnen meer gaan doen en ervaren en minder luisteren. Wij willen een plan 

opzetten waarbij wij kinderen meer eigenaarschap kunnen geven en meer inbreng in hun leerproces. 

Wij zullen de vakgebieden meer in samenhang gaan aanbieden, waarbij wij alert zijn dat de 

samenhang niet ten koste zal gaan van de kwaliteit op ieder afzonderlijk gebied. Het bevorderen van 

het samen werken zal eenduidig bij ons op school worden vormgegeven en worden uitgebreid met 

meer mogelijke vormen. Ook zal hier een opbouw in ontwikkeling worden geformuleerd. 

Het implementeren van het werken met Jeelo zal planmatig worden ingezet. Gedegen voorbereiding, 

professionele uitvoering en betekenisvolle evaluatie. Doel hiervan is om op basis van eigen 

ervaringen en analyses nieuwe doelen te bepalen om te zorgen voor een beter onderwijs voor de 

kinderen. 
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In het kader van passend onderwijs willen wij de komende jaren zo goed mogelijk tegemoet komen 

aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Daarvoor zullen wij specifieke aandacht 

hebben voor het rendement. Werkt het? Worden de kinderen er beter van? Doen wij de juiste 

dingen? Dit doen wij in gezamenlijke verantwoordelijkheid als team. 

Het team van ’t Bijenveld gaat zich de komende jaren richten op ieders individuele en tevens de 

gezamenlijke passie voor onderwijs, het professioneel handelen als individu en als team, de 

persoonlijke groei van leerkrachten en de wijze waarop dit zijn effect heeft op het team. 

De komende jaren gaan wij als school de aandacht voor onderlinge relaties benadrukken. Hierbij 

denken wij aan de relaties kind-kind, kind-leerkracht, leerkracht-ouders, leerkracht-omgeving en kind 

-omgeving. Dit bekent onder andere dat wij aandachtspunten formuleren m.b.t. onze relatie met 

ouders en met de maatschappelijke organisaties om ons heen. Daarbij realiseren wij ons dat wij als 

basisschool in een dorpskern een belangrijke verbindende functie hebben. 
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4 Onderwijskundig beleid. 

Door ons onderwijsaanbod vorm te geven middels het gebruik van onderstaande methoden en 

leermiddelen, de wijze waarop de leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt 

gereserveerd voor deze inhouden, voldoen wij aan de kerndoelen en aan de wettelijke eisen zoals 

deze zijn verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 

4.1 Algemeen overzicht van onderwijsaanbod d.m.v. methodes en materialen. 

Kennisgebied Methode Leermiddel Kerndoel 
Dekkend? 

Bijzonderheden 

Nederlandse taal     

Taal in Beeld  Ja  

Spelling in Beeld  Ja  

Veilig leren lezen 
(groep 3) 

 Ja Oriëntatie in 2016-2017 
Vervangen in 2017-
2018. 

Lekker lezen  Ja  

Overal tekst 
(groep 4-8) 

 Ja  

Engelse taal     

Rekenen Alles telt  Ja Aandacht voor 
automatiseren. 
Vervangen in  
2016-2017 

Wereldoriëntatie  Jeelo Ja  

Bevordering sociale redzaamheid, 
gedrag in het verkeer. 

 Jeelo  
Media 
wijsheid 

Ja  

Bevordering gezond gedrag.  Jeelo + 
Activiteiten 
Gezonde 
school. 

Ja Deelcertificaat SEO, 
??? 

Bevordering actief burgerschap en 
sociale integratie, overdragen kennis 
over / kennismaking met de diversiteit 
van de samenleving. 

 Jeelo ? Schoolbeleid maken. 

Identiteit / geestelijke stromingen.  Geen 
specifiek 
aanbod 

 Oriëntatie komt 
komende periode. 

Expressie activiteiten Tekenen  Nee  

Handvaardigheid 
/ textiele 
werkvormen. 

 Nee Update aanbod in 2015-
2016 

Muziek  Nee Update aanbod in 2018-
2019 

Dans / drama  Nee  

    

Schoolveiligheid en welbevinden van 
de leerlingen. 

Goed gedaan  Ja  

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling. 

Basislessen 
bewegingsonder
wijs 

 ? Verkenning additionele 
materialen. 
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4.2 Kwaliteit van het onderwijsinhoudelijke aanbod. 

 

- Kwaliteit van het technisch leesniveau. 

De kwaliteit van het technisch lezen in groep 3 is conform het niveau dat men in onze 

scholengroep mag verwachten en dat betekent een gemiddelde of bovengemiddelde 

groepsscore op M3. Wanneer dit niet meer het geval is, dan zal er door de 

groepsleerkrachten met de intern begeleider een intensief verbetertraject worden 

ingezet. Deze resultaten moeten in de trendanalyses terug te zien zijn. Indien nodig zal er 

een pakket van eisen worden geformuleerd t.a.v. methode/materiaal in het 

voorbereidend en aanvankelijk lezen, een passende aanbod worden gezocht en 

geïmplementeerd. 

 

- Kwaliteit van het begrijpend leesniveau. 

Om de kwaliteit van de tussenresultaten te verbeteren gaan wij de komende jaren 

inzetten op leesplezier en motivatie, kwaliteit van lees- en studieboeken, verschillende 

werkvormen, actuele teksten en een brede algemene ontwikkeling van kinderen, 

waaronder woordenschat. 

 

- Kwaliteit van het rekenonderwijs. 

Om up to date te zijn met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van 

rekenen zullen wij ons nieuwe pakket van eisen t.a.v. methode/materialen formuleren 

en daarbij het passende aanbod zoeken en implementeren. 

 

- Kwaliteit creatieve ontwikkeling. 

De komende jaren gaan wij het inhoudelijke aanbod voor muziekonderwijs en beeldende 

vorming op een hoger niveau zetten. De inhoud wordt vastgelegd en gemonitord.  

 

- Kwaliteit cultuuronderwijs. 

De komende jaren willen wij verder gaan op de reeds ingeslagen weg om cultuureducatie 

een vaste plaats in ons onderwijsaanbod te geven. Waar mogelijk in samenhang en waar 

nodig als zelfstandig project/lesdag. 

De komende jaren gaan wij in samenwerking met de andere scholen van SPO Condor aan 

de slag om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de competenties van kinderen bij 

cultuuronderwijs. Onze cultuurcoördinator en één werkgroep-lid zullen zich nascholen 

en dit vertalen in informatie naar het hele team. Wij zullen een duidelijke leerlijn 

erfgoededucatie neerzetten en het passende leermateriaal daarbij vormgeven.  

 

- Kwaliteit wetenschaps- en technologieonderwijs. 

Wetenschap en technologie onderwijs zien wij niet als een apart vak, maar als een 

vakoverstijgende benadering van het onderzoekend en het ontwerpend leren. 

Deze schoolplan-periode gaan wij een curriculum neerzetten met duidelijke leerlijnen 

van groep 1-8 en passend leermateriaal voor wetenschaps- en technologieonderwijs. 

Het team krijgt nascholing in wetenschaps- en technologieonderwijs.  Er zal een 

coördinator komen die een werkgroep gaat leiden om t.a.v. dit onderwerp de 

ontwikkelingen te volgen en deze een plaats te geven in ons onderwijsaanbod. 
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- Kwaliteit burgerschapsvorming. 

Deze schoolplan-periode zullen wij onze visie op burgerschapsvorming formuleren en 

hiervoor een school-breed aanbod vastleggen. Dit zoveel mogelijk in samenhang met 

andere vakgebieden. 

 

- Kwaliteit aanbod Canon van Nederland. 

Deze schoolplan-periode zullen wij de canon van Nederland bespreken en het aanbod 

verbeteren waar dit nog nodig/mogelijk is. 

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's die chronologisch een 

samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. 

 Wij zullen ons oriënteren op de relatie tussen de Canon van Nederland en de Canon van 

onze eigen leeromgeving. Doel is dat de vensters van de Canon van Nederland als 

uitgangspunt dienen ter illustratie van de tijdvakken. 

 

4.3 Pedagogisch handelen.  

- Borgen van het veilige schoolklimaat, waarbij specifieke aandacht is voor het bevorderen 

van een positief zelfbeeld van het kind en het gevoel veilig te zijn en gewaardeerd te 

worden.  

o Wij scoren op het tevredenheidsonderzoek van 2018 minimaal een 3.5 op een 5 

puntsschaal bij kinderen en ouders op het gebied van een veilig schoolklimaat. 

o Wij hebben bij het kwaliteitsonderzoek van de inspectie minimaal een voldoende op het 

gebied van een veilig schoolklimaat. 

o De intern begeleider krijgt een signalerende functie voor wat betreft de leerlingen die 

incidenteel niet door de leerkracht herkend worden.  

o De vertrouwenspersoon en de inhoud van deze taak is helder voor de ouders van de 

school. 

o Het schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks met het team doorgenomen op onderdelen. 

o Wij halen een voldoende op de interne audit van SPO Condor m.b.t. het basisgevoel voor 

veiligheid. 

 

- Vergroten van respect van kinderen voor anderen  en voor de omgeving. 

o Dit onderwerp wordt in het team besproken en er worden minimum doelen 

geformuleerd.  

o Met behulp van het aanbod van Jeelo wordt dit onderwerp teambreed goed neergezet. 

 

- Vergroten van het samen werken bij ons op school als voorbereiding op het functioneren 

in de maatschappij. 

o Met behulp van het aanbod van Jeelo wordt dit onderwerp teambreed goed neergezet. 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chronologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland
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- Het geven van feedback aan kinderen systematisch, bewust en doelgericht inzetten om 

bij te dragen aan de groei van kinderen. Vervolgens ook navragen wat de feedback voor 

het kind heeft betekend. 

o Het team heeft nascholing gevolgd met betrekking tot het geven van feedback aan 

kinderen. 

o Er zijn teambreed afspraken gemaakt met betrekking tot het geven van feedback aan 

kinderen. Dit is zowel mondelinge feedback alsook schriftelijk en zal gaan over zowel 

gedrag als prestaties. 

 

- De zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid vergroten, waarbij er meer ruimte komt 

voor de eigen inbreng en de kansen/talenten van kinderen.  

o In het team is het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen besproken. 

o Er zijn teambreed afspraken met betrekking tot het vergroten van de eigen 

verantwoordelijkheid van kinderen. 

o Het inzetten van dag/weektaken wordt benut om de eigen verantwoordelijkheid ruimte 

te geven. 

o Wij formuleren een visie op het hebben van eigen inbreng van de kinderen. Wat voor 

inbreng kunnen ze hebben, waarin kunnen ze inbreng hebben, hoe kunnen ze eigen 

inbreng hebben, wanneer kunnen ze eigen inbreng hebben en hoeveel eigen inbreng 

kunnen ze hebben. 

o Deze visie vertalen wij naar de dagelijkse lespraktijk. Dit is een school-brede vertaling, 

die wel passend is bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

o Wij formuleren een visie op het benutten van kansen en talenten van kinderen. 

- Het vergroten van het zelfbewustzijn van kinderen van hun eigen rol in hun ontwikkeling, 

waarbij ze leren doelen te stellen, planmatig te werken, keuzes te maken en het eigen 

werk te evalueren. 

 

- Implementatie van de Jeelo pijler samen leven. Imput van maatschappelijke organisaties 

om de betrokkenheid van de kinderen bij het leren te vergroten. 

 

- Benutten van de data die wij hebben van de sociale en emotionele ontwikkeling van het 

kind, deze op schoolniveau analyseren en zowel op schoolniveau als op kindniveau 

doelen stellen. 

 

4.4 Didactisch handelen.  

- Formuleren van een gezamenlijke visie op leren. Hoe wordt geleerd door kinderen en 

wat betekent dit voor ons didactisch handelen of… 

- Onze visie op leren is dat kinderen leren wanneer zij betrokken zijn bij het onderwijs, 

nieuwsgierig zijn, zelf actief kunnen zijn, door een goede mix van ervaren (onderzoekend 

leren) en ervaringen van anderen (overdracht van kennis en samenwerken) zich dingen 

eigen te maken. Het leren gebeurt in een betekenisvolle context met samenhang zoals 

deze in het dagelijks leven ook is. Dit doen zij zelfstandig, met begeleiding van de 

leerkracht of in samenwerking met andere kinderen.  
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- Borgen van het directe instructiemodel en deze planmatig uitbreiden naar een 

activerend directe instructiemodel, zodat de activiteit van kinderen bij het onderwijs 

groter wordt.  

o Nascholing team op het werken met het activerende directe instructiemodel. 

 

- Wij bieden vakgebieden in samenhang aan en maken het voor de kinderen betekenisvol. 

Culturele vorming, creatieve vorming, burgerschapsvorming zijn onderdeel in het Jeelo 

aanbod.  

o Beleid met betrekking tot culturele vorming, creatieve vorming en burgerschapsvorming 

zijn vertaald in het leerstofaanbod binnen de projecten van Jeelo. 

 

- Wij werken projectmatig en voeren zelf de regie over de inhoud van het onderwijs. 

 

- Het vergroten van het samenwerkend leren. Hiervoor wordt een duidelijke en 

consistente schoollijn uitgezet, waar een goede opbouw in zit. Er wordt gebruik gemaakt 

van het structureel coöperatief leren en de coöperatieve werkvormen. 

 

- In het dagelijkse didactische handelen van de leerkracht is zichtbaar dat er hoge 

verwachtingen zijn ten aanzien van de kinderen. 

 

- In het dagelijkse didactische handelen van de leerkracht is zichtbaar dat er 

onderwijsinhoudelijke gesprekken met de kinderen worden gehouden om het 

eigenaarschap bij hun eigen ontwikkeling te vergroten. 

o In het schooljaar 2015-2016 zal het team een kader ontwikkelen voor het voeren van 

onderwijsinhoudelijke gesprekken met kinderen. 

o In het schooljaar 2015-2016 zal het team verschillende organisatievormen formuleren. 

o In het schooljaar 2016-2016 zal er minimaal 1x per schooljaar met alle kinderen uit de 

groep een onderwijsinhoudelijk gesprek zijn gevoerd volgens de kaders. 

 

- De doelen voor de kinderen en voor de groep zijn duidelijk. De leerkracht kan met de 

kinderen nadenken over de lesdoelen, maar de leerkracht formuleert het daarna 

duidelijk. 

o Dit onderdeel zal met het team n.a.v. de nascholing verder uitgewerkt worden. 

 

- De devices (computers, tablets, laptops) worden doelbewust en planmatig ingezet bij het 

onderwijs. Voorwaarde hiervoor is dat deze optimaal functioneren. Dit betekent de 

huidige kwaliteit van het netwerk behouden en verbeteren op het gebied van hardware, 

snelheid, Cloud werken en Storage spaces definiëren. 

o In het schooljaar 2015-2016 is er een concreet ICT meerjarenplan voor onze school. 

Hierin is dit onderwerp verder uitgewerkt in relatie met de onderwijsinhoud en met een 

financiële paragraaf ter onderbouwing van het plan. 

 

- Op het gebied van cultuuronderwijs willen wij het aanbod uitbreiden met een structureel 

aanbod cultureel erfgoedonderwijs en een projectmatig aanbod literatuur. 

o Schooljaar 2015-2016 is er een structureel aanbod erfgoededucatie bij ons op school. 

o Schooljaar 2016-2017 start er een project “literatuur is onze cultuur” Bij dit project wordt 

school-breed kennisgemaakt met de Nederlandse literatuur. 
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- Binnen de cyclus van het handelingsgericht werken en het bieden van passend onderwijs 

geven wij een plaats aan het referentiekader voor taal en rekenen. Wij werken met het 

fundamentele niveau F1 voor alle kinderen en met het streefniveau S1 voor de kinderen 

die meer aankunnen. Hiermee streven wij ernaar dat alle kinderen een zo hoog mogelijk 

eindniveau bereiken. Dit onderwerp wordt als essentieel punt meegenomen bij de 

criteria voor het nieuwe aanbod. 

o Leerkrachten zijn voldoende op de hoogte van de inhoud van het referentiekader voor 

taal en rekenen.  

o Tijdens de groepsbesprekingen komt dit bij het groepsplan rekenen en begrijpend lezen 

aan de orde. 

o  De resultaten van de eindcito op het gebied van het referentiekader worden school-

breed besproken en n.a.v. deze resultaten worden er nieuwe doelen geformuleerd. 

 

4.5 Leerlingenondersteuning en begeleiding 

De kern van de huidige ondersteuning op basisschool ’t Bijenveld is dat er wordt aangestuurd op een 

handelingsgerichte manier van werken. Leerkrachten beschrijven en effectueren de passende 

ondersteuning en begeleiding in overleg met de interne begeleiding /externe deskundige en na een 

gesprek met het kind en zijn/haar ouders. 

Er zijn twee soorten ondersteuning:  

1. Basisondersteuning 

2. Extra ondersteuning  

 

1. Basisondersteuning 

Het overeengekomen niveau van basisondersteuning is inmiddels vastgesteld door Stromenland.  

Stromenland is een netwerkorganisatie die functioneert vanuit het uitgangspunt “decentraal wat 

kan, centraal wat moet”. (Beleid van Stromenland is op te vragen bij stichting SPO Condor) 

 

Voor de basisondersteuning zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. Dit betekent dat wij op ’t 

Bijenveld garanderen dat basisondersteuning op het afgesproken niveau wordt gerealiseerd. 

De kwaliteit van de basisondersteuning wordt door de onderwijsinspectie beoordeeld.  

 

De basisondersteuning van ’t Bijenveld bestaat uit de volgende kwaliteitsaspecten:  

a Basiskwaliteit  

 De leerkrachten zijn in staat de vereiste leerstofinhoud en leeraanpak aan te bieden binnen een 

efficiënte planning middels effectief en passend didactisch en pedagogisch handelen.  

 

b Preventieve en lichte curatieve interventies 

 De school stemt begeleiding en ondersteuning aan leerlingen af op de verschillende 

onderwijsbehoeften van de leerlingen (bijv. dyslexie, of een aanpak voor het begeleiden en/of 

sturen van gedragsproblemen).  
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c Onderwijsondersteunings-structuur 

 De school gebruikt bij de begeleiding en onderwijsondersteuning een samenhangend systeem dat 

de mogelijkheid biedt om samen te werken met andere organisaties en specialisten. 

 

d Planmatig werken 

 De school gaat na welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, welke 

opvoedingsondersteuningsbehoefte ouders hebben en welke ondersteuningsbehoefte 

leerkrachten hebben. De school organiseert hierop een passend onderwijs- en 

ondersteuningsarrangement. Evaluatie en bijstelling horen uiteraard bij planmatig werken.  

 

2. Extra ondersteuning 

 Als de basisondersteuning van een leerling niet meer voldoende is, zal er extra ondersteuning ingezet 

moeten worden. De inzet van deskundigheid en voorzieningen wordt bekostigd door het 

ondersteuningsplatform GHUM. Het ondersteuningsplatform GHUM (Groesbeek, Heumen, Ubbergen 

en Millingen) maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland  

 (Beleid van ondersteuningsplatform is op te vragen bij stichting SPO Condor) 

 

Arrangementen 

De handelingsgerichte ondersteuning die een leerling nodig heeft wordt op ‘t Bijenveld vastgelegd in 

een arrangement. In een arrangement worden leerling-kenmerken gecombineerd met 

omgevingskenmerken (wat kenmerkt deze school, met deze klasgenoten, onder begeleiding van deze 

leerkracht, opgroeiend in deze gezinssituatie).  

Een arrangement beschrijft vijf onderdelen: 

1. De inzet van deskundigheid 

2. De aanwezigheid van voorzieningen en middelen 

3. De mate van nodige aandacht en tijdsinvestering 

4. De mogelijkheden van het gebouw  

5. De samenwerking met partners 

 

Een arrangement in de basisondersteuning wordt door ‘t Bijenveld zelf en zonder indicatie 

uitgevoerd. Deze is voornamelijk terug te lezen in de groepsplannen. Voor de overige ondersteuning 

is een vorm van indicatie nodig. We spreken dan van handelingsgerichte diagnostiek, gericht op de 

specifieke onderwijsbehoefte. 

Ondersteuningsroute 

De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor het leren van alle kinderen in 

zijn/haar groep. De behoeften van kinderen zijn verschillend. Het is de taak van de 

groepsleerkracht, collega’s, intern begeleider en directie aan deze verschillende behoeften tegemoet 

te komen. Wanneer nodig kan er ondersteuning aangevraagd of geadviseerd worden. 

De diverse interne en externe ondersteuningsrichtingen zijn in onderstaand schema te zien: 
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Meer informatie over deze leerlingenondersteuning is te vinden in het School-ondersteuningsprofiel 

Waar staan we nu? 

- We hebben een ondersteuningsprofiel en werken met groepsplannen.  

- Boven-schools biedt SPO Condor onderwijs voor meer-/hoogbegaafden in kangoeroeklassen 

aan. In deze groepen krijgen leerlingen van onze school één dagdeel per week specifieke 

ondersteuning door een specialist.  

- Samen met de ambulante begeleiding van Cluster 2 hebben wij de afgelopen jaren 

arrangementen geboden op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. 

- SPO Condor vormt samen met het SPOG een onderwijsplatform i.h.k.v. Passend Onderwijs. 

Dit wordt GHUM genoemd (Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen). 

- De school heeft een meer- en hoogbegaafden beleid. Hierin geven wij weer op welke wijze 

en vanuit welke visie wij meer-begaafden en hoogbegaafden leerlingen signaleren, 

diagnosticeren en ondersteuning en begeleiding bieden. 

Doelen 

 Integraal versterken van kwaliteit binnen ’t Bijenveld om Passend Onderwijs vorm te geven 

door: 

o de vaardigheden m.b.t. het bieden van basisondersteuning in de klas van leerkrachten 

vergroten. 

o de focus van interne ondersteuning en aansturing van leerkrachten door IB-ers te verleggen 

van curatief naar meer preventief. 

o evalueren en doel bijstellen d.m.v. het groeidocument m.b.t. het ondersteuningsaanbod 

indien dit van toepassing is. 

o specifieke deskundigheid in het team van ’t Bijenveld verbinden aan SPO Condor. 
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 Wij willen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team voor de leerlingen bij ons op 

school vergroten wanneer het gaat om kinderen met bijzondere ontwikkelingsbehoeften. Dit 

betekent dat wij volgens een vast bespreekformat een casus inbrengen in de 

zorgvergadering. Het doel is om gezamenlijk het ondersteuningsaanbod te formuleren. 

 Wij vinden het belangrijk dat het aanbod bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen en 

daarom willen wij structureel het onderwijsaanbod evalueren op de criteria of de kinderen er 

beter van worden. 

 Bij onvoldoende ontwikkeling van een kind dient er tijdig en gedegen analyse plaats te 

vinden.  

 De cyclus van het handelingsgericht werken (o.a. groepsoverzicht, groepsplan) moeten 

efficiënt zijn en de leerkracht ondersteunen in zijn dagelijks handelen. Dit betekent dat een 

plan voor de groep moet worden door vertaald naar het onderwijsaanbod in die periode.  

 Meer-begaafde en hoogbegaafde kinderen gaan wij structureel signaleren, professioneel 

diagnosticeren en van daaruit handelingsgericht ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. 

Daarbij stellen wij de doorgaande ontwikkelingslijn van een kind centraal. (succesindicatoren:  
compacten en verrijken: Verder afstemmen op de leerling en niet alleen het routeboekje volgen door b.v. de 

toets van te voren te laten maken en vervolgens de stof af te stemmen op de onderdelen die onvoldoende 

gemaakt worden. Andere indicatoren worden geformuleerd door de IB-er op basis van het beleidsstuk meer-en 

hoogbegaafdheid op ‘t Bijenveld). 

 

 Wij willen, samenwerkend met anderen scholen van SPO Condor, een passend 

organisatorisch, pedagogisch en didactisch aanbod realiseren voor meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. 

 Borgen van onze kwaliteit met betrekking tot het hebben van een samenhangend systeem 

van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 

leerlingen. (succesindicatoren: leerkracht maakt gebruik van de methode- gebonden toetsen zoals deze 

gebruikt dienen te worden (of conform schoolafspraak)  voor begrijpend lezen, spelling, taal en 

rekenen/wiskunde en heeft van alle leerlingen de resultaten geregistreerd; de leerkracht maakt gebruik van de 

methode-onafhankelijke toetsen voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde en heeft van 

alle leerlingen alle resultaten geregistreerd; de leerkracht gebruikt een instrument om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling te kunnen volgen en heeft van alle leerlingen de resultaten geregistreerd; afspraken over toetsing 

van leerlingen liggen vast (toets kalender). De school beschikt over een document waarin de zorgstructuur 

beschreven staat en leerkrachten zijn van de inhoud op de hoogte;  In de zorgstructuur van de school zijn ouders 

een belangrijke partner; afspraken toetsen DMT/AVI/LEES  en spelling teambreed helder.). 

 Op basis van analyses van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 

voor leerlingen en waar wij het aanbod kunnen verbeteren. (succesindicatoren: De school 

overlegt een document waarin staat hoe school bewuste afwegingen maakt m.b.t. groepssamenstellingen, waarin 

doublures, versnellingen of andere interne overplaatsingen worden meegenomen. In verslagen/notulen over 

specifieke leerlingen is terug te lezen op welke gronden er keuzes zijn gemaakt.  Er zijn groepsoverzichten en 

plannen voor lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Alle leerlingen worden vermeld. Kwaliteit van doel, 

inhoud en organisatie moeten goed geformuleerd zijn en aan het einde van de periode zinvol geëvalueerd 

worden.) 

 Verbeteren van het planmatig uitvoeren van de zorg door het realiseren van een goed kind- 

dossier, waar op effectieve wijze de benodigde gegevens zijn opgeslagen. 

 De school voert de zorg planmatig uit. 
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Integraal versterken van kwaliteit binnen SPO Condor om Passend Onderwijs vorm te geven, door: 

o uit de 2-meting zorg blijkt dat 80% van de leerkrachten op      

‘t Bijenveld voldoende ondersteuningsaanbod in de klas kan 

realiseren. 

o uit de 2-meting zorg blijkt dat 80% van de IB-ers leerkrachten 

in voldoende mate kunnen aansturen en begeleiden. 

o uit de 2-meting zorg blijkt dat 80% van de leerkrachten het 

groeidocument volgens de recente afspraak gebruiken, indien 

dit van toepassing is. 

o 75% van de uitgevoerde arrangementen realiseren de vooraf 

gestelde doelen.  

o specifieke deskundigheid is verbonden aan SPO Condor.  

 

 

5. Personeel-beleid. 

Op ’t Bijenveld is het team van leerkrachten de afgelopen jaren zowel als team alsook individueel 

structureel bezig geweest met het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden m.b.t. het geven 

van goed onderwijs en passend bij de huidige tijd en ontwikkelingen. 

Wij vinden het belangrijk om structureel bezig te zijn met ontwikkeling van onszelf vanwege de 

invloed die wij hebben op de ontwikkeling van kinderen en het verschil dat wij daarmee kunnen 

maken. Hoewel het handelen van de leerkracht bij ons op school een zeer essentiële plaats heeft, is 

het wel van belang dat wij hierbij ons iedere keer bewust zijn dat dit handelen is ten behoeve van de 

ontwikkeling van de kinderen. Concreet betekent dit dat wij ons regelmatig de vraag moeten stellen 

of dat wat wij doen zinvol is voor kinderen en of het hen verder helpt in de ontwikkeling. 

5.1 Ambities voor de ontwikkeling van leerkrachten individueel. 

 Ieder zijn persoonlijke ontwikkeling is planmatig, doordacht, passend bij de 

schoolorganisatie en schoolvisie en wordt geëvalueerd. 

 Persoonlijke ontwikkeling van teamleden door individuele scholing krijgt een plaats 

in de teamvergadering om te presenteren en zo te leren van elkaar. 

 Er is ruimte om door middel van collegiale consultatie te leren van elkaar in de 

praktijk en professionele feedback te geven op elkaars handelen. Hiervoor zal een 

aanvraag worden gedaan bij het nascholingsbudget. 

 Iedere leerkracht is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke digitale dossier. 

 De directeur zorgt voor een goede planning van de gesprekscyclus voor persoonlijke 

ontwikkeling en komt deze na. 

 De rol en invulling van de LB-leerkrachten op ’t Bijenveld worden goed gedefinieerd 

en versterkt. 

 Leerkrachten vergroten hun vaardigheden met betrekking tot het geven van passend 

onderwijs. 
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5.2 Ambities voor de ontwikkeling van leerkrachten als team. 

 Het team reflecteert op haar handelen door de vraag te stellen waarom we iets 

doen. Hiervoor kunnen door ouders, teamleden en directie onderwerpen worden 

aangedragen. 

 Het team draagt zorg voor het behouden en het bewuster zijn van haar passie voor 

het onderwijs vak.  

 Teambreed scholing “Leren zichtbaar maken”. 

 Benoemen van de positieve ervaringen. 

 Nadelige punten van het vak waar mogelijk ombuigen. 

 

 De komende jaren borgen wij het hebben van een professionele werkhouding. 

Aandachtspunten zijn hierbij: 

 Eigen inbreng in werkgroepen en taken. 

 Feedback op elkaars handelen. 

 Nakomen van gemaakte afspraken. 

 Goede effectieve vergadercultuur. 

 Ontwikkeling van visie en kennis door middel van literatuur lezen. 

 

 Innovatievermogen van het team vergroten. De komende 

jaren gaan wij aan de slag met het structureel eigen regie 

voeren over het onderwijs op ’t Bijenveld. Wettelijke 

verplichtingen en afspraken binnen SPO Condor zullen wij 

op juiste wijze een plaats geven binnen onze organisatie. 

Waar dit niet goed mogelijk is zullen wij helder krijgen waar 

onze raakvlakken liggen. 

 Goede interactie tussen leerkracht en leerling bevorderen. Leerkrachten hebben oog 

en oor voor kinderen, nemen ze serieus, begeleiden ze goed bij zowel instructie 

alsook verwerken. Er is aandacht voor ALLE leerlingen. Dit is zichtbaar tijdens 

klassenconsultaties. 

 Teambreed scholing op het geven van goede feedback aan kinderen. Op niveau, 

aanzetten tot denken, frequentie van geven en controleren van de ontvangst. 

 De vaardigheden van teamleden zijn versterkt voor wat betreft: 

- Vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van kinderen. 

- Vergroten van de eigen inbreng van kinderen. 

- Het samenwerkend leren van kinderen. 

- Het zelfstandig leren van kinderen. 

- Het klassenmanagement in combinatiegroepen. 

 

 

 De vaardigheden van teamleden zijn versterkt voor wat betreft het bewust inzetten 

van ICT-mogelijkheden bij het didactisch handelen.  
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5.3 Ambities voor de ontwikkeling van het management. 

o De directeur voldoet op 01-08-2018 aan de nieuwe wettelijke opleidingseisen. 

o De directeur is op 01-08-2018 geregistreerd schoolleider vakbekwaam. 

o De schoolleider vergroot haar professionele werkhouding voor wat betreft: 

 Het delegeren van taken en verantwoordelijkheden, waarbij coaching plaatsvindt op 

het proces. 

 Open vragen stellen, goede feedback geven m.b.t. zaken die nog niet optimaal 

verlopen. 

 Ruimte geven voor de inbreng van individuele teamleden. 

 Persoonlijke interactie met teamleden. Tijd voor echte gesprekken en benoemen 

wat goed gaat. 

o De schoolleider creëert een veilige werkomgeving, waarbij aandacht is voor de ruimte die leerkrachten 

hebben om vragen te stellen en kritisch te kunnen zijn op het professioneel handelen van de 

schoolleider en de collega’s. 

o De schoolleider vergroot haar vaardigheden m.b.t. het aansturen van leerkrachten op: 

 Vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van kinderen. 

 Vergroten van de eigen inbreng van kinderen. 

 Het samenwerkend leren van kinderen. 

 Het zelfstandig leren van kinderen. 

 
 
 

6. Kwaliteitsbeleid. 

Op ’t Bijenveld willen wij helder kunnen formuleren wat wij gaan doen, dit in praktijk brengen en de 

resultaten daarvan zowel kunnen meten alsook kunnen verantwoorden en analyseren. Dit om in een 

cyclisch proces bezig te zijn met het op peil houden van en waar mogelijk verbeteren van onze 

kwaliteit van onderwijs en ons schoolklimaat. 

Als school van SPO Condor maken wij gebruik van de volgende kwaliteitsmeetinstrumenten: 

o Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de bovenbouw, ouders en medewerkers. 
o Kwaliteitswaarding van de inspectie voor het onderwijs. 
o Kwaliteitskaart van stichting primair onderwijs Condor. 
o Interne audit op het gebied van leerlingenzorg. 
o Interne audit op de kerntaken van de leerkracht. 
o Interne audit op de school specifieke kleur. 
o Evaluatie van (boven)- schoolse projectplannen. 
o Financieel meerjarenbeleid en financiële jaarverslagen. 
o Meer-jaren onderhoudsplanning. 
o Managementrapportages en bilaterale overleggen tussen directeur en algemeen directeur. 
o Integraal personeelsbeleid om de bekwaamheid van het personeel te monitoren. 
o Cito eindtoets. 
o Cito tussentoetsen. 
o Scol ontwikkeling volgsysteem voor sociale en emotionele ontwikkeling. 
o Kijk, ontwikkeling volgsysteem voor jonge kinderen. 
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6.1 De ambitie die wij hebben op het gebied van kwaliteitsbeleid: 

o De interne audit op de kerntaken van de leerkracht uit te breiden met het aspect “talent 

ontwikkeling”. 

o Ouderavond naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek om de verwachtingen over en weer 

helderder te krijgen. 

o Ontwikkelen interne audit voor onze school op het gebied van “samenwerkend leren van 

kinderen”. 

o Aandacht houden voor het integrale karakter van de kwaliteitszorg en het beheersbaar houden 

van het monitoren van de kwaliteit t.o.v. de kwaliteitsverbetering. 

o De resultaten op de interne audit leerlingenzorg (1-meting) zijn door vertaald naar nieuwe  

o beleidsvoornemens. 

o De resultaten op de interne audit “kerntaken van de leerkracht” zijn door vertaald naar nieuwe 

beleidsvoornemens. 

o De resultaten op Cito eindtoets en tussentoetsen worden jaarlijks geanalyseerd, met het team 

besproken en nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd (indien nodig). 

o De resultaten op Scol worden jaarlijks geanalyseerd, met het team besproken en nieuwe 

beleidsvoornemens geformuleerd (indien nodig). 

o De resultaten op KIJK worden jaarlijks geanalyseerd, met IB en directie besproken en indien nodig 

nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd. 

o Wij verkennen de mogelijkheden van een datawand in de teamkamer. 

o Wij verkennen de mogelijkheden van een datawand in de klas. Hoe kunnen kinderen zien wat ze 

al bereikt hebben en hoe kunnen wij hen zicht geven op wat ze nog kunnen / willen 

ontwikkelen/leren. Welke nieuwe dingen kun je ontdekken en waar kun je zelf regie in voeren? 

De analyses worden gemaakt door de “experts”. Dit zijn wisselend werkgroep leden, LB leerkrachten, 

intern begeleider of directie. 

  

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Alle 

Taal          

Lezen          

Spelling          

Woordenschat          

Rekenen          

WO          

SEO          

Motorische 
ontwikkeling 

         

Creatieve 
ontwikkeling 
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7 Organisatie. 

Wij hebben een lerende organisatie waarbij ieder zich kan en mag ontwikkelen, maar daarnaast 

tevens eigen verantwoordelijkheid moet nemen en verantwoording moet afleggen over zijn/haar 

beleid/handelen. 

 

7.1 Ambities voor ´t Bijenveld m.b.t. de organisatie: 

o Werkgroepen krijgen een duidelijker kader en een grotere verantwoordelijkheid. 

o Teamoverleg wordt inhoudelijker en meer in kaders van kennis (literatuur, ervaringen en reeds 

opgedane kennis). 

o De administratie is efficiënt en kwalitatief goed. 

o De ICT-coördinator krijgt een duidelijk kader en een grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot 

het informeren van teamleden t.a.v. ontwikkelingen. 

o De cultuurcoördinator en werkgroep-leden nemen deel aan de nascholing van SPO Condor en vertalen 

dit op een adequate wijze naar alle teamleden. 

 

 

8. Klant en omgeving. 

Algemeen: een concreet communicatieplan maken voor het komende schooljaar en in grote lijnen 

voor de komende vier jaar over het onderwijs op ’t Bijenveld. 

8.1 Communicatie met kinderen. 

Ambitie: 

o De rol van de leerlingenraad een betere positie geven als vertegenwoordiging van de kinderen bij ons 

op school. 

o Gesprek voeren met de groepen 6-7 en 8 naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek 2017 om zo 

de verwachtingen helder te krijgen. 

o Voorbereidende gesprekken met kinderen voor inhoudelijke teamvergaderingen om zo hun zienswijze 

zichtbaar te maken. 

 

8.2 Ouders. 

Ambitie: 

o Presentatie van ons beleid en onze inspanningen op het gebied van de inhoud van het onderwijs. 

o Uitdragen van onze school specifieke kleur. 

o Definiëren van de participatie van ouders bij het onderwijs.  

 Betrokkenheid. 

 Actieve bijdrage. 

 Inhoud geven aan ontwikkeling thuis en de relatie op school. 

 Rol van ouders m.b.t. de ontwikkeling van hun kind(eren). 

o Bespreken van de mogelijkheden van cofinanciering van ICT middelen. 

o Verkennen van de mogelijkheden van digitale rapportage naar ouders. 

o Verkennen van de mogelijkheden van mediagebruik voor ouders (schoolapp). 

o Uitwerken van de identiteit van de school samen met ouders om een maatschappelijk breed gedragen 

school in het dorp te kunnen waarborgen. 
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8.3 Maatschappelijke betrokkenheid. 

o Informatie naar bedrijven en maatschappelijke organisaties m.b.t. onze 

doelstellingen en inhoud. 

o Evaluaties van de maatschappelijke contacten. 

o Onderhouden van contacten door het jaar heen (directie – IB – werkgroepen – 

LB- externen) 

o Dorpsactiviteiten mede ondersteunen. 

 

 

8.4 Samenwerking met partners. 

Wij willen de komende vier jaar de samenwerking met Partou, 

kinderopvangorganisatie locatie Leuth, intensiveren om zo een betere doorgaande 

lijn van KDV/PSZ naar BAO te bevorderen. 

 

o Intensievere samenwerking voor de jaarfeesten / thema’s, Inrichting en inhoud. Met initiatief vanuit 

beide kanten. 

o Aanpak: eerste overleg nieuwe schooljaar met management de jaarplanning/kalender 

doornemen en uitwisselen van de werkgroep-leden.  

 

o Mogelijkheden verkennen voor pientere peuters om het aanbod op de PSZ te verbreden en verdiepen. 

o Aanpak: in management-overleg punt bespreekbaar maken. 

o Inventarisatie van de huidige werkwijze en inhoud van PSZ en mogelijke invulling zone van de 

naaste ontwikkeling voor de pientere peuter. 

o Inzet groepsleerkracht 1-2 om 1 maal per schooljaar een dagdeel mee te draaien en inzet 

pedagogisch PSZ medewerker om 1 maal per schooljaar een dagdeel in groep 1-2 mee te 

draaien.  

 

o Het organiseren van een dorpsgerichte activiteit op basis van het plan voor het ontmoetingsplein. 

o Fietstocht uitbreiden met een 0-4 jaar programma 
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9 Materieel en huisvesting. 

Materieel. 
Als school willen wij gebruik maken van materialen die in andere organisaties niet meer nodig zijn en 
die wij, passend bij ons beleid, goed kunnen benutten. Wij zullen deze alleen aanvaarden wanneer 
wij hiervoor geen verplichtingen aangaan voor activiteiten en lesinhoud voor de kinderen tijdens de 
schooltijd. 

 

Huisvesting. 
Onze school is gevestigd in een multifunctionele accommodatie. Voor het gebruik van enkele 
verkeersruimtes, de pantry en de toneelruimte betalen wij jaarlijks een bedrag aan de Stichting 
Kulturhus Leuth. Dit bedrag is gebaseerd op de frequentie van het gebruik en het tarief wat de 
stichting hiervoor berekent. Jaarlijks wordt dit opnieuw met de stichting overeengekomen. De school 
betaalt ook de huur voor de ruimte voor de tussen-schoolse opvang. De organisatie van de tussen-
schoolse opvang betaalt deze vergoeding weer aan de school. Komende schoolplan-periode dient dit 
nog geformaliseerd te worden. 
Onze school maakt gebruik van het ontmoetingsterrein voor de school (speelplein). Dit plein is geen 
eigendom van de school, maar de school heeft hiervoor een gebruiksovereenkomst voor het 
onderhoud van dit plein. Voor de komende schoolplein-periode zal er in overleg met de stichting 
Kulturhus Leuth gekeken worden naar de opzet van een onderhoudsplan. 
De kosten voor het onderhoud van het gebouw (het deel dat onze school gebruikt) worden boven-
schools geregeld. De stafmedewerker onderhoud maakt vanuit de meer-jaren 
onderhoudsplanningen per school een jaarlijks onderhoudsplan. Wij dragen hiervoor als school een 
vast percentage van onze materiële inkomsten af. 
 
Komende schoolplanperiode hebben wij de volgende doelen met betrekking tot het gebouw: 

o Monitoren en indien nodig verbeteren van de instellingen van de luchtbehandelingsinstallatie. 
o Instellen van de lestijdensignalering. 
o Structureel aandacht met het team van leerkrachten voor het op orde houden van de klassen, de 

ramen (plakband vrij) en de verkeersruimtes. Aandacht voor zwervende materialen. 
o Verbeteren van het gebruik van de kapstokken en indien nodig de capaciteit verder uitbreiden. 
o Het strategisch en ordelijk inrichten van de bergingen en magazijnen. 
o Het klein-onderhoud van het gebouw doelmatig en efficiënt regelen, waarbij verantwoordelijkheden 

helder zijn. 1. Melden directie, 2. Melden stafmedewerker of conciërge onderhoud, 3 Actie door 
stafmedewerker of conciërge, 4. Controle door directie, 5 Controle door de leerkracht. 
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10 Financieel beleid. 

Onze school heeft qua financieel beleid te maken met de kosten voor personeel en de kosten 

voor materialen (aanschaf, afschrijvingen en licenties). De jaarbegroting van SPO Condor is dan 

ook opgedeeld in een personeel en een materieel deel. 

De personele kosten worden boven-schools beheerd. Dit betekent dat SPO Condor 

meerjarenbegrotingen, jaarbegroting en jaarrekeningen maakt. De school krijgt ieder jaar een 

personeelsbudget toegekend.  

Dit bestaat uit de volgende componenten: 

o het volledige personele budget dat het ministerie aan de school toekent. 
o 30% van het budget “Personeel en Arbeidsmarkt” 
o de school gebonden zorggelden, vanuit het samenwerkingsverband  
o Passend Onderwijs 

Binnen dit budget en de kaders vanuit SPO Condor m.b.t. de verhouding ondersteunend 

onderwijs personeel, onderwijs personeel en directie zet de school zijn personeel in. 

M.b.t. de materiële kosten maakt de financieel medewerker van SPO Condor de 

meerjarenbegroting. Samen met de directeur van de school wordt er jaarlijks een begroting 

gemaakt. De begroting wordt gemaakt n.a.v. de uitgave het jaar ervoor en de beschikbare 

middelen voor het komend jaar. Dit gebeurt jaarlijks voor 1 december voorafgaand aan het 

nieuwe begrotingsjaar. Binnen deze gegeven financiële middelen heeft de directie de relatieve 

vrijheid de budgetten naar eigen inzicht in te richten. 

Met ingang van 2009 worden investeringen in enig kalenderjaar voor de eerste keer 

afgeschreven in het kalender/boekjaar daarna. De investeringen in enig boekjaar worden 

(mede) bepaald op basis van de afschrijvingsbudgetten. Stelregel daarbij is dat een “actief” 

eerst na volledige afschrijving kan worden vervangen. In de begroting en verantwoording 

worden voor de afschrijvingen de volgende 4 categorieën gehanteerd: 

- Meubilair en inrichting. 

- Inventaris en apparatuur. 

- ICT 

- Leermiddelen en methoden. 

Binnen onze stichting hanteren wij per categorie een standaard model voor 

afschrijvingstermijnen. Ter beheersing hiervan worden investeringen geadministreerd in een 

MIP (meerjaren-investeringsplan), waarbij de aanschafdatum, de aanschafwaarde, de 

afschrijvingstermijn, de boekwaarde en het vervangingsmoment zijn vastgelegd. De financieel 

medewerker levert de management rapportage aan, zodat de directeur inzicht heeft in de 

uitgaven lopend het schooljaar. De financieel stafmedewerker maakt de jaarrekening (voor 1 

juni op basis van het afgelopen boekjaar) en deze wordt door de accountant gecontroleerd. Dit 

financiële verslag is voorzien van een managementletter, de begroting van de school en de 

accountantsverklaring.  

 



 

30 

Wij stellen de volgende doelen in de deze schoolplan-periode ten aanzien van het financiële 

beleid: 

o Versterking van de financiële beheersing / bedrijfsvoering van de organisatie door invoering van een 

adequate planning en controlecyclus (boven-schools doel).  

o (Her-) Allocatie van materiële financiële middelen (boven-schools doel).   

o Waar mogelijk kostenbesparing door (collectieve) aanbesteding. 

o Budgetbeheersingsoverzicht per kwartaal (zie bijlage). 

o Specifieke begroting voor de kosten van Jeelo. Deels in de afschrijving voor de kosten van het 

lidmaatschap per leerlingen. Deels in de reguliere leermiddelen voor de aanschaf van de update, de 

aanschaf van de handleiding en de aanschaf van materialen bij de projecten. Deels als onderdeel 

van budgetten zoals cultuuronderwijs, vieringen en excursies i.v.m. de maatschappelijke uitstapjes. 

Deels als onderdeel van de representatiekosten i.v.m. de inzet van maatschappelijke organisaties bij 

het onderwijs. Deels als budget voor ICT i.v.m. het creëren/verbeteren van de mogelijkheden voor 

kinderen om digitaal met Jeelo te kunnen werken. 

o Aandacht voor het vergroten van de mogelijkheden m.b.t. de inzet van maatschappelijke 

organisaties. 

o Extra investering bespreken binnen SPO Condor voor de verbetering van de digitale leeromgeving. 

o Financiën personeel (formatie) passend bij lichte daling aantal leerlingen. 

o Financiën materieel (afschrijving en jaarkosten) passend bij lichte daling aantal leerlingen. 

o In het kader van de aandacht voor creatieve ontwikkeling de komende jaren in het schoolbeleid, 

past hierbij het begroten voor en goede basis van gebruiksmaterialen, een goede inrichting en 

verzorging voor het beheer van deze gebruiksmaterialen en goede verbruiksmaterialen. 

 

11 Procedure en tijdspad. 

Analyse van de data. 
-Evaluatie schoolplan 2011-2015. 
- Kwaliteitskaart 2014. 
- Inspectierapport (indien actueel). 
- Interne audits. 
- Tevredenheidsonderzoek. 
- Teamrollen. 
- Cool onderzoek. 
- Zorgmeting SPO Condor 1. 
- Projectplannen evaluatie. 
- Data meerjaren-investeringsplan. 
- Data meerjaren-onderhoudsplan. 
- Data Integraal personeelsbeleid. 

Gerealiseerd mei 2015 Gerealiseerd oktober 
2015 

Terugkoppeling team van de input die uit de data 
wordt meegenomen. 

Gerealiseerd juni 2015. Staat nog open. 

Strategisch beleid SPO Condor Gerealiseerd mei 2015 Gedaan. 

Format SPO Condor Gerealiseerd april 2015. Gedaan. 

Bespreken input vanuit het team voor het 
schoolplan. 

Gerealiseerd maart 2015 Gedaan. 

Bespreken input vanuit de MR voor het 
schoolplan. 

Gerealiseerd mei 2015 Gerealiseerd juni 
2015 
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12 Bijlagen. 

 

Bijlage 1. Lijst met gebruikte afkortingen. 

SPO Condor Stichting Primair onderwijs Condor 

Jeelo  JE Eigen Leer Omgeving 

SMART  Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en toetsbaar. 

LB-leerkracht Leerkracht met salarisschaal LB. 

HGW  Handelingsgericht werken 

SEO  Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

ADIM  Active directe instructiemodel 

ICT  Informatie en communicatie technologie 

GHUM Samenwerkingsverband tussen de scholen van Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Malden 

OOP  Ondersteuning en ontwikkelingsplan 

SPOG Stichting Primair onderwijs Groesbeek. 

IB-er Intern begeleider 

DMT Drie minuten toets 

AVI Leestoets 

SCOL Ontwikkeling volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.  

CITO Methode onafhankelijke toetsen 

KIJK Ontwikkeling volgsysteem voor kleuters 

1-meting Interne audit (2
e
) van SPO Condor op de leerlingenzorg  

2-meting Interne audit (3
e
) van SPO Condor op de leerlingenzorg 

COOL                     Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. 

KDV Kinderdagverblijf 

PSZ Peuterspeelzaal 

BAO Basisonderwijs 
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Bijlage 2   Budgetrapportage SPO Condor. 
 
 

SPO Condor - School 

Rapportage datum :  ..-..-20.. t/m ..-..-20..      

GB-rekening Omschrijving 

PVE Besteed 
Budget- 

bedrag 

Restant 

Budget 

Restant 

Budget 

% 

    € € € €   

     4231 Afschrijvingskosten Meubilair 0 0 0 0 0% 

     4241 Afschrijvingskosten Machines/Installaties 0 0 0 0 0% 

     4251 Afschrijvingskosten Hardware/Randapparatuur 0 0 0 0 0% 

     4271 Afschrijvingskosten Leermethoden 0 0 0 0 0% 

     4330 Onderhoud 0 0 0 0 0% 

     4331 Onderhoud wensen 0 0 0 0 0% 

     4340 Energie 0 0 0 0 0% 

     4341 Water 0 0 0 0 0% 

     4350 Schoonmaakkosten contract 0 0 0 0 0% 

     4351 Overige Schoonmaakkosten 0 0 0 0 0% 

     4360 Publiekrechtelijke Heffingen 0 0 0 0 0% 

     4410 PR & Marketing 0 0 0 0 0% 

     4411 Portokosten 0 0 0 0 0% 

     4412 Telefoonkosten 0 0 0 0 0% 

     4413 Drukwerk 0 0 0 0 0% 

     4414 Kantoorbenodigdheden 0 0 0 0 0% 

     4418 Medezeggenschap/Ouderraad 0 0 0 0 0% 

     4420 Leermiddelen 0 0 0 0 0% 

     4421 Kleine Aanschaffingen 0 0 0 0 0% 

     4422 ICT kosten 0 0 0 0 0% 

     4423 ICT Licenties 0 0 0 0 0% 

     4424 Bouw/beheer Website 0 0 0 0 0% 

     4425 Abonnementen en Vakliteratuur 0 0 0 0 0% 

     4426 Mediatheek/Bibliotheek 0 0 0 0 0% 

     4427 Reproductiekosten 0 0 0 0 0% 
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     4428 Kabeltv en overige rechten 0 0 0 0 0% 

     4500 Culturele vorming 0 0 0 0 0% 

     4510 Sportdag/Vieringen 0 0 0 0 0% 

     4520 Excursies 0 0 0 0 0% 

     4530 Testen en Toetsen 0 0 0 0 0% 

     4550 Religieuze vorming 0 0 0 0 0% 

     4560 Representatiekosten 0 0 0 0 0% 

     4590 Overige Algemene kosten 0 0 0 0 0% 

     4900 Knelpunten 0 0 0 0 0% 

  Totaal Kosten 0 0 0 0 0% 

              

     8110 Normatieve Rijksbijdrage Materieel 0 0 0 0 0% 

     8121 Geoormerkte OCW Subsidies Materieel 0 0 0 0 0% 

     8141 Overige Subsidies OCW Materieel 0 0 0 0 0% 

     8510 Verhuurbaten 0 0 0 0 0% 

     8590 Overige Baten 0 0 0 0 0% 

  Totaal Baten 0 0 0 0 0% 

       

 Resultaat 0 0 0 0  
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Bijlage 3. Beleid voornemens naar jaarlijks operationele doelen. (wordt later toegevoegd) 

Beleid voornemens naar jaarlijks operationele doelen. Plannen en borgen van de voornemens en 

de eerder behaalde doelstellingen. 
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