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Inleiding 1 Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de 
schoolplanperiode 2019-2023.   

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch 
beleidsplan van ons bestuur, dat is samengevat in hoofdstuk 1. 
Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we 
dat verder willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023. Dit 
hoofdstuk is vertaald naar een ‘schoolplan op 1 A4’, dat ons 
helpt om onze koers en focus scherp te houden. Dit plan is 
terug te vinden in hoofdstuk 6.  
In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invulling 
geven aan voorschriften die de Inspectie heeft gesteld. 
Hoofdstuk 4 beschrijft ons personeelsbeleid. Onze 
kwaliteitszorg wordt beschreven in hoofdstuk 5. 
Met het schoolplan willen we elke belanghebbende 
duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het 
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen 
geven. 

Samenhang met andere documenten 
De jaarplannen in de periode 2019-2023 worden samengesteld 
op basis van de inhouden van het schoolplan. 

In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, 
die aanwezig zijn op onze school: 
• kwaliteitshandboek 
• integraal personeelsbeleidsplan 
• schoolgids 
• schoolondersteuningsprofiel 
• schoolondersteuningsplan 
• ondersteuningsplan samenwerkingsverband 
• cultuurbeleidsplan 

Gevolgde procedure 
Het bestuur heeft strategisch beleid geformuleerd op basis van 
interne en externe analyses. Daarvoor zijn gegevens verzameld, 
die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van 
de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende 
beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende 
gegevens: 
• evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school; 
• het meest recente inspectierapport; 
• tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en 

medewerkers; 
• gesprekken met ouders; 
• jaarlijkse evaluaties van de actieplannen; 
• analyse van de opbrengsten en/of resultaten van 

methodeonafhankelijke toetsen; 
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Het bestuur en het schoolteam hebben de missie en visie 
herijkt, doelen geformuleerd en de strategieën geselecteerd 
waarmee deze doelen in de periode 2019-2023 worden 
gerealiseerd. 

Verantwoordelijkheden 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van het 
managementteam verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de 
akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en 
bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten 
van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan. 
De directeur-bestuurder stelt het toezichthoudend bestuur twee 
keer per jaar op de hoogte van de bereikte doelen door de 
(tussen)evaluatie van het jaarplan aan te bieden. 
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2 Missie, visie en kernwaarden 
De ABS vormt samen met Kinderopvang Walcheren Kindcentrum ABS. 
Het kindcentrum bestaat uit kinderopvang (dagverblijf voor 0-4 jarigen en voor- en buitenschoolse 
opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd) en onderwijsvoorziening. 
Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit een algemeen bijzondere grondslag. Hierbij wordt 
uitgegaan van gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Missie 
Kindcentrum ABS biedt kinderen van 0 tot 14 jaar 
een plek waar onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, 
opvang en ontspanning samenkomen. De ABS is 
een ontmoetingsplaats waar kinderen met 
verschillende levensovertuigingen en 
achtergronden welkom zijn. Kinderen werken 
samen, leren, hebben plezier en er is ruimte voor 
ontmoeting binnen ons kindcentrum. Respect, 
afstemming en veiligheid zijn kenmerken van de 
ABS. 
We zijn ervan overtuigd dat samenwerking met 
ouders essentieel is om een optimale en 
doorgaande ontwikkeling te creëren en kiezen 
daarom voor een persoonlijke benadering. 

De ABS wil het kind helpen om talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen in zowel formeel als 
informeel leren. We leveren een actieve en 
duurzame bijdrage aan de voorbereiding op een 
toekomst in een snel veranderende en complexe 
maatschappij. De ABS wil werken vanuit een sterke 
verbondenheid met de samenleving en hecht aan 
een transparante wijze van verantwoording aan die 
samenleving: we communiceren onze doelen en 
werkwijze helder en inzichtelijk. Medewerkers, 
leidinggevenden, bestuur en toezichthouder 
worden geacht hun werkzaamheden op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren.  
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Visie 
Op de ABS mag een kind zichzelf zijn, we bieden veiligheid en 
ondersteuning op maat. We stimuleren onze kinderen om flexibel 
en zelfstandig te zijn. Medewerkers werken kindgericht en 
stimuleren nieuwsgierigheid, uitdaging, ontdekking en plezier, 
aansluitend bij de ontwikkeling van kinderen.  We geloven dat 
spelend leren een goede basis biedt voor het jonge kind. 

Ons onderwijs wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoeften 
van kinderen. We willen alle kinderen optimale 
ontwikkelingskansen bieden: dat vraagt om een sterk adaptief 
onderwijsaanbod. We bieden goed onderwijs in 
basisvaardigheden en een breed leerstofaanbod. 

De school is een oefenplaats voor sociale vaardigheden: kinderen 
leren, met respect voor elkaar door samen te werken en samen te 
spelen. 

De ABS bereidt kinderen voor op hun toekomst in een complexe 
en snel veranderende maatschappij. Leerlingen groeien op in een 
samenleving waarin verschillende culturen en tradities naast 
elkaar bestaan en met elkaar verweven zijn.  
De ABS wil eraan bijdragen dat deze verschillen gekend, 
gerespecteerd en gewaardeerd worden. Onze wereld biedt veel 
kansen, maar vraagt ook om burgers die zelf keuzes kunnen 
maken en die bereid zijn en in staat zijn om bij te dragen aan 
fysieke en sociale leefbaarheid, democratie en een cultuur 
gebaseerd op respect voor mensenrechten. 
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Kernwaarden: de 5 P’s 
We staan voor deze vijf kernwaarden. Op de ABS mag je zijn 
wie je bent en worden verschillen gewaardeerd. Een kind krijgt 
ruimte om dingen zelf te ontdekken, keuzes te maken en 
talenten te laten zien. In een veilige omgeving creëren 
medewerkers een aanbod dat past bij de ontwikkeling en 
ondersteuningsbehoefte van het kind. Plezier maken en je best 
doen gaan bij ons hand in hand. We begeleiden kinderen naar 
zelfstandigheid, zelfkennis en zelfontplooiing. 
Onze medewerkers zijn bevlogen en enthousiast en streven een 
hoge kwaliteit van leren en spelen na.  
Ouders leven en vieren regelmatig mee. De lessen in ons 
centrum zijn motiverend en prikkelen de kinderen en de 
leerkrachten.  

Medewerkers werken met hun hart. Ze zoeken naar oplossingen 
en creëren een passende omgeving voor elk kind,  

ook als de leer- of begeleidingsbehoeften van het kind meer 
specifiek van aard zijn. Als wij niet de juiste zorg kunnen 
bieden, gebruiken we onze energie om te zoeken naar een 
passende omgeving. In- en ontspanning wisselen elkaar af. 

Samenwerken is vanzelfsprekend: kinderen en medewerkers 
leren van en met elkaar. We benutten en delen de talenten van 
medewerkers, kinderen en ouders. In ons centrum hebben we 
oog voor elkaar. De mensen kennen elkaar en houden rekening 
met elkaar. Professionals denken vooruit en nemen initiatief. 

We vieren mooie momenten en bieden steun bij verdriet. We 
zijn betrokken bij de mensen en de instanties in de omgeving. 
De kernwaarden Puur, Passie en Persoonlijk leiden tot Prestatie 
naar vermogen en Plezier. In bijlage 2 is een uitwerking van de 
kernwaarden opgenomen.

Puur Passie Persoonlijk Prestatie naar 
vermogen

Plezier+ + = &
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3 Samenvatting strategisch beleidsplan 
Hieronder volgt een samenvatting van het strategisch beleid, zoals door het bestuur is 
vastgesteld. Het complete strategisch beleid is als bijlage toegevoegd. 

Het onderwijs wordt vormgegeven op basis van 
recente onderwijskundige en wetenschappelijke 
inzichten. Pedagogische uitgangspunten staan 
centraal bij gemaakte keuzes op alle terreinen. 

We richten ons op een combinatie van spelen en leren 
in een (context)rijke leeromgeving. In de onderbouw 
staan spelen en motoriek centraal. Het onderwijs is 
een mix van verwerven van kennis en van brede 
persoonlijke en maatschappelijke vorming. Onder 
persoonlijkheidsontwikkeling wordt verstaan creatief 
denken, zelfsturing, motivatie, samen leren, denken 
over denken, zelfinzicht en communiceren. 

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat 
aangeboden. Dit bevat elementen van 
gepersonaliseerd leren. Facetten als zelfstandigheid, 
zelfsturing en op basis van leerbehoeften onderwijs 

bieden zijn hierbij van belang. ICT is hierbij 
ondersteunend. Coöperatieve werkvormen zijn een 
krachtig hulpmiddel om betrokkenheid en motivatie te 
vergroten. 

In onze school is het pedagogisch klimaat en het 
oefenen van sociale vaardigheden van grote waarde. 
We leren met en van elkaar. We werken doelgericht 
aan de prestaties van kinderen, waarbij zoals in onze 
kernwaarden staat, plezier een grote rol speelt. 

Kinderen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling en 
zijn in staat hun eigen invloed hierop te herkennen, te 
verwoorden en te vergroten. 
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Breed leerstofaanbod met focus op 
basisvaardigheden 
We hanteren voor de vakken rekenen, 
(begrijpend en technisch) lezen, taal en 
Engels ambitieuze tussen- en 
einddoelen. Dit omdat we vinden dat 
het onze opdracht is om onze leerlingen 
goed voor te bereiden op hun 
vervolgonderwijs en  als basis voor 
optimale kansen van onze leerlingen.  
We kiezen voor een breed 
leerstofaanbod. Er is aandacht voor 
muziek, cultuur, cultureel erfgoed, sport 
en bewegen. De kinderen leren op 
school, maar ook buiten. We werken 
samen met instanties om ons heen. 
Onze leerlingen verlaten ‘digitaal 
geletterd’ de basisschool. In het aanbod 
is aandacht voor ICT-basisvaardigheden, 
mediawijsheid, informatievaardigheden 
en computational thinking. 

Duurzaamheid 
We zien het als onze opdracht om onze 
leerlingen zich ervan bewust te maken 
dat zij kunnen bijdragen aan het 
verduurzamen van onze omgeving. Waar 
mogelijk zal ons schoolgebouw en het 
werken en leven op school 
verduurzaamd worden. 

Investeren in bekwaamheid en 
betrokkenheid van medewerkers 
Een bekwame, gemotiveerde en 
betrokken groep medewerkers die 
elkaar versterken, helpen en uitdagen en 
dus functioneren als een TEAM, zijn de 
sleutelfiguren in de school. Het bestuur 
zet dan ook in op het vergroten van 
deskundigheid en het consolideren van 
betrokkenheid en teamgeest. 

Ouder als (educatief) partner 
De inhoudelijke en organisatorische 
samenwerking tussen school en ouders 
wordt versterkt, in het belang van de 
leerlingen.  

Professioneel bestuur 
De maatschappelijke ontwikkelingen 
en toegenomen ruimte en 
verantwoordelijkheden vragen een 
schoolbestuur dat zich blijvend 
ontwikkelt en versterkt. Dit betekent 
dat de uitvoerend bestuurder en de 
toezichthouders een 
professionaliseringsagenda zullen 
opstellen. Daarnaast zal er worden 
ingezet op leren met en van andere 
schoolbesturen. 



13

Gedeeld leiderschap 
Binnen ons team zijn er verschillende 
professionals aanwezig met ieder zijn/
haar eigen kennis op een bepaald 
(vak)gebied. Deze kennis wordt binnen 
de organisatie actief gebruikt om de 
koers uit te zetten en elkaar te helpen 
de volgende stap te maken. 

Een ononderbroken ontwikkeling 
De inrichting van de organisatie en 
bekwaamheid van de teamleden dragen 
bij aan het doorlopen van een 
ononderbroken ontwikkeling van alle 
kinderen. Op de ABS doubleren 
kinderen niet, uitgezonderd wanneer dit 
sociaal-emotionele redenen heeft. 
De ononderbroken ontwikkelingslijn 
wordt ook nagestreefd bij de overgang 
van peuter naar kleuter, van groep 2 
naar groep 3 en van groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs. Ook wordt op 
bestuurlijk niveau een oriëntatie naar 
onderwijs aan 10-14-jarigen gedaan. 
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4 Onderwijskundig beleid: eigen 
ambities en wettelijke verplichtingen 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs 
op de school vorm gegeven wordt. In de beschrijving 
van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe 
invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht 
van het onderwijs en welke eigen ambities de ABS 
heeft. 

Op de ABS is de kern van het onderwijs het primaire 
proces gericht op het leren en ontwikkelen van 
kinderen. Het onderwijskundig beleid is uitgangspunt 
bij de ontwikkeling van andere beleidsaspecten van 
de organisatie. 

Een goede pedagogische benadering zorgt voor een 
veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te 
maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, 
burgerschapen samenwerking zijn wezenlijke aspecten 
van ons onderwijs. 

Bij de vormgeving en doelstellingen van ons 
onderwijs baseren we ons op recente 
wetenschappelijke onderwijskundige inzichten. We 
richten ons op een combinatie van spelen en leren in 
een rijke leeromgeving. Spelen is een belangrijke 
voorwaarde voor een brede ontwikkeling van alle 
functies. We realiseren een meervoudige aanpak in 
combinatie met een breed aanbod. Dit ontwikkelt niet 
alleen cognitieve vaardigheden, maar ook de niet-
cognitieve vaardigheden als samenwerken, leren 
leren, reflecteren en communicatie. We zetten sterk in 
op een persoonlijke groei en een brede ontplooiing 
waar leerlingen zich op cognitief, maar ook op 
psychologisch, sociaal-emotioneel en motorisch vlak 
ontwikkelen. We spelen in op individuele verschillen 
en latent talent. 
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De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt 
wordt overeenkomstig artikel 8 lid 1-11 uit de Wet Primair 
Onderwijs (WPO). Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan 
de inrichting van ons onderwijs. Bij de inrichting van het 
onderwijs worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden 
door de identiteit van de schoolorganisatie. Hoe dit concreet 
gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in verschillende 
documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel, 
kwaliteitshandboek, ondersteuningshandboek en (sociaal) 
veiligheidsplan. 

4.2 Doorlopende leerlijn (OP1) /ondersteuning op maat 

Het onderwijs op de ABS is zodanig ingericht, dat de leerlingen 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 
Ons programma is opgebouwd met op elkaar aansluitende 
doelen. Het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen.  
Met observatie-instrumenten en leerlingvolgsystemen volgen wij 
de ontwikkeling van ieder kind. In de school zijn procedures 

opgesteld voor de overdracht van gegevens, zowel intern tussen 
diverse groepen als extern met peutergroepen/kinderopvang en 
voortgezet onderwijs. 
Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden. Het 
bevat elementen van gepersonaliseerd onderwijs. Facetten als 
zelfstandigheid, zelfsturing en op basis van leerbehoeften 
onderwijs bieden zijn hierbij van belang en ICT is hierbij 
ondersteunend. Coöperatieve werkvormen vormen een krachtig 
hulpmiddel om betrokkenheid en motivatie te vergroten. 

Kindgericht onderwijs 
We willen het onderwijs op school zo inrichten dat het de 
verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen maximaal 
ondersteunt én het voor de leerkrachten goed werkbaar is. We 
zoeken naar vormen om het onderwijs tot op zekere hoogte te 
personaliseren, zodat de talenten en kwaliteiten van de 
leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. 
Meer kindgericht onderwijs is allereerst gericht op het 
veranderen van de manier van kijken naar ontwikkeling en leren. 
Gezamenlijk ontwikkelen we een lerend proces waarin 
eigenaarschap van leraren en leerlingen een centrale rol speelt. 
Naast aandacht voor leerstof is er ook aandacht voor 
persoonsvorming. De leerkracht neemt in sommige gevallen een 
meer coachende rol aan. De leerkracht organiseert en coacht de 
leerling op zelfsturing. 

Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs 
wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 
Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen. 
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In een meer kindgericht onderwijssysteem verzamelt de school 
doorlopend informatie over leerresultaten, sterke en zwakke 
punten om het onderwijsproces op af te stemmen. 

In de groepen 1-2 investeren we in welbevinden en 
betrokkenheid. We zetten in op  de ontwikkeling van brede 
vaardigheden en integreren de ontwikkeling van specifieke 
vaardigheden in spel. Alle ontwikkelingsgebieden en activiteiten 
zijn geïntegreerd in thema’s. De werkwijze in groep 1-2 is de 
afgelopen jaren ingevoerd en wordt komende periode 
doorontwikkeld. 

  

De organisatie van het onderwijs ondersteunt de 
uitgangspunten van het kindgericht onderwijs. We verkennen de 
komende periode ondersteunende organisatievormen waarbij er 
nog meer tegemoet kan worden gekomen aan individuele 
verschillen en instructiebehoefte van kinderen. 

Ononderbroken ontwikkeling 
Voor alle kinderen geldt een ononderbroken ontwikkelingslijn 
van 0 -14 jaar. Er is speciale aandacht voor de overgang peuter-
kleuter, groep 2-3 en van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 
Leerlingen krijgen de instructie en het lesstofaanbod dat hen 
maximale ontwikkelingskansen bieden. 
In de overgang van de peutergroep/kinderdagverblijf naar groep 
1 zetten we in op het verder versterken van de doorgaande 
ontwikkelingslijnen en samenwerking tussen de verschillende 
groepen. Hierbij worden er gezamenlijk thema’s gekozen en 
voorbereid, afspraken gemaakt over regels en passende 
activiteiten bedacht. Het doel voor de komende periode is ook 
om vraagstukken bij peuters op het gebied van ontwikkeling 
(voorsprong of achterstand op bepaalde gebieden) eerder in 
beeld te krijgen en gezamenlijk op te trekken in het bieden van 
een passend en uitdagend programma voor deze kinderen. 
De overgang van groep 2 naar groep 3 gaan we versterken. We 
gaan dit bereiken door leerkrachten kennis te laten nemen van 
elkaars werkwijze en keuzes te maken om de doorgaande lijn te 
versterken en voor de kinderen vloeiender te maken. 
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4.3 Burgerschapsonderwijs (OP 1 + OR 2) 
Onze leerlingen groeien op in een samenleving waarin 
verschillende culturen en tradities naast elkaar en met respect 
voor elkaar bestaan. In ons leerstofaanbod laten wij onze 
leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. 
Burgerschap is geen apart vak op onze school, maar zichtbaar 
in ons dagelijks handelen en in onze lessen. Hierbij is een 
onderscheid te maken in drie verschillende domeinen: 
democratie, participatie en identiteit. Deze domeinen zijn sterk 
aan elkaar gerelateerd. 
Het domein identiteit wordt op onze school vormgegeven door 
lessen geestelijke stromingen en wereldgodsdiensten.  

Deze lessen vormen een structureel onderdeel van ons 
onderwijsprogramma. In de groepen 1 t/m 5 bestaat dit uit 
groepsgesprekken en in de groepen 6 t/m 8 uit een 
doorgaande leerlijn. Binnen deze leerlijn maken kinderen kennis 
met verschillende stromingen door middel van lessen en 
bezoeken aan diverse gebedshuizen. 
De domeinen democratie en participatie zijn verweven in ons 
curriculum. In de methodes wereldoriëntatie bieden wij kennis 
en achtergronden aan, waaronder staatsinrichting. Vanuit de 
methode sociale vaardigheden bevorderen wij sociale 
competenties. Op projectbasis worden activiteiten aangeboden 
waarmee leerlingen kennismaken met godsdiensten, 
etniciteiten en culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. 
We vieren jaarlijks de Dag van de Rechten van het Kind, waarbij 
er in de hele school aandacht is voor het Kinderrechtenverdrag 
en educatie. Op diverse momenten wordt actief aandacht 
besteed aan democratische grondbeginselen. Ook is het ons 
jaarlijks moment waarop de Kinderraad op democratische wijze 
wordt verkozen. De Kinderraad denkt gevraagd en ongevraagd 
mee met diverse onderwerpen op school. De Kinderraad 
bestaat uit vertegenwoordigers uit iedere groep 6 t/m 8.  

Het is ons doel om kinderen bewust te maken van hun 
mogelijke bijdrage aan de omgeving. De school neemt 
initiatieven en grijpt mogelijkheden aan om te participeren in 
de schoolomgeving.

Wanner zijn wij tevreden? 
• Kinderen doubleren niet, uitgezonderd wanneer hier 

sociaal-emotionele aspecten of rijping als argumenten 
leidend zijn. 

• 90% van de ouders, kinderen en leerkrachten ervaren 
de overgang van groep 2 naar 3 als vloeiend. 90% van 
de leerlingen en ouders is tevreden over de aansluiting 
van groep 8 op de brugklas. 

• 90% van de ouders en medewerkers van Peutergroep 
(PG) en groep 1-2 is tevreden over de aansluiting van 
peutergroep op kleutergroep. 
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Leerlingen en teamleden leveren een actieve bijdrage aan 
duurzaamheid. Leerlingen worden zich bewust van het belang 
van zorgen voor de omgeving en het milieu. 

4.4 Ontwikkeling in beeld (OP 2) 
We volgen de ontwikkeling van alle kinderen op systematische 
wijze. Aan de hand van relevante gegevens wordt afgestemd 
op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De manier waarop 
we zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen is 
vastgelegd in het ondersteuningshandboek. 
De systematische wijze waarop de ontwikkeling van kinderen nu 
in beeld wordt gebracht is vaak gebaseerd op toetsen als 
instrument om de stand van zaken op te nemen op een 
bepaald moment in het leerproces. De ambitie voor de 
komende periode is om te bekijken hoe we alle activiteiten die 
leerlingen en leerkracht uitvoeren in kaart kunnen brengen, 
kunnen interpreteren en gebruiken om weloverwogen 
beslissingen te nemen voor het verdere leerproces. We willen 
meer aandacht geven aan formatief evalueren voor het 
beoordelen of waarderen van leeractiviteiten, met als doel te 
werken aan de groei van leerlingen. 
Formatief evalueren is erop gericht zodanige informatie over de 
prestaties en het leerproces van leerlingen te verzamelen dat je 
als leraar én als leerling inzicht krijgt in de zwakke en sterke 
punten om daar vervolgens beslissingen op te baseren over het 
verder verloop van het leerproces. Bij formatief evalueren gaat 

het dus om het observeren, analyseren en waarderen/
beoordelen van prestaties van leerlingen met het doel hen 
beter te laten worden in een vak. Om leerlingen te laten 
groeien oordeel je als leraar niet over de leerling, maar samen 
met de leerling over de aanpak en prestaties. 

We willen het volgende bereiken: 

• De leerkrachten hebben kennis van en werken actief 
aan het stellen van leerdoelen en bepalen van 
succescriteria. Het eigenaarschap van leerlingen wordt 
op dit vlak verhoogd. 

• Alle leerlingen werken met een portfolio: een 
instrument om activiteiten van leerlingen binnen een 
leerproces te tonen en systematisch te kunnen 
analyseren. 

• Het eigenaarschap van kinderen wordt verhoogd door 
middel van kindgesprekken. De leerkracht heeft kennis 
van het voeren van goede en effectieve 
kindgesprekken. 

• De groeps- en individuele plannen worden meer 
dynamisch, passend bij een kindvolgende systematiek. 

• Een kindvolgende systematiek wordt ingebed in de 
organisatie en beleid van de school. 
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4.5 Klokurentabel 
We hanteren de volgende klokurentabel als richtlijn voor ons onderwijsprogramma. Waar dat nodig is, wordt beredeneerd afgeweken van de 

richtlijn.

vakgebied Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Rekenen 5,5 5 5 5 5 5

Taal - spelling: 7,5 5,5 5,5 5 5 5

Lezen (incl begr. lezen) 4 2,75 2,25 2,5 2

Mondelinge taal (presentaties) 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5

Schrijven 2 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Wereldoriëntatie 0,75 0,75 3 2,75 3 2,75

Expressie (hv en tekenen) 1,5 1,75 1,75 1,5 1,5 2

expressie (muziek en drama) 0,75 1 0,5 0,5 0,5 1

Gymnastiek / dans (excl. 

looptijd) 1,75

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Engels 0,25 0,5 0,5 1 1 1

Soc. emotionele ontw 1 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5

Studievaardigheden 0,75 0,75 0,75 0,75

Ochtendpauze buitenspel 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Vrij spel 0,5 0,5
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4.6 Anderstaligen (OP 1) 
Kinderen met een vluchtelingenachtergrond die nog maar kort 
in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet 
(voldoende) beheersen, worden opgevangen in het Taal 
Expertise Centrum Walcheren (TEC). Het TEC is opgericht door 
de besturen van scholen op Walcheren. Het doel van TEC is om 
kinderen in ongeveer één tot anderhalf jaar voldoende bagage 
mee te geven om in te stromen in het regulier onderwijs. De 
school besteedt veel tijd aan taalaanbod, maar ook aan sociaal-
emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van andere 
(vak)gebieden. 

Voor leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond 
wordt een programma op maat gemaakt binnen de reguliere 
setting.  

4.7 Kerndoelen en referentieniveaus (OP1) 
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus 
Rekenen en Taal een meer specifieke beschrijving van de 
onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete 
doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de 
voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren. 
De tussendoelen geven aan wat leerlingen in een bepaalde 
periode moeten kunnen en leggen inhoudelijk een verbinding 
met de kerndoelen en referentieniveaus. Wanneer leerlingen in 
de verschillende leerjaren kunnen voldoen aan de 
tussendoelen, zullen zij uiteindelijk de kerndoelen voor het 
primair onderwijs behalen. 

Ons onderwijsprogramma bestaat uit een gevarieerd 
onderwijsaanbod waarin deze kerndoelen zijn opgenomen. Het 
grootste deel van ons aanbod wordt gegarandeerd door 
methodes die gebaseerd zijn op de kerndoelen. Daar waar we 
afwijken of aanvullen is het aanbod apart omschreven. 
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus 
Rekenen en Taal een specifieke beschrijving van de 
onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete 
doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de 
voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren.  

Onze school neemt de referentieniveaus als uitgangspunt bij de 
verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen. 

Artikel 9 lid 5 WPO geeft aan: Ten aanzien van de 
onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met 
vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur 
kerndoelen vastgesteld. 
Artikel 9 lid 6 WPO: Voor de school geldt de eis dat zij 
tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als 
aan het eind van het basisonderwijs te bereiken. 
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4.7 Leerstofgebieden en ambities 
Naast een sterk accent op basisvaardigheden als rekenen, taal 
en lezen, vinden we op de ABS ontwikkeling in de breedte van 
belang. Hiervoor is een breed leerstofaanbod ontwikkeld. 
Daarnaast is gekozen voor talentontwikkeling en Engels vanaf 
groep 1 binnen ons curriculum. 
Voor een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor 
kerndoelen geformuleerd zijn en hoe deze op onze school aan 
de orde komen verwijzen we naar de kwaliteitskaarten van de 
verschillende vakgebieden. 
Voor een aantal vakgebieden hebben we ambities opgesteld 
voor de komende periode. Deze ambities staan per 
leerstofgebied hieronder uitgewerkt. 

4.7.1 Nederlandse taal 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende 
veranderingen en ambities realiseren:  
 
Implementatie nieuwe taalmethode 
In het schooljaar 2019-2020 implementeren we een nieuwe 
taalmethode. Deze methode is in de afgelopen periode samen 
met het team gekozen. De methode omvat de domeinen 
taalverkenning, spreken en luisteren, schrijven, woordenschat 
en (werkwoord)spelling. 

4.7.2 Lezen 
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende 
veranderingen en ambities realiseren: 

Referentieniveaus lezen en taal 

Diagnostiek groep 2 en aansluiting op het formele 
leesonderwijs 
• We stellen als ambitie om de vroegtijdige 

herkenning in groep 1-2 van risicolezers verder te 
ontwikkelen en passende interventies te bieden. 

• We stellen als ambitie dat eind groep 3 tenminste 
85% van de leerlingen de einddoelen van groep 3 
behaalt. 

• We stellen als ambitie dat alle kinderen tenminste 
referentieniveau 1F behalen en tenminste 90% van 
de kinderen 1S behaalt. 

minimumdoelen streefdoelen

lezen 1F: 100% (99) 

2F: 90 %  (79)

1F: 100% 
2F: 95%  

taalverzorging 1F: 100% (98) 
2F: 75%   (64) 

1F: 100% 
2F: 80%
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4.7.3 Engelse taal 
Het beheersen van de Engelse taal vergroot de mogelijkheden 
van kinderen. Engels is één van de drie kernvakken binnen het 
voortgezet onderwijs. Omdat we onze leerlingen hierop goed 
willen voorbereiden, willen we dat onze leerlingen met een 
goede basiskennis van en een positieve houding ten opzichte 
van de Engelse taal staan. In de groepen 1-4 bieden we Engels 
methodisch en spelenderwijs aan, waarbij het spreken en 
luisteren en het vergroten van de woordenschat de 
belangrijkste onderwerpen zijn. Vanaf groep 5 bieden we 
Engels methodisch aan en worden naast eerder genoemde 
items ook de basisbeginselen van grammatica aangeleerd. Een 
vakleerkracht wordt 6 uur per week ingezet om Engels te geven 
in verschillende groepen. Het doel is tweeledig: het versterken 
van de vaardigheden van de leerkracht en het aanbieden van 
goede lessen Engels. 

4.7.4 Rekenen/Wiskunde 
De komende schoolplanperiode willen wij de volgende 
veranderingen realiseren: 

Didactisch handelen 
De instructie, inoefening en zelfstandige verwerking worden 
zoveel mogelijk op maat geboden. Hierbij is het van belang om 
het didactisch repertoire van de leerkracht te versterken en uit 
te breiden volgens recente wetenschappelijke inzichten. 

Diagnostiek en interventies 
We stellen als ambitie dat alle leerkrachten het Protocol 
Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) 
kennen en hier naar kunnen handelen. De leerkrachten kunnen 
leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblematiek 
signaleren en begeleiden in de klas. De leerkracht weet welke 
interventies hierbij ingezet kunnen worden. 

Leermiddelen 
In 2018 is een nieuw leermiddel voor rekenen 
geïmplementeerd. Deze implementatie wordt voortgezet. 
Hierbij wordt als doel gesteld dat alle leerkrachten leren om de 
mogelijkheden van dit leermiddel wat gebruikt wordt bij 
rekenen optimaal te benutten. 

Doelen Engels: 
• Het streefdoel is om 75% van de kinderen met een I 

of II score op de CITO Engels Eind groep 8 de 
school te laten verlaten. 

• Vanaf groep 5 wordt gemonitord bij welke kinderen 
hiervoor extra interventies nodig zijn. 
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Organisatie 
De schoolorganisatie wordt zo ingericht dat kinderen zoveel 
mogelijk op maat instructie en ondersteuning geboden wordt. 

Doelen 

4.7.5 Kunstzinnige oriëntatie 
Beleidsplan Cultuur 
De komende periode wordt er gewerkt volgens het nieuwe 
beleidsplan cultuur binnen de school. 
Implementatie Kunstkabinet 
Het in 2018 aangeschafte Kunstkabinet wordt verder 
geïmplementeerd in de school en verweven in de lessen 
beeldende vorming. 

4.7.6 Bewegingsonderwijs 
We zien het als onze taak bij te dragen aan de gezondheid van 
onze leerlingen. Gevarieerd en veel bewegen is daar een 
onderdeel van. Daarom hechten we belang aan: 

• Gevarieerde buitenspeelplaatsen; 

• Tenminste twee gymlessen per week begeleid door 
vakleerkrachten of leerkrachten met extra kennis van en 
affiniteit met sport en bewegen; 

• Actieve contacten met sportverenigingen om de afstand 
tussen kind en sportvereniging te verkleinen; 

• Het bieden van goed begeleide leerwerkplekken voor 
studenten ALO / CIOS. 

Motoriek 
In de groepen 1/2 wordt een breed aanbod van activiteiten 
aangeboden binnen een rijke context en met veel aandacht 
voor spel en motoriek. De leerkrachten bieden rijk thematisch 
onderwijs aan waarbij spel en onderzoekend leren een grote rol 
spelen. 

minimumdoelen streefdoelen

rekenen 1F: 95% (92) 

2F: 55 %  (46)

1F: 100% 
2F: 65%  

Ambities: 
• (Vroegtijdige) signalering 

• In de komende schoolplanperiode wordt een 
screening motoriek voor leerlingen in groep 2 
ingevoerd. Deze vroege signalering leidt tot extra 
begeleiding van risico-leerlingen. 

• De motorische ontwikkeling van de leerlingen wordt 
twee keer per jaar gescreend. Bij stagnerende 
ontwikkeling worden de ouders geïnformeerd. 
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4.8 Veiligheid (SK1) en pedagogisch klimaat (SK2) 
Uiteraard hechten wij groot belang aan de veiligheid van onze 
leerlingen, medewerkers en ouders. Pas wanneer er een grote 
mate van veiligheid wordt ervaren, komen mensen tot 
ontwikkeling en tot leren. 
De ABS biedt een veilige en geborgen omgeving waar het kind 
zich vertrouwd voelt. Er wordt een structuur geboden waar 
kinderen op zowel emotioneel als cognitief vlak ondersteund 
worden. Bij het tot ontwikkeling komen speelt autonomie in ons 
schoolklimaat een belangrijke rol. Elk kind heeft recht op een 
liefdevolle, uitdagende en vakkundige speel- en leeromgeving. 
Spelen en spelend leren zijn voorwaardelijk om tot volledige 
ontwikkeling te komen. Nieuwsgierigheid, uitdaging, zelf 
mogen ontdekken, plezier en motivatie en de mogelijkheid om 

talenten te ontdekken en ontplooien vormen de basis van onze 
opvang en het onderwijs. Kinderen leren altijd en overal, maar 
zijn en ontwikkelen zich verschillend. 

De belangrijkste opdracht aan alle medewerkers, leerlingen en 
hun ouders is om eraan bij te dragen dat leerlingen en 
medewerkers zich veilig, prettig en gerespecteerd voelen. Het 
is voor elk mens de basis om zich te kunnen ontwikkelen, om 
nieuwsgierig te kunnen zijn, om te kunnen leren van ervaringen, 
om contact te maken en een relatie met een ander mens op te 
bouwen. 

Ouders en medewerkers zijn partners bij de begeleiding van de 
ontwikkeling van de kinderen. Zij gaan gezamenlijk op zoek en 
leveren beide informatie aan die bijdraagt aan de meest 
passende begeleiding. 

We begeleiden onze leerlingen om hun eigen identiteit te 
ontwikkelen. Het vergroten van hun zelfsturing (autonomie), 
ontwikkelen van zelfkennis, leren initiatief nemen, 
weerbaarheid, ontwikkelen van flexibiliteit en veerkracht horen 
hierbij. 
Rust en structuur zijn belangrijke aspecten. Ze zorgen ervoor 
dat kinderen zich afwisselend in- en ontspannen, dat kinderen 
duidelijkheid ervaren en de ruimte krijgen activiteiten te doen 
die bij hun ontwikkeling passen. 

Implementatie 
• Het stimuleren van fijne en grove motoriek wordt 

verder vormgegeven binnen de groepen 1 t/m 3. 
Hierbij is professionalisering, maar ook het bieden 
van preventieve activiteiten op dit gebied van 
belang. 

Buitenspeelruimte 
• Het grote plein wordt gerenoveerd zodat de speel- 

en sportmogelijkheden worden vergroot. 
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Er is een pestprotocol dat jaarlijks geëvalueerd wordt, als 
onderdeel van het sociaal veiligheidsplan. De school heeft een 
interne en externe vertrouwenspersoon, anti-pest coördinator 
en aandachtsfunctionaris aangesteld. 

In het sociaal veiligheidsplan is het beleid rondom veiligheid en 
pedagogisch handelen beschreven. Ook staat hier in hoe we dit 
beleid monitoren en het anti-pestbeleid coördineren. 

4.9 Didactisch handelen (OP3) 
De basis van het didactisch handelen is grondig verankerd 
binnen de ABS. Middels het kwaliteitssysteem wordt dit 
geborgd en doorontwikkeld. De werkwijze is beschreven in het 
kwaliteitshandboek, waarvan kwaliteitskaarten een onderdeel 
vormen. 

4.10 Breed leerstofaanbod 
Er is een beredeneerd leerstofaanbod vastgelegd voor iedere 
groep. Het doel van dit beredeneerd leerstofaanbod is het 
creëren van meer rendement door aandacht te geven aan de  
relatie tussen leefomgeving en leerdoelen uit het curriculum. 

Doelstellingen: 
• Leerlingen, ouders en medewerkers geven in de 

tevredenheidsmetingen aan de school als veilig te 
ervaren; 

• Het welbevinden van onze leerlingen is hoog: 
minimaal 85% van de kinderen heeft een positief 
welbevinden. Geen van de leerlingen ervaart laag 
welbevinden. Ten hoogste 10% van de kinderen 
ervaart redelijk-matig welbevinden. (bron: ZIEN) 

• We meten (ervaren) pestgedrag en pestbeleving door 
kinderen anoniem te bevragen, twee keer per jaar. 
Met deze gegevens zetten leerkrachten en anti-
pestcoördinatoren indien nodig vervolgacties op. 

• 0% van onze leerlingen voelt zich alleen in de groep. 
Elk kind wordt door tenminste 1 klasgenoot als vriend 
gezien. (bron: KIVA-meting)  

Voor de komende schoolplanperiode zijn onze 
ambities: 
• Alle leerkrachten beheersen de volgende meer 

complexe didactische vaardigheden: 

• aangaan van interactie die aanzet tot reflectie; 

• uitspreken van doelgerichte, realistische en hoge 
verwachtingen; 

• het geven van proces- en productfeedback. 

• Het opfrissen en versterken van de vaardigheden van 
onze leerkrachten om coöperatieve leerstrategieën in 
te zetten. 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Wat gaan we doen? 
Het gebruik van het beredeneerd leerstofaanbod wordt 
voortgezet en daar waar nodig geactualiseerd. 

4.10.1 Doelen voor vaardigheden en ontwikkeling 
Naast grote aandacht voor het verwerven van kennis zal de 
komende periode ook gericht zijn op 
persoonlijkheidsontwikkeling. Te denken valt hierbij aan creatief 
denken, zelfsturing, motivatie, samen leren, denken over 
denken, zelfinzicht en communiceren. 
Er wordt nu vooral gewerkt aan deze doelen tijdens de 
talentlessen en in de verrijkingsklas. Het doel is om dit de 
komende jaren meer te integreren in ons dagelijks aanbod. 
Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften en 
interesses van alle leerlingen maken we gebruik van een kader 

met (denk)vaardigheden, dat ontwikkeld is door het SLO. Dit 
kader biedt een overzicht van vaardigheden om leerlingen 
doelgericht te laten werken om zich verder te ontwikkelen. 
We maken kinderen vaardig om meer vat te krijgen op en meer 
verantwoordelijk te worden voor hun leerproces. Er is ruimte 
voor talentontwikkeling. Bij de lessen talentontwikkeling 
kunnen kinderen zich een aantal keren per jaar inschrijven voor 
diverse workshops, aansluitend bij eigen interesse en 
leerdoelen. 

4.11 ICT 
Digitalisering en technologisering neemt een steeds grotere rol 
in binnen onze maatschappij. Om kinderen voor te bereiden op 
een wereld die door technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen continu en razendsnel verandert, is het nodig 
om ze op jonge leeftijd in aanraking te brengen met 
Wetenschap & Technologie (W&T). 

minimumdoelen streefdoelen

toets 
wereldoriëntatie 
bij de eindtoets

percentiel 70 percentiel 80

Interesse >70% van de 
leerlingen geeft op 
tevredenheidsmeting 
aan geïnteresseerd te 
zijn in de 
wereldoriënterende 
schoolvakken

>70% van de leerlingen 
geeft op 
tevredenheidsmeting 
aan geïnteresseerd te 
zijn in de 
wereldoriënterende 
schoolvakken

Voor de komende schoolplanperiode zijn onze 
ambities: 
• Een benadering zoeken  waarbij voor doelen voor 

vaardigheden en ontwikkeling in ons dagelijks aanbod 
geïntegreerd worden. 

• Ontwikkeling van een ondersteunend portfolio waarin 
de ontwikkeling van doelen voor vaardigheden en 
ontwikkeling zichtbaar worden. 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Binnen dit domein hebben digitale vaardigheden een 
belangrijke plek. Digitale geletterdheid vormt het geheel van 
ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden 
en computational thinking. Onder computational thinking 
verstaat men het logisch benaderen van problemen en die 
oplossen met computertechnologie. 
De ABS heeft een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld. 
Deze zal in de komende periode verder geïmplementeerd 
worden. Ook wordt er gestart met de ontwikkeling van een 
curriculum voor W&T, dat in het schooljaar 2020-2021 van start 
kan gaan. 

4.12 Ouder als partner 
Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen als hun ouders 
betrokken zijn bij hun school. Daarnaast kan 
ouderbetrokkenheid de school helpen bij het verrijken van de 
lessen en is ouderhulp een voorwaarde om festiviteiten en 
activiteiten buiten de school te kunnen organiseren. 

Doel 
Ouders en school werken samen om het kind goed te 
begeleiden in de ontwikkeling. 
Ouders voelen zich betrokken bij de school. 
Dit meten we via Tevredenheidsmetingen.  

Voor de komende schoolplanperiode zijn onze 
ambities: 
• We zorgen ervoor dat ouderhulp laagdrempelig is: 

eenvoudig aanmelden, veel keuzemogelijkheden wat 
betreft tijdsinvestering en aard van de hulp; 

• We zorgen ervoor dat ouderhulp ‘loont’: het geeft 
voldoening, is leuk en wordt gezien en gewaardeerd; 

• We leren ouders hoe ze hun kind didactisch kunnen 
ondersteunen. 
 



 

29

4.13 Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2) 

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart 
gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities 
hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met 
extra onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus 
zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften 
de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. 
Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een 
beroep doen op het samenwerkingsverband passend 
onderwijs in onze regio. 
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
staat beschreven welke ondersteuning alle scholen zelf 
moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke 
ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het 
samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we hulp van 
buitenaf inroepen gaan we binnen de school aan de slag, 

binnen onze eigen mogelijkheden. 

Artikel 8 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht 
op individuele begeleiding die is afgestemd op de 
behoeften van de leerling. 
En verder: De scholen voorzien in een 
voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
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4.13.1 Begaafdheid 
Het verrijkingsprogramma van de ABS heeft als hoofddoel om 
(hoog)begaafde leerlingen uit te laten stromen als zelfsturende, 
autonome leerlingen. Een zelfsturende, autonome leerling 
(Betts & Neihart, 1988) weet wat hij wil en kan en laat dit ook 
zien. De leerling heeft een goed zelfinzicht en goede sociale 
vaardigheden. De leerling werkt zelfstandig , ontwikkelt eigen 
leerdoelen, is ondernemend, komt op voor eigen opvattingen 
en is bereid tot het nemen van risico’s. 

Om het hoofddoel te bereiken is het nodig dat er in de periode 
2019-2023 binnen de verrijkingsprogramma's die de 
groepsleerkrachten vormgeven zowel cognitieve uitdaging als 
uitdaging op het gebied van DVO-doelen (SLO) wordt 
geboden. 

4.14 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 
De procedure die we binnen de ABS volgen, is als volgt: 
Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 
twee weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis 
is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van 
de school contact op met de ouders om de situatie door te 
spreken. 
De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in 
overleg met de directie en de ouders van het zieke kind het 
besluit wel of geen externe hulp van de school-
begeleidingsdienst of educatieve voorziening in te schakelen.  

Artikel 9a WPO:  
1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is 
opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met 
ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een 
school worden ondersteund.  
2. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt 
verzorgd door: 

a. een educatieve voorziening als bedoeld in artikel 1.4, 
tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek indien de leerling is 
opgenomen in een academisch ziekenhuis of 
b. een schoolbegeleidingsdienst, indien de leerling is 
opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een 
academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in 
verband met ziekte thuis verblijft. 
3. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid kan in 
overeenstemming tussen de educatieve voorziening dan 
wel de schoolbegeleidingsdienst en de school waarbij de 
leerling is ingeschreven, mede het geven van onderwijs 
aan de leerling betreffen. 
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4.15 Uitstroomniveau naar voortgezet onderwijs 

Centrale 
Eindtoets

minimumdoelen streefdoelen

percentiel t.o.v. 
alle scholen

70% 80%

binnen eigen 
schoolgroep

>50% >70%
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5 Personeel 
5.1 Inleiding 
Goed, gemotiveerd, kundig en voldoende personeel 
is onmisbaar bij het verzorgen van goed onderwijs. 
Het voeren van goed personeelsbeleid is dan ook van 
grote waarde voor de organisatie. Goed 
personeelsbeleid bestaat uit het creëren van goede 
werkomstandigheden, collegialiteit, mogelijkheden 
voor bij- en nascholing, heldere en haalbare 
werkverdeling, hulp en ondersteuning, het bieden van 
een goed begeleide en gefaciliteerde leerwerkplek 
(stageplaats). 

Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering 
vormgegeven zal worden, is dat gebruik gemaakt 
wordt van ‘leren van en met elkaar’ ,rechtstreeks 
gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling 
krijgen binnen het team en ook in netwerken met 
collega’s van andere scholen. 

5.2 Personeelsbeleid in samenhang met 
onderwijskundig beleid en ambities 
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste 
aandachtspunten van personeelsbeleid voor de 
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen 
nauw samen met de voornemens op onderwijskundig 
gebied. 
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In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het 
gebied van personeelsbeleid de volgende 
voornemens van belang:  

• Taakbeleid/functiehuis/functiebouwwerk 
• Het functiehuis wordt actueel gemaakt. De oude 

functie-omschrijvingen LA en LB zijn niet meer 
bruikbaar nu er L-schalen zijn ontwikkeld. Deze 
omschrijvingen zijn niet zomaar 1 op 1 over te 
nemen. 

• Er wordt beleid ontwikkeld voor 
verlofmogelijkheden voor teamleden van wie de 
partner geen vakantie heeft in de schoolvakanties, 
bijvoorbeeld door seizoenswerk. 

• Invulling wet BIO en functiemix met betrekking tot 
bekwaamheidseisen en bekwaamheidsdossier 
• Elke leerkracht kent op hoofdlijnen de 

bekwaamheidseisen; 
• Elke leerkracht heeft een door hem/haar 

bijgehouden actueel bekwaamheidsdossier; 
• Er is een objectief instrument dat de pedagogische 

en didactische vaardigheden van leerkrachten meet 
en waaruit af te leiden is op welke domeinen de 
leerkracht ontwikkeling zou moeten doormaken. 

 

• Scholing 
Teamscholing is gericht op: 
• Versterken kindgericht onderwijs; 
• Versterken didactische of pedagogische 

vaardigheden; 
• Verzorgen van passend onderwijs. 

• Individuele scholing is gericht op het binnen de 
school aanwezig zijn van: 
• 2 rekenspecialisten; 
• 2 taalspecialisten; 
• 2 specialisten begaafde leerlingen; 
• 2 gedragsspecialisten; 
• 2 starterschoaches 
• tenminste 6 groepsleerkrachten die 

bewegingsonderwijs mogen geven; 
• andere domeinen die in het schoolplan zijn 

omschreven. 

• Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
• Elke medewerker werkt aan de hand van zijn/

haar POP gericht en bewust aan de eigen 
persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling 
heeft samenhang met de schoolontwikkeling.  
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• Begeleiding nieuwe medewerkers 
• Elke nieuwe medewerker wordt passend begeleid. 

De manier en intensiteit waarop hangen uiteraard af 
van de begeleidingsbehoefte van de nieuwe 
medewerker. 

• Het beleidsstuk ‘begeleiding nieuwe medewerkers’ 
beschrijft de werkwijze. 

• Opleiden leerkrachten 
• We vinden het belangrijk een goede en fijne 

opleidingsschool te zijn voor mensen in alle 
voorkomende functies. We zorgen voor goed 
toegeruste begeleiding en voor een sfeer waarin de 
stagiair zich welkom en veilig voelt. 

• De ABS participeert in de Opleidingsschool 
Zuidwest. 

 

 

 

5.3 Scholing 
‘Levenslang leren’ geldt voor elke beroepsgroep en zeker voor 
iedereen die in het onderwijs werkzaam is. De ontwikkelingen 
en mogelijkheden volgen elkaar in hoog tempo op. Het is 
belangrijk de juiste keuzes te maken. Uitgangspunt bij die 
keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord 
wordt in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop 
professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik 
gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks 

gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan invulling krijgen 
binnen het team en ook in netwerken met collega’s van andere 
scholen. 

5.4 Bestuursformatieplan 
In het Meerjarenbestuursformatieplan worden de functies, de 
organisatie en de doelstellingen omschreven. Het plan wordt 
jaarlijks geactualiseerd. 
Kern van het beleid is dat het onderwijs in de reguliere groepen 
centraal staat en dat dat proces vanuit leerlingenzorg of 
vakleerkrachten of ondersteunend personeel ondersteund 
wordt. 

5.5 Document evenredige vertegenwoordiging vrouwen in 
de schoolleiding 
Het wettelijk vereiste document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding is 
opgenomen in het integraal personeelsbeleidsplan (mei 2016, 
herziening voorzien in 2020). 



36



37

6 Kwaliteit 
4.1 Definitie 
Wat is kwaliteitszorg en wat valt hieronder? Als 
kwaliteit gaat over de mate waarin een school het 
doel bereikt, gaat kwaliteitszorg om de zorg om die 
kwaliteit te waarborgen. De Wet op Primair onderwijs 
(WPO) beschrijft wat de kwaliteitszorg inhoudt:  

De beschrijving van kwaliteitszorg in de wet is erg 
algemeen. Daarom hanteren we op de ABS een eigen 
definitie van kwaliteitszorg: ‘Kwaliteitszorg is het 
geheel van samenhangend beleid, concrete 
doelstellingen en goed management om de 
benodigde acties en controles uit te voeren waarmee 

een school de gewenste kwaliteit systematisch levert 
en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan 
verbeteren’. 
Bij kwaliteitszorg ligt de primaire focus op 
voortdurende verbetering. Die verbetering moet in 
eerste instantie gericht zijn op het primaire proces: het 
onderwijs aan leerlingen. Ten tweede zijn 
verbeteringsactiviteiten gericht op het secundaire 
proces: de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Ten 
derde dient de school zich er van bewust te zijn dat er 
diverse interne en externe factoren van invloed zijn op 
de ontwikkeling van de school. 
Bij kwaliteitszorg wordt er gebruik gemaakt van vijf 
centrale vragen. De twee belangrijkste vragen zijn: 
‘Doen we de goede dingen’ en ‘Doen we die dingen 
ook goed?’.  In het verlengde van deze twee vragen 
liggen vragen naar verantwoording, externe 
legitimering en consolidering of verbetering. 

Artikel 10, WPO: 
Het uitvoeren van het in het schoolplan 
beschreven beleid op een zodanige wijze dat 
de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en 
de door het bevoegd gezag opgenomen eigen 
opdracht en voor het onderwijs worden 
gerealiseerd. 
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6.2 Interne audit en zelfevaluatie 
Op de ABS is gekozen voor een vierjarig cyclisch systeem om 
kwaliteit te meten en als uitgangspunt te nemen bij 
ontwikkelingen binnen de school.  
Het systeem is tweeledig en bestaat uit zelfevaluatie en audits. 
Deze audits vinden intern plaats. 
De cyclus voor de komende 4 jaar ziet er als volgt uit: 
• Jaar 0 (2018-2019): Inspectiebezoek; 
• Jaar 1 (2019-2020): Borging via kwaliteitskaarten; 
• Jaar 2  (2020-2021): (interne) audit; 
• Jaar 3 (2021-2022): Zelfevaluatie; 
• Jaar 4 (2022-2023): Inspectiebezoek of externe audit. 

6.3 Kwaliteitssysteem 
De afspraken om de kwaliteit van het onderwijsproces te 
waarborgen staan omschreven in een aantal 
beleidsdocumenten. Al deze documenten vormen samen het 
volledige kwaliteitssysteem.  

Deze documenten zijn: 
• Ondersteuningshandboek 

Hierin worden de uitgangspunten van de extra 
ondersteuning beschreven 

• Veiligheidsplan 
Het veiligheidsplan omvat al het beleid om de veiligheid van 
leerlingen en medewerkers te waarborgen. Het 
veiligheidsplan beschrijft al het beleid op het vlak van zowel 
sociale als fysieke veiligheid voor medewerkers, kinderen en 
hun ouders. Het veiligheidsplan is voor alle medewerkers 
beschikbaar. Een onderdeel hiervan is het sociaal 
veiligheidsplan. 

• ICT - beleidsplan 
In het ICT-beleidsplan staan alle afspraken, maar ook 
ambities en ontwikkelplannen op het gebied van ICT 
omschreven. Het richt zich op zowel de ontwikkeling van 
medewerker, als de inzet van ICT voor de leerlingen. 

• Kwaliteitskaarten 
De afspraken zijn vastgelegd in drie borgingsdocumenten: 
Aanbod, Didactisch handelen en Schoolklimaat. 
De onderdelen in deze borgingsdocumenten zijn gebaseerd 
op de cellen die BAS bevat: Structuur, Interactie, 
Zelfstandige Leerhouding, Instructie, Samenwerken en 
Planningssysteem. 

• Kwaliteitshandboek 
Onze kwaliteitszorg staat in detail beschreven in het 
kwaliteitshandboek. In dit hoofdstuk verwijzen we hier naar. 

doelstellingen:  
• ontwikkelen interne audit (2019-2020) 
• verkennen externe audit (2019-2020) 
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7 Sponsoring 

Onze school onderschrijft het convenant dat de PO-
Raad namens haar leden is aangegaan met andere 
belanghebbende partijen. Dit convenant had een 
looptijd tot 1 januari 2019. Het streven is om per 
1-1-2020 een nieuw convenant aan te gaan. Totdat 
het nieuwe convenant werkelijk is ondertekend, houdt 
de ABS zich aan het eerstgenoemde. 
De belangrijkste uitgangspunten van het convenant 
zijn: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige doelstellingen 
van de school. Er mag geen schade worden 
berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 
gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in 
overeenstemming zijn met goede smaak en 
fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de 
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij 
betrokkenen in gevaar brengen. 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de 
continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 
kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs 
stelt. Het primair onderwijsproces mag niet 
afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

• De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht 
op beslissingen van het bevoegd gezag over 
sponsoring. 

• Sponsorcontracten mogen de leerlingen niet 
aanzetten tot ongezond gedrag. 

• De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag 
geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. 

• De kernactiviteiten van de school mogen niet 
afhankelijk worden van sponsoring.  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8 Meerjarenbeleid 
Onderwijskwaliteit

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Organisatievorm ondersteunen 
uitgangspunten kindgericht onderwijs

Uitgangspunten opstellen x

Alternatieven opstellen x

Schoolbezoeken x

Keuzetraject x

Invoeren x

Ononderbroken ontwikkelingslijn

Op inhoudelijke thema’s doorgaande lijn groepen 2-3 
versterken

x x

Doorgaande lijn KDV/PG → groep 1: aanbod op maat x

Format doorgaande thema’s 0-6 jaar x

Interbestuurlijk verkennen meerwaarde interbestuurlijk 
10-14 jarigen

x x

Burgerschapsonderwijs

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Leerlingen, team en school leveren een 
actieve bijdrage aan de verduurzaming van de 
school.

Voorlichting en acties rondom afval, energie x x x x

Afvalscheiding in hele school x

Onderzoek met ZMF en gemeente naar mogelijkheden 
aanpassen gebouwen

x
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Ontwikkeling in beeld

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Kinderen worden actief betrokken bij hun 
leerproces 

Leerkrachten hebben kennis en werken actief 
aan het stellen van leerdoelen en bepalen van 
succescriteria 

Training kindgesprekken x x

Invoeren ouder-kind-leerkrachtgesprekken x x

Groeps- en individuele plannen worden meer 
dynamisch, passend bij kindvolgende 
systematiek 

Plannen rekenen x

Plannen taal en lezen x

Kerndoelen en referentieniveaus

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Taal 
Alle kinderen krijgen goed taalonderwijs

Uitvoeren plan Implementatie x

Evaluatie 1e jaar x

Uitvoeren verbeterpunten vanuit 1e jaar x

Aanvankelijk lezen 
• 90 % van de kinderen behaalt eind groep 3 

einddoelen groep 3 
• 100% van de kinderen behaalt 1F aan einde 

basisschool, 90% 2F 

Verbeteren vroegtijdige herkenning risicolezers x

Didactische aanpak groep 1 - 8 onderzoeken en indien 
nodig verbeteren

x

Onderzoeken van huidige interventies en mogelijke 
alternatieven

x

Aanpassen van interventies x

Methodeselectie aanvankelijk lezen x

Implementatie nieuwe methode x
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Kerndoelen en referentieniveaus (vervolg)

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Engels 
Alle kinderen met een goede basis van de 
Engelse taal naar het VO 

Monitoren door middel van observaties en portfolio’s in 
groepen 5-6

x

Inzet interventies bij risicoleerlingen x

Rekenen - wiskunde 
• 95% van de leerlingen behaalt 1F, 
• 85% van de leerlingen behaalt 1S 

Alle leerkrachten kennen en handelen volgens 
handelingsleermodel en drieslagmodel

x x

Alle leerkrachten kennen en handelen naar het ERWD x

Wereldoriëntatie Keuzeproces of wereldoriëntatie thematisch wordt 
aangeboden of in losse vakken

x

Bewegingsonderwijs en motoriek

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Vroegtijdige signalering Monitoren van leerlingen groepen 2 x x

Versterken fijne motoriek en handschrift
kennis vergroten x

schrijven plan van aanpak x

Het grote plein is een aantrekkelijke en 
uitdagende speelplek

plan schrijven op basis van visie x

plein ontwerpen x

middelen verzamelen x

plein herinrichten x x
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Didactisch handelen

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

leerkrachten trainen meer complexe 
didactische vaardigheden: 
• aangaan van interactie die aanzet tot 

reflectie 
• uitspreken doelgerichte en realistische 

hoge verwachtingen 
• geven van proces- en productfeedback

Teamscholing en begeleiding / coaching op maat x

herhalen coöperatieve werkvormen
Algemene herhaling x

Gedifferentieerde training x

invoeren gevalideerd observatie-instrument 
van pedagogische en didactische 
vaardigheden

Selectie x

Invoering x

ICT en mediawijsheid (zie ICT - beleidsplan voor meer uitgebreide toelichting

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Basisvaardigheden en informatievaardigheden 
worden in alle groepen aangeboden

Borgen van hetgeen de leerlingen nu al aangeboden 
wordt. Begeleiden via bouwoverleggen

x

Mediawijsheid
Invoering Nationaal Mediapaspoort groepen 1-8 
(in groep 1-2 in thema geïntegreerd) 

x

Computational thinking invoeren 
(programmeren en robotica) 

Basisaanbod voor alle leerlingen x

Uitbreidingsaanbod op basis van interesse / affiniteit  
(in PPT of talentlessen)

x
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Ouder als partner

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Ouders zijn meer actief betrokken bij de 
school

Opzetten ouderpanel x

Duidelijk beeld van gevraagde hulp en tijdsinvestering x x

Plan van aanpak verbeterde ouderbetrokkenheid 
opzetten

x

Ouders worden ondersteund als zij 
didactische ondersteuning aan hun kinderen 
bieden 

Website is voorzien van tips voor educatieve 
ondersteuning

x

Thematische ouderavond rekendidactiek, aanvankelijk 
lezen

x x

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Optimale begeleiding (hoog- en 
meer)begaafde leerlingen

Uitvoering beleidsplan begaafde leerlingen x x x x
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Talentontwikkeling

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Leerlingen hebben zicht op hun eigen brede 
ontwikkeling 

Een integratieve benadering voor doelen voor 
vaardigheden en ontwikkeling in ons dagelijks aanbod

x x

Ontwikkeling van een ondersteunend portfolio waarin 
de ontwikkeling van doelen voor vaardigheden en 
ontwikkeling zichtbaar worden.

x x

Leerlingen hebben ruimte voor en worden 
begeleid bij het verkennen van hun talenten 

Personeel

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

De ABS is een opleidingsschool voor nieuwe 
onderwijsprofessionals 

Opleiden starterscoaches x

Deelname netwerk Opleidingsschool Zuid-West x x x

Actueel personeelsbeleidsplan
Realiseren actueel personeelsbeleidsplan, waarin de 
leerkrachtfuncties L-10 en L-11 zijn opgenomen

x

Kwaliteit

Doel Actie 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Versterken kwaliteitsstructuur 

ontwikkelen interne audit x

uitvoeren interne audit x

verkennen externe audit x
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9 Lijst met afkortingen 
• MR: medezeggenschapsraad 
• WPO: wet primair onderwijs 
• OP: ontwikkelingsperspectief 
• PG: peutergroep 
• KDV: kinderdagverblijf 
• OR: onderwijsresultaten 
• TEC: taalexpertise centrum Walcheren 
• 1F: functioneel niveau, 1S: streefniveau 
• ERWD: Ernstige Reken- en wiskundeproblemen en 

dyscalculie 
• ALO: Academie Lichamelijke opvoeding 
• SK: sociaal klimaat 
• SLO: Stichting Leerplan Ontwikkeling 
• W&T: wetenschap en technologie 
• DVO-doelen: Doelen vaardigheid en ontwikkeling 
• POP: persoonlijk ontwikkelingsplan 
• BAS: bouwen aan een adaptieve school 
• ZMF: 
• PPT: pittige plustekens (verrijkingsprogramma)
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• Planning van vervangingen methoden 

• Overzicht beleidsdocumenten 

• ICT - beleidsplan 

• Beleidsplan meerbegaafde leerlingen 

• Strategisch bestuursbeleid 2019-2023 

• Kwaliteitshandboek 

• Ondersteuningshandboek 

• Convenant sponsoring

10 Bijlagen en verwijzingen 


