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Inleiding:  

Met veel plezier presenteren wij u het schoolplan van onze school. Met onze medewerkers, ouders 

en leerlingen hebben wij het afgelopen jaar nagedacht op welke manier wij onze school de komende 

4 jaren willen ontwikkelen. Het resultaat ervan ligt voor u. 

Onze school is een van de scholen van Stichting CBO Zeist. CBO Zeist staat voor Christelijk 

geïnspireerd, goed en eigentijds onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden tot 

vaardige, waardige en aardige burgers, die verantwoord en betrouwbaar kunnen participeren in 

onze dynamische samenleving. Onze medewerkers zijn goed voorbereid op hun opdracht en 

verbeteren zichzelf en hun onderwijs in samenspraak met ouders. Dit is onze gezamenlijke missie en 

in ons schoolplan laten we zien op welke manier wij dit doen. We hebben daarbij het koersplan van 

de stichting als leidraad genomen en hier onze school-specifieke wensen en idealen aan toegevoegd. 

We realiseren ons dat we onze plannen gaan realiseren in een tijd waarin de wereld om ons heen 

weerbarstig is en aan de kinderen van nu de nodige uitdagingen stelt. We hopen met deze plannen 

onze leerlingen een hele goede basis mee te geven voor hun verdere leven. We denken daarbij niet 

alleen aan kennis en vaardigheden. Wij vinden het van belang dat kinderen in de volle breedte 

ontwikkelen en besteden daarom veel aandacht aan de sociale competenties en zelfinzicht om onze 

leerlingen voor te bereiden op hun rol in de snel veranderende samenleving. 
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Het schoolplan is als volgt opgebouwd: 

1. De School en haar omgeving 

1.1. Wie zijn wij? Een korte biografie  

1.2. Waar komt de school vandaan ? 

1.3. beschrijving van de leerlingkenmerken en sociale omgeving van de school (Wat hebben 

onze leerlingen nodig) 

1.4. Wat kunnen wij onze leerlingen bieden (SOP) / SWV Zout/ CJG / GGD/schoolveiligheid 

1.5. Lange termijn ontwikkelingen, trends. 

 

2. Uitgangspunten CBO Zeist  

2.1. koersplan/strategisch beleid - de keuzes 

 

3. Ons schoolconcept  

3.1. Missie, visie, kernwaarden van de school 

3.2. Ambitie van de school 

3.3. Ouderbetrokkenheid op school 

 

4. Kwaliteitskader  

4.1. De inhoud van ons onderwijs  

4.2.  De lessentabel 

4.3. Financiën  

 

5. Analyse van de kwaliteit van onze school 

5.1. Kwaliteit en kwaliteitsbewaking  

5.2.  Veranderparagraaf De Sluis 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1. De school en haar omgeving  

1.1. Wie zijn wij.  Een korte biografie  

De school: De Sluis is een school met 420 leerlingen verdeeld over 17 groepen gesitueerd in Zeist- 

West. Aan onze school zijn 320 gezinnen verbonden.  De naam van de school is afgeleid van de 

nabijgelegen monumentale waterkering gelegen in De Grift. 

Het gebouw dateert uit 1974 en is zeer ruim van opzet. De school is ingedeeld in drie afdelingen;  

onder- midden en bovenbouw. Elke afdeling is voorzien van een ruim bemeten eigen speelplein.  De 

pleinen en het schoolgebouw zijn in 2014-2015 ingrijpend verbouwd. Het gebouw is verduurzaamd 

en geschikt gemaakt voor onderwijs in de 21e eeuw.  Het schoolplein is op basis van de wensen van 

kinderen voorzien van nieuwe speeltoestellen.  

De leerlingen: De leerlingen van De Sluis vormen een vrijwel getrouwe dwarsdoorsnede van de 

Nederlandse bevolking. Hoewel de meeste leerlingen uit de wijk komen heeft de school door de 

diversiteit in woningaanbod in de buurt een diverse groep leerlingen.  In de wijk staan zowel 

huurflats alsook koopwoningen uit het hogere segment.  De school heeft vrijwel geen leerlingen 

meer met eezogenaamd leerlinggewicht. Dit mooie palet biedt kinderen een goede voorbereiding op 

de samenleving waarvan zij later deel uit maken. De eindresultaten laten al drie jaar op rij een score 

op of boven de hoogste norm van de onderwijsinspectie.  

De leerlingen geven aan dat ze zich prettig en veilig op school voelen.  Monitoring vindt halfjaarlijks 

vanaf groep 5 plaats via Kanvas. De coördinator sociale veiligheid rapporteert hierover tweejaarlijks 

aan de directie.  De resultaten worden tevens gedeeld met de onderwijsinspectie. Het leerlingaantal 

is de afgelopen jaren licht gedaald en stijgt nu langzaam. De school heeft sinds twee jaar een 

wachtlijst.  

door demografische ontwikkelingen in de wijk Zeist –West laten een verjonging zien die te verklaren 

is uit overloop van gezinnen uit Utrecht en een natuurlijke cyclus in een aantrekkelijke woonwijk.  De 

school verwacht voor de komende jaren de wachtlijst te moeten handhaven. De school heeft geen 

ambitie om te groeien in leerlingaantal buiten de maximale capaciteit van het gebouw.   

De leerkrachten:  De school heeft 34 personeelsleden waaronder 30 leerkrachten.  Hoewel velen 

werkzaam zijn in een duo-baan neemt het  aantal full timers de laatste jaren toe. Het aantal mannen 

in het team neemt gestaag af. De leerkrachten zijn gemiddeld boven de  veertig en zijn vaak 

langdurig aan de school verbonden.  

 

De identiteit: CBS De Sluis is een protestants christelijke basisschool. Wij proberen vanuit ons 

handelen en denken christen te zijn.  De school is toegankelijk voor iedereen die onze christelijke 

manieren wil respecteren. We vertellen bijbelverhalen en beginnen en eindigen  de dag met een 

gedicht of een gebed.  Wij zien de kanjertraining als leidend  in de omgang met elkaar, zoals we dat 

vinden passen bij christelijk zijn.  
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1.2. Waar komt de school vandaan ? 

De Sluis heeft een enorme slag gemaakt de afgelopen 4 jaar. De kwaliteit en de hoeveelheid 

innovaties aan zowel de organisatie als het onderwijs zijn indrukwekkend.  Een compliment aan alle 

betrokkenen, teamleden ouders en kinderen die dit mogelijk hebben gemaakt.  

In het schoolplan van 2015 hebben we ons de volgende doelen gesteld: 

Leerlingen met een taalachterstand structureel begeleiden. 

 Hoewel er nog steeds structureel aandacht is voor woordenschat vanaf groep 1 stellen we vast dat 

de taalachterstanden afnemen en er minder leerlingen aangemeld worden met een taalachterstand. 

De school heeft inmiddels een lage score in de gewichtenregeling (7). In vergelijking met omliggende 

scholen zelfs een zeer lage score. Specifiek beleid naast het huidige woordenschatonderwijs is 

daarom niet meer nodig. (advies inspectie 2015) 

Ander IT onderwijs en programmeren: 

Het onderwerp programmeren is uitvoerig onderzocht in de afgelopen jaren. Meerder pilots zijn 

gehouden. Tot op heden is er geen doorlopende leerlijn of methodiek gevonden die voldoende 

samenhang bood. Offline programmeren heeft via de schaaklessen in groep 7 wel vaste voet aan wal 

gekregen. Het onderwerp wordt meegenomen naar het nieuwe schoolplan, omdat we er het belang 

van blijven inzien.  

Creativiteit, muzikaliteit en drama. 

We stelden vast dat de cognitie erg de boventoon voerde in het onderwijs en wilden de hoge 

resultaten behouden, maar nadrukkelijk meer aandacht voor de kunsten. Het team heeft zelf een 

leerlijn creativiteit en kunstgeschiedenis opgesteld en deze wordt met veel voldoening en mooie 

resultaten uitgevoerd.  

Via vakleerkrachten muziek en drama is het programma op deze specialistische onderdelen 

kwalitatief sterk verbeterd. De docenten zijn opgeleid via het conservatorium of de hoge school voor 

de kunsten.  

Ouderbetrokkenheid 3.0 

De school heeft sinds 2017 al haar oudercontacten op maat. Met de ouders wordt een 

communicatieplan afgesproken bij het startgesprek. Gesprekken kunnen plaatsvinden voor- of na 

schooltijd of aan het einde van de middag.  

De verslaglegging is binnen 10 dagen in te zien door ouders, waarna zij hun zienswijze kunnen 

toevoegen. Geen contact is niet mogelijk. Ouders en teamleden ervaren deze werkwijze als zeer 

zinvol.  

21st century skills. De school heeft dit de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en stelt  ast dat de 

huidige methodieken in ruimvoldoende mate deze skills geintegreerd aanbieden.  

Culturerele vaardigheden. Naast een beredeneerd aanbod voor muziek, drama, tekenen en 

handvaardigheid biedt De Sluis jaarlijks een museumbezoek aan voor alle leerjaren. In samenhang 

hiermee wordt een project over het onderwerp aangeboden.   
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Kansengelijkheid bevorderen:  typeles bekostigd door school.  In groep 6 krijgen alle leerlingen een 

typecursus aangeboden door de school. Met een commerciële aanbieder is een prestatiecontract 

afgesloten. Binnen 1.5 jaar heeft 95% een diploma gehaald. We voorkomen door zelf te financieren 

dat leerlingen waarvan ouders de curus niet bekostingen op achterstand beginnnen in de brugklas. 

De school onderhoudt contacten met stichting leerkansen en draagt actief zorg ervoor dat alle 

leerlngen aan alle activiteiten kunnen deelnemen. 

Kwaliteitsanalyse: De school heeft er de afgelopen jaren gewoonte van gemaakt alle toetsen te 

analyseren en op basisi daarvan doelen te formuleren in de groepsplannen. Deze PDCA cyclus op 

leerkrachtniveau functioneert goed. Op schoolniveau neemt de directeur onderwijs de ananlyses 

voor zijn rekening. En presenteeert de bevindingen eerst inhoudelijk naar het team en vervolgens 

naar de ouders.  

Stellen van tussendoelen : De leerkrachten stellen structureel tussendoelen n.a.v. Cito toetsen. Deze 

doelen worden beschreven in het groepsplan. De intern begeleider bespreekt deze uitkomsten met 

de leerkachten tijdens de leerlingbesprekingen.  

Analyse van toetsen: Het analyseren van toetsen heeft de aandacht gehad. De juiste analyse leidt tot 

de juiste inzet. Hiertoe zijn twee studiedagen gehouden voor het gehele team om een meer 

analytische benadering van toetsing te verkrijgen. Hoewel er een goede slag gemaakt is, blijft het 

zorg om dit systematisch te blijven ontwikkelen. Bij nieuw personeel of bij verloop is dit een 

aandachtspunt.  We blijven dit punt monitoren via de leerlingbesprekingen waar toetsanalsye 

structureel deel van uitmaakt.  

Opbouw van leerresulaten evenwichtiger spreiden over de leerjaren:  Dit heeft de afgelopen jaren 

structureel de aandacht gehad. We zien dat leerlingen binnen deze populatie langer nodig hebben 

om als groep boven het gemiddelde te scoren.  Inzet om dit te vervroegen hebben wel tot verhoging 

van de resultaten geleid, maar niet tot eerdere hogere groepsgemiddelden. We zien deze groeicurve 

als eigen aan de populatiekenmerken en geen aanleiding om hier anders op te zullen sturen. 

Professionele cultuur: Dit onderwerp maakte oorspronkelijk geen deel uit van het schoolplan maar is 

ingevoegd in het jaarplan van 2015. Aanleiding was een cultuuronderzoek in opdracht van de 

directie. De uitkomst was dat de school een famlilaire cultuur had en er onduidelijkheid was in welke 

mate werknemers invloed hadden op de besluitvorming. Er was in onvoldoende mate sprake van 

een aanspreekcultuur. In samenwerking met CPS is een actieplan opgesteld en heeft de school de 

besluitvorming zo georganiseerd dat ieder betrokken wordt en dat helder is waarin wie invloed 

heeft. Op basis van de kenmerken van ene professionele cultuur van Van Emst is structureel gewerkt 

aan een professionele cultuur met als doel zelfsturende teams in 2019. Hoewel we de zelfsturing 

niet gerealiseerd hebben en dat door veranderende inzichten ook niet langer nastreven is de huidig 

manier van werken transparant en effectie.  

Invoering continurooster: De school heeft op basis van een ouderpeiling besloten het continurooster 

in te voeren. De bevindingen zijn positief voor leerlingen, maar leidden wel deels tot een beleving 

van verzwaring van de werkdruk voor leerkrachten. Hoewel het een ingrijpende wijziging is hebben 

we door in te zetten op de kwaliteit van de pauze voor kinderen een sterke winst in sociale veiligheid 

gerealiseerd.  

 

      



 

7 
 

1.3. beschrijving van de leerlingkenmerken en sociale omgeving van de school  (Wat 

hebben onze leerlingen nodig?) 

Leerlingen op de Sluis maken deel uit van een diverse groep. Binnen de ouders zijn grote 

inkomensverschillen. Verschillen zijn er ook in ethniciteit en religie. Die verschillen uitten zich ook in 

een zeer diverse leerlingpopulatie. Binnen de populatie zijn gelukkig ook vele overeenkomsten. Het 

valt op dat De Sluis meer en meer de school wordt van betrokken ouders uit de middenklasse. De 

zorgzwaarte volgens de meest recente rekenmethode van het CBS geeft De Sluis een 7.  Daarmee is 

er sprake van een klein deel van de leerlingen wat in aanmerking komt voor extra ondersteuning. De 

huidige onderwijsopzet met het hebben van hoge verwachtingen , instructiemodel en HGW zorgt 

ervoor dat deze kleine groep opgetild wordt naar een hoger niveau.  Uitgangspunt op De Sluis is dat 

alles wat wij doen nooit tot uitsluiting of kansenongelijkheid mag leiden. Een goed voorbeeld 

hiervan is de invoering van typeles bekostigd door de school.  

Omdat er een deel leerlingen is wat extra zorg behoeft hebben we de organisatie, maar ook het 

gebouw helder en overichtelijk ingericht. Hoewel wel een groep leerlingen met ook op 

onderwijskundig en opvoedkundig gebied verschillende uitvragen hebben richten we ons bij de 

maatregelen altijd op de degene die er het meest van profiteert. Een gestructureerde prikkelarme, 

rustige omgeving is ongeacht of je er wel of geen last van hebt een fijne plek om te leren.  

 Onze leerlingen vragen om een gestructureerde aanpak. Omdat wij als team gelijkluidend zijn in 

onze benadering en geeft dit een prettig klimaat waarin het goed leren is.        

Ook vragen onze leerlingen om uitgedaagd en gezien te worden. De wijze waarop wij ons onderwijs 

en zorgsysteem hebben ingericht beantwoord aan deze vraag.        
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1.4. Wat kunnen wij onze leerlingen bieden (SOP 

 

Onze visie en missie. 

We realiseren ons dat goed onderwijs geven ook keuzes maken is. Door die keuzes te maken zijn we 

effectief in het besteden van aandacht daar waar het hoort. Onze school wil een leergemeenschap 

zijn van kinderen, ouders en leerkrachten die proberen christen te zijn. We richten ons onderwijs 

zodanig in dat alle kerndoelen en referentieniveaus gehaald worden. Daarnaast vinden we dat het 

onze opdracht is om talenten van kinderen te herkennen en te ontwikkelen.  

De school zien we in beginsel als een instituut voor onderwijs. Vanuit die gedachte vinden wij dat de 

basis die op school gelegd wordt een belangrijk fundament voor verdere ontwikkeling is. Dat 

fundament moet daarom stevig zijn.  

We gebruiken daar veel bouwstenen en enkele sluitstenen voor. De vakken die wij geven zijn de 

bouwstenen en onze speerpunten de sluitstenen. Op De Sluis zijn deze sluitstenen: taal en sociaal- 

emotionele ontwikkeling. Een bouwwerk blijft pas staan als het stevig staat, een fundament en 

goede stenen zijn belangrijk, het cement dat is wat alles bij elkaar houdt; dat zijn onze medewerkers 

in samenwerking met ouders en kinderen.  

We hebben voor de kanjertraining als basis voor onze omgang met kinderen, ouders en elkaar 

gekozen. De uitgangspunten van de kanjertraining zijn van toepassing op al onze beslissingen. Dat 

betekent dat kanjertraining op De Sluis geen methode maar een ‘way of life’ is. Kanjertraining legt 

de basis voor een goede ontwikkeling. Doordat kinderen zichzelf ontplooien en voelen dat “ze er 

mogen zijn” herkennen ze waar ze goed in zijn en waar ze beter in kunnen worden. Doordat 

kinderen zich beter voelen, presteren ze beter op school en in de omgang met elkaar. Omdat 

kanjertraining alleen werkt als ouders, school en kinderen met elkaar samenwerken maakt u door 

voor De Sluis te kiezen ook een bewuste keuze voor de kanjertraining.  

We streven naar een hoge vaardigheid op het gebied van lezen en taal. Taal is een belangrijk vak in 

alle leerjaren van De Sluis . Een goede taalontwikkeling is een solide basis voor ontplooiing. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het resultaat van het leesonderwijs in groep 3 veel zegt over de 

kansen van kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij als school een opdracht 

hebben om kinderen goed voor te bereiden m.b.t. de beginnende geletterdheid van groep 3. 

Naast de kanjertraining en taal vinden we een grote vaardigheid in zelfstandigheid, 

zelfverantwoordelijkheid en zelfstandig leren belangrijk. Hierin willen we kinderen helpen te 

groeien. Dat doen we door een goede opbouw van zelfredzaamheid naar zelfstandigheid te bieden. 

We zien de school als een professionele organisatie met een opdracht van de ouders.  

We gaan er daarbij vanuit dat ouders en medewerkers succesvol kunnen zijn in de begeleiding van 

onze leerlingen, maar alleen als er een nauwe samenwerking tussen school, thuis en kind kan 

ontstaan. Als school verwachten we van ouders dat zij gedurende hun loopbaan op De Sluis hun 

kinderen actief volgen, dat mag u van ons als school ook verwachten. We informeren ouders daarom 

tijdig en uitvoerig over het hoe en waarom van de keuzes die we maken voor het onderwijs. 

Bouwen, leren en opvoeden doen we samen! 
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Groepsgrootte. 

De school hanteert een maximale groepsgrootte van 32 leerlingen. Bij voorkeur wordt vanaf groep 3 

de samenstelling van de groepen niet meer veranderd. Uitgangspunt voor plaatsing is het 

aannamebeleid van CBO Zeist en de uitwerking in het aannamebeleid van de school. Uiteraard zijn 

de afspraken rondom Passend Onderwijs ook van toepassing op het plaatsingsbeleid van de CBO-

basisscholen. Dit beleid is ook van toepassing bij een aanvraag voor tussentijdse instroom, waarbij 

wordt bekeken of een leerling kan worden toegelaten. 

 

De volgende vakleerkrachten of specialisten zijn er op school aanwezig. 

 Vakleerkrachten gymnastiek voor de groepen 3 – 8 

 Vakleerkracht muziek voor de groepen 3 - 8 

 Vakleerkracht drama voor de groepen 3 - 8 

 Specialist trajectklas 

 Specialist dyslexie 

 

Aanmelden van leerlingen 

Leerlingen kunnen worden toegelaten op De Sluis als de ouders instemmen met de christelijke 

identiteit, de onderwijskundige uitgangspunten van de school en de schoolregels. Vooral het respect 

voor de levensbeschouwing en de verplichte deelname van de leerlingen aan activiteiten die 

daarvoor uitgevoerd worden, heeft voor het team hoge prioriteit.  

 

Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften  

Wanneer ouders verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, wordt van hen 

verwacht dat ze dit bij de aanmelding aangeven. Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd 

om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken 

verlengd worden. In die periode doet de school onderzoek en kijkt of ze de benodigde 

ondersteuning kan bieden.  

Als er na tien weken nog geen besluit genomen is, heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op de 

school van aanmelding tot de school een goede plek heeft gevonden. 

 

 

Leerlingen zijn onze zorg!  

Een slogan die zeker op CBS De Sluis van toepassing is. Elke leerling wordt zorgvuldig gevolgd. Om dit 

zo goed en overzichtelijk mogelijk te doen hebben we een speciaal systeem aangelegd, met als basis 

“ALL IN”. Deze manier van werken is getoetst en is door de inspectie goedgekeurd.  
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Passend onderwijs.  

Vanaf 2014 hebben alle scholen in Nederland een zogenaamde zorgplicht. Dat betekent dat 

schoolbesturen de plicht hebben een zorgleerling passend onderwijs te bieden. Dat kan op de school 

van aanmelding of op een school waar een samenwerkingsverband mee is gesloten. De Sluis heeft 

met het CBO Zeist een samenwerkingsverband met ZOUT *(Zuid Oost UTrecht). Het 

samenwerkingsverband, ouders en De Sluis kunnen samen d.m.v. een groeidocument gericht zoeken 

naar een passende vorm van onderwijs. De Sluis kiest ervoor om het passend onderwijs via het 

handelingsgericht werken te benaderen. ( HGW) 

Sterke punten van HGW 

 Focust op mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op 

tekortkomingen.  

 Is ook prima toe te passen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen  

 Sluit aan bij handelingsgericht indiceren; belangrijk als de regionale verwijzingscommissies 

straks vervallen.  

 Oplossingsgerichte werkwijze met concrete (tussen)doelen en evaluaties.  

Het groepssignaleringsplan, een belangrijk kenmerk van HGW 

 Bevordert het differentiëren in instructie en leertijd, meer dan individuele 

handelingsplannen.  

 Biedt u overzicht over leerlijnen en persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen gedurende 

het hele schooljaar.  

 Geeft de interne begeleider concrete aanknopingspunten voor handelingsgerichte 

begeleiding van leerkrachten.  

 Verbetert de overdracht (bij duobanen of nieuwe groep). 

 

*ZOUT, www.swvzout.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swvzout.nl/
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Welke leerlingen krijgen extra ondersteuning?  

Ondersteuning-leerlingen zijn leerlingen die extra aandacht of begeleiding nodig hebben op een 

bepaald gebied van hun ontwikkeling. Dit kan op verstandelijk- , sociaal – emotioneel of motorische 

gebied zijn. Dit geldt voor zowel leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben als voor kinderen die 

meer leerstof, verrijking of andere leerstof nodig hebben. De eerste zorg en verantwoordelijkheid 

ligt bij de groepsleerkracht. Wanneer de groepsleerkracht zich zorgen maakt om een leerling kan 

deze ondersteuning vragen aan de Intern Begeleider (IB ‘er). Leerlingen kunnen in principe 4x per 

jaar tijdens de leerlingenbespreking aangemeld worden. In bijzondere gevallen kan een leerling 

tussentijds aangemeld worden, bijvoorbeeld bij tussentijdse instroming op De Sluis.  

 

De begeleiding kan bestaan uit: onderzoek, door observaties en/of testen met daaraan gekoppeld 

tips voor in de groep, een handelingsplan dat door de leerkracht uitgevoerd wordt in de klas. 

Wanneer een leerling 2x een handelingsplan van 10 weken heeft gehad en daar nog niet voldoende 

aan heeft gehad krijgt hij/zij een individueel ondersteuningsplan.  

 

In onze ondersteuning voor leerlingen gebruiken we de volgende termen:  

- Volgleerlingen: leerlingen die we volgen zonder extra aandacht, wel noteren 

- Aandachtsleerling: dat zijn leerlingen die zonder extra tijdelijke hulp de leerstof niet oppakken. Zij 

krijgen een handelingsplan voor hooguit 2x 10 weken. 

 - Probleemleerling: dat zijn leerlingen die een langdurig probleem hebben (langer dan 2x 10 weken). 

Bijna altijd groepsoverstijgend. Deze leerlingen krijgen een Ondersteuningsplan. 

 - Ondersteuningleerling: dat zijn leerlingen die veel extra aandacht nodig hebben en een 

psychologisch onderzoek hebben gehad. Zij krijgen een Ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld leerlingen 

met een rugzak waarbij een diagnose is gesteld.  

Ontwikkelingsperspectief.  

Voor een leerling met speciale ondersteuningsbehoeften wordt een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. Dit kan voor één vakgebied zijn, maar ook voor meerdere vakgebieden. Dit 

ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks bijgesteld op grond van de dagelijkse ervaringen met de 

leerling in de groep en thuis en op grond van de toetsscores van de leerling. Ieder half jaar wordt het 

individuele handelingsplan of  ondersteuningsplan geëvalueerd en worden waar nodig de doelen 

bijgesteld. 
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Makkelijk en zeer makkelijk lerende kinderen. 

Zoveel kinderen; zoveel verschillen. All-in betekent dat we veel aandacht besteden aan kinderen die 

behoefte hebben aan uitdaging op de basisschool. Wij maken onderscheid tussen makkelijk en zeer 

makkelijk lerende kinderen. Makkelijk lerende kinderen hebben in de groep extra uitdaging nodig. 

Dat wordt geboden door extra opdrachten uit de beschikbare methodes aan te bieden. 

Groepsleerkrachten roosteren structureel tijd in voor het begeleiden van kinderen die extra 

uitdaging aangeboden krijgen. Ook zijn er leerlingen die zeer gemakkelijk leren. Deze kinderen 

vormen een bijzondere groep. Voor hen is er ook begeleiding buiten de groep. Op De Sluis is 

daarvoor de ‘Trajectklas’. Kinderen werken daar aan projecten; veelal samen met 

ontwikkelingsgelijken. Deze leerlingen worden daarin een dag per week door een leerkracht 

begeleid. Geïnteresseerden kunnen bij de directeur onderwijs informatie inwinnen m.b.t. de 

trajectklas en het beleid omtrent de trajectklas. 

Blijven zitten?  

Nee, op De Sluis gaan in principe alle kinderen vanaf groep 3 over. We weten dat het doubleren op 

korte termijn effect heeft, maar op de lange termijn levert het geen meerwaarde op.  

In groep 2 is het mogelijk dat een leerling een kleuterverlenging krijgt. Een kleuterverlenging betreft 

veelal kinderen die nog niet voldoende ‘rijp’ zijn voor het onderwijsproces vanaf groep 3 (o.a. 

beginnende geletterdheid). 

Voor leerlingen die zich zeer snel ontwikkelen bestaat de mogelijkheid om te versnellen. Dat wil 

zeggen een leerjaar over te slaan. Het blijkt dat versnellen gunstige effecten heeft op de 

ontwikkeling van kinderen. 

 

Kinderen die meer moeite hebben met het opnemen van de leerstof. 

Leerlingen die meer moeite hebben met het opnemen van de leerstof kunnen bij ons op school 

worden opgevangen. De leerstof wordt dan waar nodig aangepast en de oefentijd, die nodig is om 

vaardigheden te leren, wordt (zo mogelijk) uitgebreid. Tevens krijgen deze leerlingen extra 

instructie. Eventueel volgt de leerling een eigen leerlijn voor een bepaald vakgebied. Wanneer de 

achterstanden ten opzichte van leeftijdsgenoten erg groot worden, moet bekeken worden of we als 

school nog wel kunnen zorgen voor een passend onderwijsaanbod. 

 

Kinderen met dyslexie en ernstige dyslexie.  

Op iedere school zijn er leerlingen bij wie de lees- en of spellingontwikkeling vertraagd verloopt. Het 

signaleren van een vertraagde lees- en of spellingontwikkeling begint bij de leerkracht en de intern 

begeleider. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het stappenplan dat beschreven wordt in het 

“Protocol leesproblemen en dyslexie”. Diverse keren vindt er in een schooljaar een signalering 

plaats. Aan de hand van deze signaleringen wordt bekeken wat de kinderen aan extra instructie en 

oefening nodig hebben om de doelen voor het lees- en spellingonderwijs te behalen.                                          

Wij begeleiden deze leerlingen zo goed mogelijk in de klas d.m.v. de handelingsadviezen die onze 

dyslexiespecialist met de groepsleerkracht bespreekt. 
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Deze kinderen krijgen extra instructie en extra oefentijd bij het leren lezen en spellen. Wanneer een 

kind, ondanks de vele extra instructie en oefening, de doelen niet haalt, kan er mogelijk aan dyslexie 

gedacht worden. Wanneer er een vermoeden van dyslexie is, wordt er na verloop van tijd door de 

dyslexiespecialist een aanvraag gedaan voor dyslexieonderzoek.  

Leerlingen met ADHD, ADD of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).  

We kunnen leerlingen met een gematigde mate van ADHD, ADD en ASS opvangen, wanneer zij 

aanspreekbaar zijn op hun gedrag en wanneer zij in de thuissituatie goede ondersteuning krijgen. 

Per leerling zal bekeken moeten worden of de school de leerling de juiste begeleiding kan bieden om 

zich verder te ontwikkelen.  

Bij leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) is de mate, waarin begeleiding en 

sturing en aanpassing nodig is voor de leerling bepalend of een leerling met een stoornis in het 

autistisch spectrum kan worden opgevangen binnen onze school. Leerlingen met PDD-NOS en 

Asperger kunnen meestal wel opgevangen worden. Leerlingen die te vaak grensoverschrijdend 

gedrag vertonen kunnen we niet opvangen, omdat dat een gevaar oplevert voor de andere 

leerlingen. 

Leerlingen met een visuele, auditieve of motorische beperking of een vertraagde spraak-

taalontwikkeling  

We kunnen leerlingen met een visuele, auditieve, motorische beperking of vertraagde spraak-

taalontwikkeling opvangen. Voorwaarde is wel dat de school specifieke en gerichte begeleiding krijgt 

en kan beschikken over de hulpmiddelen, die de leerling nodig heeft.  

Leerlingen met een lichamelijke beperking of verstandelijke beperking. 

Bij leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moeten we bekijken of we de leerling 

op kunnen vangen. Dat is afhankelijk van de beperking van het kind en de hulp die geboden moet 

worden. Het schoolgebouw is rolstoeltoegankelijk (groep 3 en 4 d.m.v. rolstoellift). Wij tillen geen 

leerlingen uit een rolstoel om ze bijvoorbeeld op het toilet te zetten, omdat we daartoe niet de 

middelen hebben. 

Langdurig en/of chronisch zieke kinderen.  

We kunnen langdurig en/of chronisch zieke kinderen opvangen, mits de school goede begeleiding 

krijgt en, indien nodig, kan beschikken over hulpmiddelen. 
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Instanties waar wij o.a. mee samenwerken zijn: 

Spraak-taal ontwikkeling:  

-Koninklijke Auris Groep, www. auris.nl 

-Rotsoord, www.aurisrotsoord.nl 

 

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs: 

-De Stuifheuvel, www.destuifheuvel.nl 

-De Tobiasschool, www.tobiasschool.tobiaszeist.nl 

-Van Leersumschool, www.vanleersumschool.nl 

-Berg en Boschschool, www.bbonderwijs.nl 

-Reinaerde, www.reinaerde.nl 

 

Leerplicht: 

Leerplicht, www.zeist.nl/inwoner/onderwijs-en-jeugdhulp/leerplicht/ 

 

Opvoeden en thuissituaties: 

Centrum voor jeugd en gezin Zeist, www.cjgzeist.nl 

Opvoedpoli, www.opvoedpoli.nl 

Samen Veilig, www.samen-veilig.nl 

 

Diagnostiek, behandeling en begeleiding: 

OPPU, www.oppu.nl 

Opdidakt, www.opdidakt.nl 

Opvoedpoli, www.opvoedpoli 

De Hoogstraat, www.dehoogstraat.nl 

RID, www.rid.nl 

Kans in onderwijs, www.kans-inonderwijs.nl 

Bartimeus, www.bartimeus.nl 

 

Samenwerkingsverbanden basisonderwijs en voortgezet onderwijs: 

http://www.destuifheuvel.nl/
http://www.tobiasschool.tobiaszeist.nl/
http://www.vanleersumschool.nl/
http://www.bbonderwijs.nl/
http://www.zeist.nl/inwoner/onderwijs-en-jeugdhulp/leerplicht/
http://www.cjgzeist.nl/
http://www.opvoedpoli.nl/
http://www.opdidakt.nl/
http://www.opvoedpoli/
http://www.dehoogstraat.nl/
http://www.rid.nl/
http://www.kans-inonderwijs.nl/
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ZOUT (basisonderwijs), www.swvzout.nl 

Samenwerkingsverband VO ZOU, www.swv-vo-zou.nl 

 

Jeugd gezondheidszorg: 

GGD,  www.ggdru.nl 

 

 

 

 

1.5. Lange termijn ontwikkelingen (landelijke ontwikkelingen) 

*Naast de school start volgend jaar een Islamitsche school.  De komende jaren zullen er meer 

leerlingen met een Islamitsche achtergrond voor deze vorm van onderwijs kiezen. Op termijn zal dat 

gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling van onze schoolpopulatie.   

*We zien dat de woningmarkt in Utrecht ertoe leidt dat de steden aan de oostkant; Bunnik en Zeist 

populaire alternatieven vormen. De prognose is dat mede hierdoor de leerlingaanwas de komende 

jaren licht zal stijgen.  

*Ook het lerarentekort zal haar sporen nalaten binnnen de school. Waar voorheen uitsluitend 

leerkrachten met een christelijke achtergrond benoemd werden zal nu meer gekeken worden naar 

de kwaliteit van de leerkracht en niet de denominatie. Voor de identiteistontwikkeling zal ook dit 

gevolgen gaan hebben op de langere termijn.  

*Werkdruk in het onderwijs: De werkdruk wordt op De Sluis wisselend ervaren.  Het langdurig 

ziekteverzuim is nihil. Het kortdurend ziekteverzuim is laag. We streven zoveel mogelijk naar 

preventieve actie indien iemand hogere druk ervaart. De vrijgevallen tijd voor leerkarchten door 

inzet van vakleerkrachten en de specfieike werkdrukleerkrachten wordt als positief ervaren. 

*De vergoeiding voor gewichtenleerlingen is vanwege de lage achterstandsscore teruggebracht van 

ongeveer €40,000,- naar €2000,-  Dit zal voor de school vanwege de voorspelde groei weinig 

consequenties hebben.  Indien de groei niet doorzet zal dit formatieve consequenties hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swvzout.nl/
http://www.swv-vo-zou.nl/
http://www.ggdru.nl/
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2. Uitgangspunten CBO Zeist  

2.1.  koersplan/strategisch beleid - de keuzes 

  

In september 2018 hebben we na een intensief traject, waarbij alle medewerkers, ouders en 

leerlingen betrokken zijn geweest ons Koersplan 2018-2022 vastgesteld. Dit koersplan geldt als 

ontwikkelrichting voor de stichting en is de basis van alle schoolplannen van onze scholen. Voor de 

complete tekst verwijzen we naar www.cbozeist.nl. Hieronder de voor het schoolplan relevante 

informatie: 

CBO Zeist is een aantrekkelijk onderwijsaanbieder en werkgever die zorgt voor leer- en werkplezier, 

kwaliteit en continuïteit. Onze scholen staan open voor álle leerlingen, waarvan de ouders de 

Christelijke identiteit en de pedagogische aanpak respecteren. Onze leerlingen gaan met plezier naar 

school en leren zichzelf en hun unieke mogelijkheden ontdekken. In onze scholen realiseren we een 

veilige, betrouwbare omgeving, waarin groei en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Onze scholen 

bieden een breed scala aan leermomenten (gericht op hoofd, hart en handen) die kinderen zowel als 

persoon als qua kennis en vaardigheden toerust om actief mee te doen in hun eigen leefomgeving 

nu en in de toekomst (vaardig, waardig, aardig). Onze leerkrachten professionaliseren zich continu 

en passen hun onderwijsaanbod flexibel en creatief aan aan de mogelijkheden en behoeften van hun 

leerlingen. Leerlingen en ouders ervaren dat op onze scholen veel geleerd wordt door samen te 

ontdekken en samen te werken. Onze scholen zijn goed gefaciliteerd, beschikken over moderne en 

adequate leermiddelen en realiseren goede resultaten.  

 

De strategische keuzes: 

Onze focus ligt de komende jaren op de volgende strategische keuzes: 

 

 

Kennis delen en samenwerken.  

 

Binnen de lerende organisatie CBO Zeist wordt blijvend gewerkt aan een professionele cultuur, 

gericht op iedere dag een beetje beter. Dit geldt voor alle medewerkers en leidinggevenden en 

leerlingen binnen CBO Zeist. Het gedrag dat hierbij hoort is doelgericht, ontwikkelgericht en 

veronderstelt eigenaarschap 

 

 

 

 

 

http://www.cbozeist.nl/
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Waar staan we over 4 jaar: 

      

● CBO Zeist kent 6 inhoudelijke netwerken van medewerkers met een gelijke rol.  

● We hebben in beeld gebracht welke talenten en specialismen onder onze leerkrachten 

aanwezig zijn.  

● We hebben helder geformuleerd wat we onder talent of specialisme verstaan. 

● Er is sprake van erkende ongelijkheid op verschillende niveaus. 

● De talenten en specialismen worden ingezet op verschillende scholen. 

● Leerlingen delen hun kennis middels presentaties, google tools e.d. 

● Leerlingen beheersen kennis en vaardigheden naar hun mogelijkheden. 

● Leerlingen kennen zichzelf en hun mogelijkheden. 

● Leerlingen verhouden zich op een positieve manier tot de ander. 

 

 

Vaardig - waardig - aardig.  

 

 

Deze drieslag staat voor samenhangend onderwijs waarin leerlingen een solide basis krijgen, die ze 

op grond van hun persoonlijke capaciteiten en interesses verdiepen en verbreden. Passend 

onderwijs in optima forma. We creëren op onze scholen een betere balans in aandacht voor de 

hoofddoelen van het onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op 

deelname aan de maatschappij. 

 

Waar staan we over 4 jaar: 

 

Vaardig:  

● Leerkrachten  zijn goed toegerust. De komende jaren hebben wij in de ontwikkeling van 

onze leerkrachten de volgende speerpunten: 

● Kan zijn eigen data analyseren en daar de lesinhoud op aanpassen. 

● Stemt de leerinhouden en ook zijn doen en laten af op de mogelijkheden van de  kinderen 

en speelt creatief in op individuele verschillen. 

● Stelt doelen en geeft passende feedback op proces en resultaat. 

● Leert de kinderen leren ook van en met elkaar om daarmee zelfstandigheid te bevorderen. 
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● Is google gecertificeerd leerkracht niveau 1. 

● Realiseert resultaten voor de kernvakken taal, rekenen en lezen op het huidige niveau of 

beter. 

 

Waardig:  

● Scholen hebben een identiteit  geïnspireerd door de Bijbel,  life skills en kanjertraining, die 

voor alle betrokkenen zichtbaar en merkbaar is. 

● Onze leerlingen zijn toegerust met lifeskills. Ze weten wie ze zelf zijn en welke rollen bij hen 

passen, weten hoe ze kunnen samenwerken en zijn in staat feedback te geven en te 

ontvangen. Het leren mens te zijn staat voorop. 

 

Aardig: 

● Het onderwijsaanbod dat een beroep doet op creativiteit, sportiviteit, muzikaliteit, enz. is 

ruimer en beter geworden en wordt verzorgd door mensen die hierin gespecialiseerd zijn of 

hiervoor talent hebben. 

● Leerkrachten en leerlingen gedragen zich als goede burgers (zie ook duurzaamheid en 

zichtbaarheid). 

 

 

Duurzaamheid.  

 

 

Duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de 

toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar 

komen. Duurzaam kijken helpt ons oplossingsgericht te kijken naar de uitdagingen waar we voor 

staan. Denk aan tekorten aan leerkrachten, hoge werkdruk, beperkte bekostiging, gebouwen die niet 

voldoen aan de eisen van de tijd, toenemende individualisering, klimaatveranderingen, enz.  

 

 

 

Waar staan we over 4 jaar: 

● Leerkrachten ervaren minder werkdruk dan nu en scoren hun werkplezier hoger.  

● We hebben oplossingen voor tekorten aan personeel. 
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● We hebben bovenschools personeelsbeleid, waarin vinden, binden en werkplezier van 

personeel centraal staan. 

● Ouderbetrokkenheid 3.0 is een feit op al onze scholen.  

● Duurzaamheid heeft ruime aandacht in ons onderwijsaanbod. 

● Wij scheiden afval. Wij ontmoedigen kopieer en printgedrag en werken zoveel mogelijk 

digitaal.  

● Duurzaamheid is ook waaraan wij binnen onze mogelijkheden werken als het gaat om het 

onderhoud en de exploitatie van onze schoolgebouwen. Daarbij streven we in 

samenwerking met de gemeente naar BENG (bijna energie neutraal) 

 

 

 

Zichtbaarheid. 

 

 

Een veel gehoord geluid uit de scholen is dat we van elkaar nauwelijks weten wat we doen en elkaar 

onvoldoende kennen. We zien dat veel scholen, maar ook de stichting zelf vooral naar binnen 

gericht is.  We mogen er juist trots op zijn dat in onze scholen zo veel mooie dingen gebeuren. Dat 

mogen we elkaar en de buitenwereld laten weten. 

 

Waar staan we over 4 jaar: 

● We werken cyclisch aan verbetering van onze communicatie door tweejaarlijks ouders en 

leerkrachten te vragen naar hun bevindingen en daarop aanpassingen te plegen.   

● In onze communicatie laten we zien waar we voor staan en waar we trots op zijn. 

● In het kader van ontmoeting organiseren we 2- jaarlijks een personeelsbijeenkomst en 

voeren we onderling visitaties uit met het doel elkaar te inspireren en van elkaar te leren. 

● Scholen binnen CBO Zeist vinden maatschappelijke verantwoording vanzelfsprekend. 
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3. Ons schoolconcept  

3.1. Missie, visie, kernwaarden van de school 

 

Op De Sluis willen wij onze leerlingen helpen om te worden wie ze (kunnen en willen) zijn. Ze krijgen 

alle ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zij leren hun eigen, waardevolle bijdrage te leveren aan 

de samenleving van vandaag en morgen. Samen met de ouders begeleiden wij leerlingen in hun 

ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen, die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn voor 

zichzelf en voor hun omgeving. 

 

De onderlinge samenwerking van ouders en school komt de leeropbrengsten ten goede. 

Samenwerking vraagt dan wel dat we ons kunnen verdiepen in het perspectief van de ander en dat 

we rekening houden met elkaars (on)mogelijkheden. Wij zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Het 

opvoeden en begeleiden van kinderen is een gezamenlijke taak van ouders en school en vereist een 

gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school. In deze samenwerking staat een aantal 

kernwaarden centraal. 

      

      

Wij vertrouwen elkaar. 

Wij helpen elkaar. 

Niemand speelt de baas. 

Niemand lacht uit. 

Niemand doet zielig. 

 

Kernwaarden in onze samenwerking 

 

Onze school wil een leergemeenschap zijn van kinderen, ouders en leerkrachten die proberen 

christen te zijn. We richten ons onderwijs zodanig in dat alle kerndoelen en referentieniveaus 

gehaald worden.  

 

Kanjertraining 

We kiezen voor kanjertraining als basis voor onze omgang met kinderen, ouders en elkaar. De 

uitgangspunten van kanjertraining zijn van toepassing op al onze beslissingen. De kanjertraining op 

De Sluis is een ‘way of life’.  

De kerndoelen voor de kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst die op het Kanjerdiploma van 

de kinderen staat:  
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Dankzij kanjertraining leert een kind gedrag te herkennen, bij zichzelf en bij anderen. Kinderen leren 

te zeggen wat zij goed vinden aan anderen en hoe zij graag willen dat een ander doet. We leren de 

kinderen vooral een oplossingsgerichte levenshouding aan, waarbij zij uitgaan van het oké zijn van 

henzelf en de ander.  

 

 

3.2. Ambitie van de school 

Op De Sluis hanteren we in de omgang met elkaar de kanjerregels. Dit zijn tevens onze kernwaarden. 

Deze regels gelden voor kinderen, ouders, leerkrachten en verder iedereen die betrokken is bij de 

school.  

Op onze school zijn er kinderen en ouders van diverse levens- en geloofsovertuigingen. We merken 

dat ook zij de kanjerafspraken van harte ondersteunen. Van nieuwe ouders vragen wij om onze 

manieren te respecteren. Van kinderen en ouders verlangen wij een respectvolle houding en 

deelname aan activiteiten die met de christelijke identiteit samenhangen. 

Het team heeft de afgelopen periode via meerder sessie een collectieve ambitie geformuleerd.  Een 

ambitie die naast het koersplan leidend wordt in de keuzes die de komende periode gemaakt 

worden. Een ambitie is goed om te lezen voor ouders, maar ook voor nieuw personeel. Het 

formuleert een bijna onmogelijke opdracht die onze bestaansreden vormt, maar ook iets zegt over 

hoe wij team zijn.  

Collectieve ambitie:  

Door samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht werken we aan een optimale ontwikkeling 

van onze leerlingen. We streven hierbij naar zelfstandige leerlingen die zich handhaven in een 

voortdurend veranderende maatschappij.  Dit doen we met een daadkrachtig team in een rustige 

leeromgeving waar ieder kind zich naar beste kunnen ontwikkelt.   

 

 

 

Hier ben ik 

Het is goed dat ik er ben 

Ik ben te vertrouwen 

Ik help 

Ik speel niet de baas 

Ik ben niet zielig 

      

Dan denk ik: bekijk het maar! 

Ik gedraag me als een kanjer, want 

Ik ben een kanjer! 
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3.3. Ouderbetrokkenheid op school 

 

Aanleiding: 

De Sluis heeft zich ten doel gesteld om ouderbetrokkenheid uit te voeren in de vorm van 

oudercontact op maat.  

Met onderstaand plan laten we de structuur van 10-minuten, half-uurs en andere rigide vormen van 

gesprek achter ons en leveren maatwerk. 

Waarom: 

 Omdat elk kind anders is. 

 Omdat dit beter past bij volle agenda’s van ouders en leerkrachten. 

 Omdat geen contact nu nog realiteit is  

 

Een werkelijke en eenvoudige oplossing is gelegen in het definitief achter ons laten van deze oude 

vormen en deze consequent te vervangen door  nieuwe vormen van deze tijd, die ervoor zorgen dat 

er contact, empathie, begrip en een goede basis voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

ontstaat. Deze vormen zijn: 

1. het jaarlijkse startgesprek 

2. een individueel gespreksarrangement 

 

1. Het jaarlijks startgesprek 

Het startgesprek is bedoeld om het begin van het jaar te markeren samen met ouders. We maken 

van het startgesprek vooral geen ingewikkelde zaak. Soms gaat het vooral om kennismaken, soms 

staat het vaststellen van een gezamenlijke ambitie centraal of het vergroten van het vertrouwen. Bij 

een startgesprek is in voorkomende gevallen ook de Interne Begeleider aanwezig. 

Ook wanneer de leerkracht voor de tweede keer dezelfde klas heeft, is deze start essentieel. "Staan 

we met de neuzen dezelfde kant op?, Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen?”, enzovoort zijn 

belangrijke vragen. 

Hoe? 

 Het startgesprek is altijd een persoonlijk gesprek op school 

 Het gesprek vindt altijd plaats binnen de eerste vier lesweken 

 De leerkracht wijst de ouders actief op de gelegenheden waarover contact kan zijn, zoals de 

rapporten en hun verschijningsdata. 

 Het startgesprek duurt om organisatorische redenen een kwartier of een half uur.  
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 Het startgesprek is zonder de leerlingen de overige gesprekken zijn zoveel mogelijk met 

leerlingen.  

 Van het startgesprek maken we een verslag via de notities in Parnassys. Ouders kunnen daar 

hun zienswijze toevoegen. In ieder geval het communicatieplan en gemaakte afspraken 

leggen we vast. 

 

2.  Communicatieplan op maat 

Het communicatieplan op maat is bedoeld om op maat en effectief te werken. Met elke ouder 

maken we afspraken hoe we het komende jaar communiceren en deze afspraken leggen we samen 

vast. Communiceren kan via een bezoek op school of thuis, per telefoon of zo nu en dan per mail. 

Het gaat erbij niet om wat de ouders willen, maar wat goed is voor de leerling. 

Vormen voor een communicatieplan op maat op De Sluis zijn: 

1. bezoek op school, aan het einde van de middag, ’s avonds of overdag 

2. skype/ facetime 

3. bellen 

4. mail 

Hoe? 

 Alle  contact is mogelijk,  geen contact niet. 

 Het communicatieplan wordt voor zover mogelijk meteen in de agenda genoteerd.  

 Als er zich een situatie voordoet die meer contact verlangt wordt het plan gedurende het 

jaar daarop aangepast. 

 De contactmomenten worden altijd in overleg en samen met de ouders vastgesteld. 

 

  

Wat is er nog meer  veranderd? 

 Geen huisbezoeken meer, alleen als er aanleiding toe is ( chronische fysieke beperking 

ouders o.i.d) 

 Geen tien minuten avonden meer.  

 

 

4. Kwaliteitskader  

Stichting CBO Zeist en haar scholen hebben als ambitie om kwalitatief goed onderwijs te bieden. We 

definiëren kwaliteit als “de mate waarin de organisatie of school de eigen doelstellingen realiseert”. 
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Bij deze formulering is het van belang te weten welke doelstellingen we willen bereiken, met welke 

middelen we dat doen en te bewaken of we de doelstelling ook realiseren. Wat het denken over en 

werken aan kwaliteit interessant maakt is, dat wat we vandaag kwaliteit noemen, dat morgen 

misschien niet meer is. Kwaliteit is geen statisch begrip. Van de scholen, het management en het 

bestuur vraagt dit een voortdurende en systematische zorg voor de kwaliteit. Daarbij stellen we ons 

met regelmaat de volgende vragen: 

 

Doet de school/stichting de goede dingen? 

Doet de school/stichting de dingen goed? 

Hoe weet de school/stichting dat? 

Vinden anderen dat ook? 

Wat doet de school/stichting met die informatie? 

 

Als we het hebben over onderwijs en kwaliteit denken we al snel aan de eisen die de overheid stelt: 

de kerndoelen. Uiteraard gaan we aan deze wettelijke kaders niet voorbij. We richten ons onderwijs 

zo in, dat we de door de overheid gevraagde kwaliteit leveren. Ook ouders vragen kwaliteit. 

Uiteindelijk nemen onze scholen een deel van de opvoeding op zich. Afstemming met ouders is 

essentieel voor het goed functioneren van een school. Het is van belang te weten hoe ouders 

denken over de school en wat ze willen en deze wetenschap te benutten om de kwaliteit te 

verbeteren. 

 

We stellen vast dat het voor ons belangrijk is dat ons onderwijs maatschappelijke relevant blijft en 

niet alleen op cognitieve, maar op totale ontwikkeling van kinderen gericht is. Voor het 

beleidsterrein onderwijs is gekozen voor integrale aansturing op schoolniveau, binnen de 

bovenschools vastgestelde kaders. 

 

Definitie kwaliteit: 

 De school voldoet aan de wettelijke kaders en realiseert de kerndoelen. 

 De school is een veilige plek voor de leerlingen met een rijke leeromgeving, wat blijkt uit de 

inrichting, het aanbod, de veiligheids en omgangsprotocollen en de naleving ervan.  

 Op de school is sprake van kennisdeling en samenwerking vanuit een professionele cultuur. 

Dit geldt voor medewerkers, ouders en leerlingen (partners in leren); 

 In de school is sprake van een goede balans van kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling 

en voorbereiding op deelname aan de maatschappij (vaardig, waardig, aardig); 

 De school genereert opbrengsten, die op of boven het landelijke gemiddelde liggen, wat 

blijkt uit het monitoren van afgesproken toetsen. 
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 De school organiseert haar onderwijs zo, dat alle leerlingen een passend aanbod ontvangen, 

wat blijkt uit de werkwijze van de school, school-ondersteuningsplannen, de uitvoering 

daarvan in de scholen en de inzet van de extra ondersteuningsmogelijkheden binnen CBO 

Zeist. 

 De school integreert de mogelijkheden van ICT en sociale media in haar dagelijks aanbod aan 

de leerlingen.  

 De school bespreekt haar eigen kwaliteit cyclisch en stelt haar definities van kwaliteit bij en 

maakt daarbij gebruik van zowel interne als externe informatie. 

 Duurzaamheid in reikwijdte en zichtbaarheid (profilering naar buiten toe) zijn belangrijke 

willen we binnen onze organisatie en naar buiten toe vergroten. 

 

Vanuit deze definiëring hebben wij een kwaliteitshandboek op het niveau van de stichting. We zien 

dit als een groeidocument, waarin we planmatig op onderdelen bovenstaande definiëring concreet 

maken en vastleggen hoe we hier zicht op houden, aan werken en ons willen verantwoorden. (zie 

kwaliteitshandboek) 

 

 

Kwaliteit en Ondersteuning op maat  

Kwaliteit van de ondersteuning en leerlingzorg: 

Onze school heeft 2 Intern Begeleiders:  

-  één voor de onderbouw (groepen ½ en één groep 3)    

-  één voor de bovenbouw ( 3 t/m 8)           

 

De IB’ers komen 2 wekelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken, ontwikkelingen op het gebied van 

leerlingenzorg te bespreken en voorstellen tot beleid te maken en te beschrijven. 

De Interne Begeleiders zijn 4x per jaar afgevaardigd naar het IB-beraad van CBO Zeist. 

De Interene Begeleiders gaan tevens 5x per schooljaar naar bijeenkomsten van het 

samenwerkingsverband ZOUT. 

De IB’er van de bovenbouw verzorgt de voorlichting aan ouders in  de groepen 8 over de 

schoolkeuzeadviesprocedure en hij /zij verzorgt in goed overleg met de leerkrachten van  de 

groepen 8 de aanvragen voor het LWOO. 

Verder hebben de IB’ers regelmatig overleg met leidsters vanpeuterspeelzalen/ Kinderdagverblijven, 

GGD, logopedisten, fysiotherapeuten, netwerk gezinnen met jonge kinderen, CJG (Centrum Jeugd en 

Gezin) en Op Stap en de IB’er van de BB onderhoudt het contact met het VO.  
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De IB’ er valt onder verantwoordelijkheid van de directeur onderwijs. 

Hij/zij is in principe voor een deel bij de bouwvergaderingen van zijn/haar bouw. 

 

Kanvas 

De IB’er van de bovenbouw bespreekt twee keer per jaar de Kanvas resultaten. Waar nodig worden 

acties uitgezet m.b.t. de sociale veiligheid van leerlingen en groepen. 

 

Wat is een Groepssignaleringsplan en wat schrijven we daarin? 

 

Het groepssignaleringsplan (verder in dit stuk GSP genoemd) is een overzicht van de hele groep. 

Door dit overzicht kan de leerkracht, de IB-er, en een vervanger in de groep maar ook de directeur 

en de inspecteur direct zien welke leerlingen extra zorg nodig hebben en welke zorg die leerling 

behoeft. 

Voor de groepen 1 en 2 zijn de items op het Groepssignaleringsplan anders dan voor de groepen 3 

t/m 8. 

Dit omdat we in de groepen 1 en 2 met het observatiesysteem Dorr  werken en we de 

ontwikkelingsgebieden van Dorr overgenomen hebben op het Groepssignaleringsplan. 

 

 

Leerlingbesprekingen. 

 

Jaarlijks worden drie leerlingbesprekingen gehouden. 

Deze besprekingen worden gehouden door de groepsleerkracht en de intern begeleider. 

Afgesproken is deze besprekingen onder schooltijd te houden. 

Ongeveer 1 ½  uur per gemiddelde groep van 30 leerlingen. 

Uitgangspunt van de leerlingbespreking is het GSP, dat ingevuld en bijgesteld wordt door de 

groepsleerkracht. 

Voor iedere leerlingbespreking wordt het GSP door de groepsleerkracht aangepast. 

Het aangepaste GSP wordt door de groepsleerkracht  in Parnassys geplaatst. 

 

Bij de leerlingbespreking worden de volgende documenten aangeleverd door de leerkracht en 

besproken: 

- Kanvas 



 

27 
 

- Cito 

- Dorr 

- Resultaten methodetoetsen 

 

Het GSP dat geschreven wordt na de 3e leerlingbespreking is tevens het overdrachtsformulier voor 

de volgende leerkracht voor het nieuwe schooljaar. 

Hieraan gekoppeld wordt nog een apart groepsoverzicht ingevuld. 

Dit formulier is als bijlage toegevoegd 

De data van de leerlingbesprekingen worden aan het begin van ieder schooljaar door de IB’ers 

vastgesteld en aan het team doorgegeven. 

 

 

Wanneer  Wat wordt 

besproken 

Wat wordt er meegedaan 

1e bespreking oktober  Alle leerlingen GSP en HP  worden bijgesteld 

2e leerlingbespreking 

februari 

 Alleen 

zorgleerlingen 

GSP en HP worden bijgesteld 

3e leerlingbespreking 

mei 

 Alleen 

zorgleerlingen 

GSP en HP worden bijgesteld en 

als overdracht naar nieuwe 

leerkracht gebruikt. 

 

 

 

Resultaat-analyse 

 

Twee keer per jaar wordt er een resultaten analyse geschreven. In dit document worden de 

resultaten van Cito, Kanvas en de eindtoets Route 8 geanalyseerd. Tevens worden ambitiedoelen 

opgesteld voor het volgende schooljaar. 
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Ondersteuning 

Om als schoolteam opvallende kinderen goed te kunnen begeleiden is er gekozen voor het verdelen 

van de kinderen met ondersteuning in verschillende plancategorieën.  

 

Aandachtsleerlingen: Leerlingen met een handelingsplan 

Probleemleerlingen: Leerlingen met een ondersteuningsplan 

Zorgleerlingen: Leerlingen met een diagnose met ondersteuningsplan of OPP 

 

Aandachtsleerlingen: Leerlingen met een handelingsplan 

Wanneer een leerling tijdelijk of eventueel voor een langere periode extra aandacht vraagt, die door 

de leerkracht zelf wordt gegeven, dan spreken we van een aandachtsleerling leerling. Dit mag in 

principe niet langer dan twee perioden van 10 weken. 

Zonder extra aandacht zal de leerling de reguliere ontwikkelingsstof in die groep voor dat schooljaar 

niet voldoende oppakken. 

De extra aandacht kan op alle ontwikkelingsgebieden plaatsvinden. Deze leerling wordt besproken 

met de intern begeleider. De extra aandacht wordt in principe in de groep aangeboden. Opvallende 

ontwikkelingen van de leerling worden genoteerd in het handelingsplan bij ‘uitvoering’.  

RT kan tot groep 5 aangevraagd worden wanneer de eerste periode van 10 weken begeleiding 

onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. RT is dus alleen vanaf de tweede periode van 10 weken en 

altijd in samenwerking met de leerkracht. De RT en de leerkracht bieden beiden extra begeleiding. 

Zij maken samen het handelingsplan, waarbij de leerkracht eindverantwoordelijkheid heeft. Het 

handelingsplan wordt besproken met ouders. Om wederzijds inzicht te houden wordt er na 5 weken 

een tussenevaluatie ingevuld door leerkracht en RT (tabblad ‘uitvoering’). 

 

Probleemleerlingen: Leerlingen met een ondersteuningsplan 

Wanneer een leerling dusdanige problemen heeft, die eventueel groep overstijgend kunnen worden. 

De leerling heeft ook al meer dan 20 weken extra aandacht gehad beschreven in handelingsplannen.  

Voor de probleemleerling wordt een ondersteuningsplan gemaakt door de groepsleerkracht, 

zonodig in samenwerking met de remedial teacher en/of intern begeleider.  

Het streven is om de probleemleerlingen in de groep te begeleiden. In het ondersteuningsplan kan 

van groep 1 t/m groep 4 eenmalig een periode van 10 weken RT aangeboden worden naast de 

reguliere hulp van de groepsleerkracht. De RT en de leerkracht bieden dan beiden extra begeleiding. 

Zij maken samen het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt besproken met ouders, 

waarbij ouders gevraagd wordt te ondertekenen voor gezien en eventueel samenwerking. De 

leerkracht is eindverantwoordelijk. Om wederzijds inzicht te houden wordt er na 5 weken een 

tussenevaluatie ingevuld door leerkracht en RT (tabblad ‘uitvoering’) 



 

29 
 

 

 

Zorgleerlingen: Leerlingen met een diagnose met ondersteuningsplan of OPP 

Wanneer een leerling dusdanig extra zorg nodig heeft, die eventueel schooloverstijgend kan zijn, 

spreken we van een zorgleerling. We denken hierbij aan kinderen waarbij de hulp van het 

samenwerkingsverband ZOUT en/of CJG. (We bedoelen niet de fysiotherapeut of de logopedist.)  

We maken ons als school zorgen over de toekomst van het kind. Er kan zelfs sprake zijn van een 

verwijzing naar een andere school, bijvoorbeeld  het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

Wij kunnen eventueel als school tot de conclusie komen dat wij als school handelingsverlegen zijn. 

Dat wil zeggen, dat wij als school niet genoeg expertise in huis hebben om het kind datgene te 

bieden aan extra zorg waar het kind wel recht op heeft.  

De groepsleerkracht maakt het ondersteuningsplan. Het streven is om de zorgleerling in de groep te 

begeleiden.  
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Handelingsplan en  Ondersteuningsplan 

Handelingsplan 

Wanneer er sprake is van een probleem bij een leerling wat in principe in twee periodes van 

maximaal 10 weken is op te lossen, wordt door de groepsleerkracht een handelingsplan geschreven. 

De groepsleerkracht kan ondersteuning krijgen  van de intern begeleider bij het schrijven van het 

hulpplan. Een plan van handelen met een duidelijk omschreven doel.  

Een handelingsplan mag dus in principe één maal worden verlengd. 

Wanneer na een verlenging blijkt dat de leerling blijvende hulp nodig heeft, dan spreken wij van 

ondersteunende hulp en wordt dat ook als zodanig bij gehouden. 

Handelingsplannen worden smart beschreven met een duidelijk doel en een evaluatiedatum.  

Ondersteuningsplan 

Een ondersteuningsplan vindt plaats bij opvallende leerlingen die gedurende een langere periode 

dan 20 weken extra aandacht c.q. extra hulp nodig hebben, vaak groep overstijgend.  

Het plan wordt smart beschreven met een duidelijk doel en een evaluatiedatum. De periode van een 

ondersteuningsplan is vaak een half jaar of één schooljaar.  

OPP Ontwikkeling Perspectief Plan 

In de groepen 5 t/m 8 wordt er gewerkt met handelingsplannen en OPP (ontwikkeling perspectief 

plan). Wanneer er sprake is van een leerprobleem bij een leerling wat in principe in twee periodes 

van maximaal 10 weken is op te lossen, wordt door de groepsleerkracht een handelingsplan 

geschreven. Wanneer het handelingsplan onvoldoende effect heeft zal er vanaf midden groep 4 een 

OPP gestart worden. In een OPP wordt voor een periode van 1 schooljaar omschreven welke stof de 

leerling aangeboden krijgt. Hierbij wordt per leerling gekeken welk einddoel eind groep 8 haalbaar is 

(minimaal 1F niveau bij taal en rekenen). 

      

In de groepen 1 tot en met eind groep 4 ben je de handleiding van het (opvallende) kind aan het 

ontdekken en in kaart aan het brengen. Uiterlijk midden groep 4 moeten ondersteuningsplannen 

gestart zijn bij kinderen waar twijfel is of zij het regulier basisonderwijs gaan afronden. 
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4.1. De inhoud van ons onderwijs  

Eigentijdse  methoden en methodieken 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen minimaal hetzelfde kennen en kunnen als ze van de 

basisschool afkomen, heeft de overheid kerndoelen geformuleerd. Kerndoelen geven aan wat de 

school de leerlingen aan minimum leerinhouden moet aanbieden.  

 

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en 

materiaal stellen we vast of de didactische uitgangspunten aansluiten bij de werkwijze van de 

school. Het lesmateriaal moet eigentijds zijn en er aantrekkelijk uitzien. We letten bij de aanschaf 

van methoden ook op of er voldoende herhaling- en verrijkingsstof in zit.  

 

We geven op De Sluis les volgens het model directe activerende instructie, waarbij we zoveel 

mogelijk rekening houden met verschillen. Afhankelijk van hun leerstijl hebben kinderen meer of 

minder instructie nodig. Uit onderzoek blijkt dat achterstanden voorkomen kunnen worden door 

genoeg instructie te geven. Dit aspect staat centraal in deze manier van werken. Ook vertellen we 

per les wat het doel van de les is. Aan het einde van elke instructieles wordt gecontroleerd of 

kinderen het doel ook gehaald hebben. Aan de hand van de uitkomst maken we afspraken.  

Kinderen worden gestimuleerd zelf aan te geven of ze stof wel of niet begrijpen. Dit is belangrijk om 

kinderen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces te maken.  

 

 

• Taalverhaal taal en - spelling (taal- en spelling gr 4 t/m 8)  

• Veilig leren lezen KIM versie (lezen, gr 3) 

• Station Zuid ( technisch lezen, gr 4 t/m 8) 

• Lezen in Beeld (begrijpend lezen, gr 4 t/m 8) 

• Wereld in Getallen (rekenen, gr 3 t/m 8) 

• Pennenstreken (schrijven, gr 3 t/m 6) 

• Wijzer (aardrijkskunde, gr 5 t/m 8) 

• Blink (geschiedenis, gr 5 t/m 8)  

• Join In (Engels, gr 6 t/m 8) 

• Kind op Maandag (godsdienstmethode voor alle groepen). 
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Groep 1 en 2 

Bij de jongsten ligt het accent op het wennen aan naar school gaan en leren door te spelen. We 

zorgen er dan ook voor dat er veel spelmateriaal in de groepen aanwezig is. De ervaring en de 

belevingswereld van de kinderen staat centraal. Er wordt gewerkt met thema’s. In groep 2 leren de 

kinderen nog steeds al spelend de onderdelen uit de verschillende ontwikkelingsgebieden. Op die 

manier worden ook voorbereidende activiteiten aangeboden voor het leren lezen, schrijven en 

rekenen. 

 

Op De Sluis werken we met heterogene kleutergroepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten 

bij elkaar in één groep. Kinderen ontwikkelen zich op verschillende gebieden niet even snel. Terwijl 

ze op een bepaald gebied meer bij groep 1 passen, passen ze op een ander gebied meer bij groep 2. 

Door heterogene groepen kunnen we flexibeler aansluiten bij deze verschillen in 

ontwikkelingsleeftijd. We volgen de ontwikkeling van de kleuters met het DORR leerlingvolgsysteem. 

DORR staat voor: Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren. Het is een zesfasen-model dat 

recht doet aan de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters op het gebied van zintuiglijke en 

lichamelijke ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling, de ontwikkeling van de grote en kleine 

motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. 

 

We werken in groep 1 en 2 in verschillende hoeken: huishoek, bouwhoek, leeshoek, zand-waterhoek 

en wisselende hoeken. Spelen gebeurt niet alleen in de lokalen, maar ook in de gang, in de 

kleutergymzaal en buiten. 

Veel kinderen zitten ruim twee jaar in de groepen 1 en 2. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum, 

aard en aanleg. In de beide leerjaren besteden we veel aandacht aan woordenschatontwikkeling.  

 

Nederlandse taal 

De taalontwikkeling stimuleren we met kring- en groepsgesprekken in alle leerjaren, een leerlijn 

begrijpend luisteren, het leren overleggen binnen de eigen groep, samenwerkopdrachten, 

spreekbeurten (vanaf groep 6), dramatische expressie en het houden van krantenbeurten in groep 8 

(methode: Taalverhaal Taal). 

Na de voorbereidende activiteiten in groep 2 wordt in groep 3 op systematische wijze het lezen 

aangeleerd. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen (KIM versie), die aan de hand van 

een ‘sleutelwoord’ de verschillende letters aanleert. Al snel zijn de kinderen in staat de echte 

leeshandeling uit te voeren: zelf van de aangeleerde letters woorden maken en lezen. Het 

automatiseren van het technisch lezen vindt plaats in de groepen 4 tot en met 6 met de methode 

Station Zuid. De hoeveelheid instructie en oefening is daarbij afhankelijk van het niveau van de 

leerling. Binnen de groepen wordt zo nodig in tweetallen geoefend om zo snel mogelijk een hoog 

leesniveau te bereiken. Aan het einde van groep 5 willen we graag dat alle leerlingen het technisch 

lezen goed beheersen. 
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Om onze taal vlot te kunnen gebruiken zijn nog allerlei andere taalactiviteiten nodig, zoals het 

uitbreiden van de woordenschat, schrijven van teksten, het leren van uitdrukkingen en 

spreekwoorden, gebruik van voorzetsels, enz. We gebruiken op onze school hiervoor de methode 

Taalverhaal Taal. Alle leerlingen leren daarnaast zinsontleding en woordbenoeming vanaf groep 6. 

 

Begrijpend en studerend lezen 

Elke tekst lezen en begrijpen; dat is waar het bij Lezen in Beeld om gaat. Of die tekst nu in boeken 

staat, op borden, op websites of een verpakking. Of het nu gaat om teksten in films, 

computerspelletjes of op tv. Actueel, echt en verzonnen: Lezen in Beeld werkt met teksten in alle 

soorten en maten. Non-fictieve teksten vormen de basis, want juist die komen kinderen elke dag 

tegen. 

Teksten lezen, begrijpen en er meteen iets mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door een instructie bij 

een vlieger te schrijven. Door deze methode begrijpen kinderen hoe het werkt en kunnen ze aan de 

slag. Op deze manier presenteert de methode nieuwsberichten, affiches en meer.  

 

Spelling 

De spelling is in groep 3 gekoppeld aan de leesmethode. In de groepen 4 tot en met 8 leren we eerst 

apart ‘onthoudwoorden, regelwoorden, luisterwoorden en ook-zo-woorden’. Oefening vindt plaats 

met behulp van woordpakketten. We gebruiken daarbij de methode Taalverhaal Spelling. 

Het correct leren schrijven van werkwoorden vindt systematisch plaats vanaf groep 6. 

 

Schrijven 

We gebruiken op onze school de methode Pennenstreken. 

In groep 3 ligt de nadruk op aanvankelijk schrijven, lopend schrift gekoppeld aan de leesmethode. 

Daarnaast besteden we aandacht aan de schrijfmotoriek en aan de nodige ontspanning van hand en 

arm. 

In groep 4 en 5 ligt de nadruk op automatisering van de lettervormen en de verbindingen en het 

schrijven van de hoofdletters. Ook in groep 6 wordt nog regelmatig aandacht aan het schrijven 

besteed. Hier komen ook andere schriftstijlen aan de orde.  

 

Rekenen en wiskunde 

Elke nieuwe rekenstap zetten we vanuit een realistische rekensituatie. Al zoekend proberen de 

kinderen eerst een eigen oplossing te vinden. Na een kortere of langere instructie (en voor een 

enkeling begeleid oefenen) werkt elk kind zelfstandig aan de rekenopgaven. Alle kinderen moeten 

de basisstof beheersen, een groot deel van de groep krijgt de opdrachten op een hoger niveau.  
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Voor het leren van de rekensystematiek houden we de volgende globale indeling in de groepen aan: 

1/2 getalbegrip door het aanleren van begrippen als achter en voor, hoger en lager. We werken 

met de rekentoren.  

3 omgaan met de telrij tot en met 20 en automatiseren tot 20, optellen en aftrekken tot 10 en 

20; 

4 getalstructuur tot 100, optellen en aftrekken boven de 10. de systematiek van de tafels, 

automatiseren van de tafels; 

5 optellen en aftrekken tot 1000, delen; 

6 (cijferend) optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, breuken begrijpen, vergelijken, ordenen, 

plaatsen op lijn; 

7 werken met grote getallen, cijferend delen, optellen en aftrekken van breuken, rekenen met 

kommagetallen en verhoudingen; 

8 rekenen met procenten, samenhang met breuken, verhoudingen, kommagetallen, aanzet tot 

vermenigvuldigen en delen met breuken. 

 

Godsdienstige vorming 

Rituelen zijn nodig om vorm te geven aan onze christelijke identiteit. We vieren de christelijke 

feestdagen, o.a. Kerst en Pasen, voor en met de kinderen. 

Tijdens de lessen godsdienstige vorming vertellen wij Bijbelverhalen en proberen de boodschap 

daarin van toepassing te laten zijn op ons dagelijks leven. Kind op Maandag is een methode voor 

godsdienstonderwijs op de basisschool. Kinderen leren hoe Bijbelverhalen raken aan hun eigen 

leven. De verhalen uit de bijbel zijn ook waardevol. Ze roepen vragen op en wijzen de weg. Naast de 

Bijbelverhalen gebruiken we verhalen (en culturele uitingen) uit het dagelijks leven om de relatie 

tussen de Bijbel en het leven anno nu te verhelderen. In groep 8 leren wij de kinderen ook kennis te 

maken met de andere wereldgodsdiensten. 

Het is niet mogelijk om op basis van levensovertuiging een vrijstelling voor godsdienstonderwijs te 

krijgen. 

 

Wereldoriëntatie 

In de groepen 3 en 4 vindt de verkenning van de wereld om ons heen vaak thematisch plaats. Er 

wordt daarbij ook gebruik gemaakt van televisieprogramma’s. 

 

Aardrijkskunde 

Tijdens de aardrijkskunde lessen leren we de kinderen zich een beeld te vormen van de aarde, de 

manier waarop de natuur en de mens die beïnvloeden en we leren ze aardrijkskundige kennis en 

vaardigheden eigen maken.  
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In groep 5 vindt de eerste kennismaking met dit vak plaats. In groep 6 komt Nederland aan de orde, 

in groep 7 Europa en in groep 8 de werelddelen.  

We gebruiken de methode Wijzer, omdat deze na een groepsinstructie de kinderen zelfstandig en 

gedifferentieerd leert werken.  

 

Geschiedenis 

Bij geschiedenis krijgen de leerlingen een beeld van de ontwikkelingen van de samenleving door de 

tijd heen. Ze komen meer te weten over de inrichting en structuur van de samenleving en de 

verschillende geestelijke stromingen. 

Een algemene oriëntatie op geschiedenis vindt plaats in groep 5. In de groepen 6 t/m 8 komt de 

geschiedenis steeds in tien hoofdperiodes aan de orde. In groep 6: Nederlandse geschiedenis, in 

groep 7 met verbindingen naar Europa, in groep 8 met verbindingen naar de gehele wereld. 

Methode: Blink. 

Groep 7 en 8 volgen daarnaast wekelijks het TV-weekjournaal (nieuwste geschiedenis). 

 

Natuuronderwijs en gezond gedrag 

Tijdens de natuuronderwijslessen staat het bewonderen van de natuur, het verwonderen over wat 

je ziet en het leggen van relaties centraal. Ook leren de kinderen meer over natuurkundige 

verschijnselen en gezond leven. 

De methode Leefwereld biedt ons veel actieve lessen. Verschillende groepen maken ook gebruik van 

televisielessen; Huisje, boompje, beestje en Nieuws uit de Natuur. 

 

Sociale redzaamheid, waaronder verkeer 

De lessen zijn erop gericht de leerlingen inzicht, kennis en vaardigheden bij te brengen als 

deelnemer aan het dagelijks leven in de maatschappij (consument, deelnemer aan verkeer en 

groepsprocessen).  

Door de gehele school worden theoretische verkeerslessen gegeven. In groep 4 leren de kinderen op 

het schoolplein fietsvaardigheid, in groep 7 nemen de leerlingen deel aan een theoretisch en 

praktisch verkeersexamen.  

 

Engels 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 leren op eenvoudig niveau Engels te spreken, lezen en begrijpen. 

We gebruiken de methode Join In. 
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Creatieve vorming 

Voor de beeldende vorming zijn binnen de school afspraken gemaakt. Er wordt gewerkt met Een 

eigen leerlijn. Binnen de leerlijn is nadrukkelijk aandacht voor kunstgeschiedenis.  

 

 

Lichamelijke opvoeding 

In de groepen 3 tot en met 8 hebben de leerlingen twee keer per week lichamelijke opvoeding. In 

principe is er wekelijks een toestellenles en een spelles. De gymlessen worden gegeven in onze eigen 

gymzaal aan de Koppelweg. De groepen 3, 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8 hebben een eigen 

vakleerkracht gymnastiek. In de overige groepen geeft de groepsleerkracht zelf de gymlessen. 

 

 

Drama en muziek 

 Voor de vakken drama en muziek worden vanaf groep 3 de lessen gegeven door bevoegde 

vakdocenten. We willen hiermee een brede ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen.   

De docenten hebben voor hun vak een eigen doorlopende leerlijn opgesteld. De vakken worden ook 

beoordeeld op de rapporten.  

 

Culturele ontwikkeling 

We willen kinderen structureel kennis laten maken met cultuur en dat doen we door elk jaar met elk 

leerjaar naar een museum te gaan. De leerkrachten kiezen voor meerdere jaren een museum en 

werken in de klas met de kinderen aan een project dat aansluit bij het museumbezoek. Aan het 

einde van de Sluistijd heeft uw kind zeven verschillende musea bezocht. 
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4.2 De lessentabel 

 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 

deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden 

voldoet onze school aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet 

Primair Onderwijs. 

 

 

 

 

 

Vak Frequentie 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal dagelijks (3-6) 2:45 2:45 7:30 4:00 4:30 3:50 3:35 4:35 

Technisch lezen dagelijks      zie taal 2:45 2:30 1:00     

Stil lezen dagelijks     zie taal zie taal zie taal 1:00 1:00 1:00 

Begrijpend lezen enkele keren pw     zie taal 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 

Spelling enkele keren pw     zie taal 1:35 1:45 2:00 2:00 2:00 

Schrijven enkele keren pw     2:00 0:55 1:00 0:30     

Rekenen dagelijks     5:00 4:30 4:30 4:30 5:00 5:00 

Werken met Ontw. Mat. dagelijks 10:0

0 

10:0

0 

            

Engels 1 x per week             0:45 0:45 

Aardrijkskunde 1 x per week         0:50 1:00 0:50 0:55 

Geschiedenis 1 x per week         0:50 1:00 0:50 0:55 

Natuur en techniek 1 x per week     0:45 0:45 0:50 0:55 0:45 0:50 

SEO Kanjerles Carrousel met Drama 0:30 0:30 0:30 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 

Verkeer 1 x per week       0:30 0:45 0:45 0:45   

Tekenen Evt. in carrousel     0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 

Muziek Evt. in carrousel     0:45 0:45 0:30 0:45 0:45 0:45 

Beeldende vorming Evt. in carrousel     1:00 1:00 0:45 1:00 2:00 1:00 

Drama/Expresssie  Carrousel met Kanjer 0:15 0:15 1:00 icm Kanjer icm Kanjer 0:30 0:30 1:00 

Godsdienst  Dagelijks 1:30 1:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

Lich. Oefening dag.(1-2), wek. (3-8) 7:45 7:45 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 

Ochtendpauze dagelijks 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 

    0:00 0:00 0:00 0:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

Totaal uur per week   24:0

0 

24:0

0 

24:00 24:00 26:00 26:0

0 

26:0

0 

26:00 



 

38 
 

4.2. Wat verwachten wij van ons personeel (wijze waarop wij de kwaliteit van ons 

personeel op orde houden - inhoudelijk en pedagogisch didactisch 

Het team heeft een definitie opgesteld  van een goede leerkracht: 

Op De Sluis staat de leerkracht centraal in de ontwikkeling van het kind. Deze leerkracht is in staat 

om een leerling en/of een groep leerlingen te laten groeien op pedagogisch, cognitief en creatief 

gebied. De goede leerkracht is een teambuilder ongeacht welke groep, kwaliteiten/beperkingen van 

leerlingen en heeft de vaardigheden om groepsprocessen te analyseren en te sturen. 

 

Een belangrijke kwaliteit van een leerkracht is dat hij de klas als geheel beschouwt met oog voor 

ieder individu. Leerlingen trekken zich aan elkaar op wanneer de leerkracht de klas als geheel 

beschouwt. 

Een goede leerkracht stelt (specifieke) doelen en creëert plannen om deze doelen te bereiken. 

Hierbij is de leerkracht flexibel en proactief in zijn/haar handelen. 

 

Elke leerling heeft zijn eigen kwaliteiten en leerprofiel. Een goede leerkracht heeft het vermogen om 

individuele verschillen tussen leerlingen te herkennen en hier naar te handelen. De leerkracht heeft 

hoge verwachtingen van zijn/haar kinderen en van zichzelf. Hierbij is de leerkracht kritisch op 

zijn/haar handelen en past dit handelen aan wanneer dit nodig is.  

 

Zelfredzaamheid is een belangrijke eigenschap die wij (jonge) kinderen eigen willen maken. Een 

goede leerkracht zet in op zelfredzaamheid, waarna zelfstandigheid in een later stadium ook 

ontwikkeld wordt. De leerkracht doet dit door leerlingen te stimuleren in het plannen van hun werk, 

probleemoplossend te denken/doen en eigenaar te zijn van hun eigen werk. 

 

De samenwerking kind - ouder - leerkracht staat centraal op De Sluis. Een goede leerkracht is in staat 

deze samenwerking op te bouwen en/of te behouden.  

 

Een goede leerkracht is pro-actief. In het lesgeven staan de doelen centraal en wordt er vanuit 

doelen lesgegeven. De methode is hierbij een hulpmiddel, maar niet het doel op zich. 
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4.3. Financiën  

De strategische keuzes van CBO Zeist zijn vertaald in activiteiten die van belang zijn voor het behalen 

van de doelen. De activiteiten zijn vervolgens gekoppeld aan de beschikbare middelen met een 

structureel karakter. In de meerjarenbegroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

activiteiten uitgevoerd voor of door medewerkers (uitgedrukt in de loonkosten) en investeringen in 

producten of diensten (uitgedrukt in de materiële kosten). Deze kosten worden in de 

meerjarenbegroting tegenover de beschikbare financiële middelen gezet. In onderstaand overzicht 

de uit te voeren activiteiten en de bijhorende kostenposten. 

Een deel van de activiteiten die we gaan doen in het kader van ons nieuwe koersplan wordt 

bekostigd uit de reguliere bekostiging. Dat betreft loonkosten van werknemers en/of diensten die 

we al afnemen voor de normale bedrijfsvoering. De kosten genoemd onder onze strategische doelen 

zijn aanvullend. Het betreft hier voor 2019 een bedrag van € 134.250,- Een deel daarvan (€ 34.500,-

)past binnen de huidige bekostiging. Een deel daarvan niet. In 2019 investeren we € 100.000 extra. 

Voor het meerjarenperspectief gaan we ervan uit dat we dit de komende 4 jaar blijven doen.  

Betrouwbaar, hoogwaardig en passend onderwijs 

activiteit kosten 

Het op peil houden/brengen van de formatie 

van de scholen op basis van de formatieplannen 

van de scholen. 

Loonkosten van de scholen, begrensd door de 

afspraken binnen het formatieplan.  

(kpl 1 t/m 6) 

Het realiseren van adequate 

nascholingsactiviteiten voor leidinggevenden, 

leerkrachten en ondersteunende medewerkers. 

We begroten minimaal € 500,- per fte binnen 

de begrotingen van de school. (kpl 1 t/m 6). 

Voor directeuren € 2000,- 

Het tegemoet komen aan de onderwijsvraag en 

extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen 

uit middelen van het Samenwerkingsverband 

ZOUT. 

Ter compensatie van de loonkosten van IB-ers, 

wordt € 120,- per leerling aan het 

formatiebudget van de scholen toegevoegd. 

(kpl 1 t/m 6). Voor extra ondersteuning van 

individuele leerlingen of groepen is € 95,- per 

leerling beschikbaar (kpl 98) 

Day a week school Loonkosten van leerkrachten, 

aansluitingskosten bij ABC en Maxclass.com en 

materiaalkosten. (kpl 98) 

Het uitvoeren van aantrekkelijk en effectief 

personeelsbeleid 

ARBO, ziekteverzuimbeleid, werktijdenregeling, 

vervangingsbeleid, cafetariaregeling, 

gesprekkencyclus, mobiliteitsbeleid, 

functiebeschrijvingen, enz. (kpl 98) 
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Het actueel en eigentijds houden van de 

onderwijskwaliteit door investeringen in 

methoden, materialen,  meubilair, ICT, 

apparatuur, enz. 

Zie ook: MIP (= meerjaren investeringplan) (kpl 

01 t/m 06, 99) 

Het doelmatig laten functioneren van de 

schoolgebouwen 

Energie en schoonmaak (kpl 01 t/m 06, 99) 

Het planmatig uitvoeren van onderhoud aan de 

schoolgebouwen 

Zie ook: MOP (= meerjarenonderhoudsplan), 

contractkosten Sineth (kpl 01 t/m 06, 98, 99) 

onderwijsleermiddelen Alle methoden en materialen die nodig zijn om 

een goed onderwijsaanbod te kunnen 

realiseren (kpl 01 t/m 06) 

overige materiële kosten Schoonmaakmiddelen kantinekosten, enz. (kpl 

01 t/m 06, 99) 

kosten voor ondersteunende diensten Dyade, Parnassys, verzekering, licenties, Zorg 

van de zaak, enz. (kpl 98) 

Good governance Jaarlijkse evaluatie, kosten accountant, 

jaarverslag, website CBO (kpl 99) 

ondersteuning scholen  Contract Dyade, lidmaatschappen Verus, PO-

raad, Transvita(kpl 98) 

 

Kennis delen en samenwerken 

activiteit kosten 

netwerken faciliteren Zie: notitie netwerken  

€ 41.250, waarvan € 29.500 aan coördinatie en 

€ 11.750 aan materiaal en professionalisering 

personeelsdag Binnen de reguliere begroting wordt rekening 

gehouden met een jaarlijks bedrag van € 

25.000,- 

gezamenlijke nascholing directeuren € 10.000 
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projecten Om initiatieven te versterken of te faciliteren is 

een bedrag van € 25.000 beschikbaar.  

 

Vaardig, waardig, aardig 

activiteit kosten 

Analyseren van data ten behoeve van lesinhoud Het gaat hier om het sterker maken van 

leerkrachten. Het netwerk van intern 

begeleiders speelt hierin een stimulerende rol. 

Leerkrachten worden geacht dit uit te voeren in 

het kader van passend onderwijs. De kosten 

zitten in de loonkosten van onze leerkrachten. 

professionalisering De scholing voor kanjertraining en de google-

certificaten zit in de reguliere kosten. Voor 

nascholing verzoeken die niet meer passen 

binnen de schoolbegroting en bijdragen aan de 

doelen van CBO Zeist is aanvullend € 10.000 

beschikbaar 

begeleiding Zie notitie begeleiding 

Voor zij-instromers en startende leerkrachten is 

€4000,- per traject beschikbaar. We gaan uit 

van 12 trajecten, totaal € 48.000,- 

projecten Life Skills en goed burgerschap, hoe definiëren 

we dat en op welke wijze gaan onze scholen 

hiermee aan de gang. Het idee bestaat om hier 

een projectgroep of netwerk voor in te richten. 

zie ook kennisdelen en samenwerken 

sport, muziek en creatieve vakken Wordt bekostigd uit de reguliere middelen van 

de scholen, waarvoor met name de 

prestatiebox middelen worden ingezet. Veelal 

wordt (samen)gewerkt met vakdocenten en/of 

professionele externe aanbieders. 

 

 

 



 

42 
 

Duurzaamheid 

 

activiteit kosten 

Voldoende personeel Zij-instroomtrajecten. Hiervoor zijn subsidies 

beschikbaar, die aangevraagd kunnen worden 

en die in principe de opleiding van deze mensen 

dekken. De kosten per traject zijn € 20.000,- 

werving en selectie worden bekostigd uit de 

reguliere begroting Hiervoor is € 5000,- 

beschikbaar 

zie ook: begeleiding startende leerkrachten 

aanbod voor leerlingen De scholen bekostigen duurzaamheidsprojecten 

uit hun reguliere begroting 

duurzaamheidsmaatregelen onderhoud een duurzame voorzieningen en 

zaken als afvalscheiding worden bekostigd uit 

de reguliere middelen van de scholen 

onderhoud gebouwen Vooralsnog is het beleid dat verduurzaming van 

gebouwen alleen gebeurt als de investering zich 

binnen 10 jaar terugverdient. In het SHP 2019-

2023 wordt de ambitie BENG (bijna energie 

neutraal) afgesproken. Komend schooljaar 

zullen we in beeld moeten brengen wat dit plan 

precies voor invloed heeft op ons MOP. 

Vooralsnog houden we ons in de begroting 

2019 aan de afgesproken budgetten. 

 

Zichtbaarheid 

activiteit kosten 

Tweejaarlijkse tevredenheidspeiling onder 

ouders, leerkrachten en leerlingen 

Dit kunnen we uitvoeren met ParnasSys, 

waarvan de kosten in de reguliere begroting zijn 

opgenomen 

personeelsbijeenkomst + overige ontmoetingen De personeelsdag is begroot. Overige 

ontmoetingen in het kader van het koersplan 
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kunnen worden ondergebracht onder de al 

eerder genoemde projecten 

publieke verantwoording Hier gaan we meer werk van maken, te starten 

met het vullen van Vensters PO/ scholen op de 

kaart. Dit systeem is van overheidswege 

ingevoerd en kost op dit moment niets. We 

kunnen hier laten zien wat we doen en waar we 

trots op zijn. 

 

 

 

 

 

 

5. Analyse van de kwaliteit van onze school 

5.1. Kwaliteit en kwaliteitsbewaking - cbo zeist/ school 

 

Rapportages 

De groepen 1 en 2 krijgen in januari een tussenverslag en aan het eind van het schooljaar een 

kleuterverslag mee, waarin de ontwikkeling van uw kind wordt beschreven. 

 

Tweemaal per schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een rapport mee naar 

huis. Daarin wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld gegeven van de resultaten en het functioneren 

van uw kind. In het rapport worden de resultaten van de methodetoetsen naast die van de CITO 

weergegeven. Om de voortgang van de CITO toetsen duidelijk te maken voegen we een grafiek per 

vak toe. 

In november en april worden bovendien tussenrapporten geschreven. Deze zijn in te zien via het 

ouderportaal op internet van ons schooladministratiesysteem.  

Voor de exacte data en tijden verwijzen wij u naar de jaarplanning op onze website. 

 

We informeren ouders regelmatig en tijdig. De directeur verstuurt eens per drie weken een 

Sluismail, met de nodige praktische informatie. Korte berichten komen per Sluisflits. Eens per 

periode verschijnt ons tijdschrift het Sluisjournaal met daarin interessante informatie over het 

onderwijs en de activiteiten van De Sluis.  
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Via onze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.  

  

Extra ondersteuning in groep 1, 2 en 3 

We volgen de ontwikkeling van uw kind nauwgezet via ons kleuterleerlingvolgsysteem DORR. 

Resultaten komen ter sprake tijdens de leerlingenbesprekingen met de interne begeleider.  

Op grond van observaties beslissen we in de maand mei van het tweede leerjaar welke kinderen in 

aanmerking komen voor instructie en geleide oefening in kleine groepjes op de lees-

/taalvoorwaarden. Op deze manier hebben de kinderen een eerlijke kans bij de start van het 

gestructureerde lees- en taalproces.  

Gedurende de eerste maanden van groep 3 worden de resultaten van de driewekelijkse toetsen 

voor aanvankelijk leesonderwijs keer op keer besproken met de IB’er. Zo willen we vroegtijdige 

uitval van de beginnende lezers voorkomen. Ook de rekentoetsen worden op vorderingen bekeken.  

Voor het technisch lezen worden in groep 3 (vanaf voorjaarsvakantie) tot en met groep 5 de AVI- en 

de drie-minuten-toets afgenomen. De resultaten worden met de IB’ er geëvalueerd. Op grond van 

die evaluatie krijgt een deel van de kinderen intensievere begeleiding.  

 

 

 

Toetsing 

We werken met methodegebonden toetsen voor rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis en 

Engels. Resultaten worden besproken op groeps- en parallelgroepsniveau en leiden waar nodig tot 

herinstructie of verandering in de leerlijnen of leerstofopbouw. 

Ook zijn er niet-methode gebonden toetsen. Voor rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling, 

woordenschat en studievaardigheden nemen we twee maal per jaar CITO-toetsen af. De resultaten 

worden met de IB’er op groepsniveau besproken. Indien nodig komen onderdelen op schoolniveau 

ter sprake en brengen we wijzigingen of aanvullingen aan. Ook kan de IB'er niet-methode gebonden 

toetsen afnemen bij leerlingen die nader onderzoek behoeven. Dit blijkt tijdens de 

leerlingbesprekingen. 

 

De directeur onderwijs analyseert de trends en resultaten.  Deze worden met het gehele team 

besproken en Hij rapporteert daar twee keer per jaar over aan de ouders. 
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Als het wat moeilijker of makkelijker gaat 

 

Onze school heeft twee interne begeleiders (IB'ers):  Zij komen wekelijks bij elkaar om leerlingen te 

bespreken, ontwikkelingen op het gebied van leerlingenondersteuning te bespreken en voorstellen 

tot beleid te maken en te beschrijven. 

De interne begeleider van de bovenbouw verzorgt de voorlichting aan ouders in de groepen 7 over 

de schoolkeuzeadviesprocedure. Hij verzorgt in goed overleg met de leerkrachten van de groepen 8 

de aanvragen voor het LWOO. 

Verder hebben de IB’er en de teamleider van de onderbouw regelmatig overleg met leidsters van 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, GGD, logopedisten, fysiotherapeuten, netwerk gezinnen 

met jonge kinderen, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en Op Stap/Overstap. De IB’er van de 

bovenbouw onderhoudt het contact met het voortgezet onderwijs.  

 

Overleg met ouders 

Wanneer uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning, wordt u daar als ouder zoveel mogelijk 

vanaf het begin over geïnformeerd. Aan de hand van het handelingsplan bespreken we wat de 

school doet, wat u thuis kunt doen en wat eventueel door externen gedaan wordt. Via het 

ouderportaal op de site kunt u de gespreksverslagen van u en de leerkracht inzien; u kunt daar 

eventueel ook uw eigen eigen zienswijze aan toevoegen.  

De leerkracht wijst u in het begin van het jaar op de rapportagemomenten, zodat u weet wanneer 

deze plaatsvinden en u de afspraken hierop kunt afstemmen. Op deze manier informeren ouders en 

school elkaar tijdig over de ontwikkeling van het kind.  

 

Welke leerlingen krijgen extra ondersteuning? 

Ondersteuningsleerlingen zijn leerlingen die op een bepaald gebied van hun ontwikkeling extra 

aandacht of begeleiding nodig hebben. Dit kan op verstandelijk , sociaal emotioneel of motorisch 

gebied zijn. Dit geldt voor zowel leerlingen die wat extra uitleg nodig hebben als voor kinderen die 

meer leerstof, verrijking of andere leerstof nodig hebben. 

Wanneer de groepsleerkracht zich zorgen maakt om een leerling, kan deze ondersteuning vragen 

aan de intern begeleider. Leerlingen kunnen in principe vier keer per jaar tijdens de 

leerlingenbespreking aangemeld worden. In bijzondere gevallen kan een leerling tussentijds 

aangemeld worden, bijvoorbeeld bij tussentijdse instroming op De Sluis. 

De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit extra onderzoek met daaraan gekoppeld tips voor in de 

groep, een handelingsplan dat door de leerkracht uitgevoerd wordt in de klas, externe hulp of 

kortdurende ondersteuning buiten de groep. 

 

Passend onderwijs 

Vanaf 2014 hebben alle scholen in Nederland een zogenaamde zorgplicht. 
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Dat betekent dat schoolbesturen de plicht hebben een zorgleerling passend onderwijs te bieden. Dat 

kan op de school van aanmelding of op een school waar een samenwerkingsverband mee is 

gesloten. De Sluis is aangesloten bij het Samenwerkingsverband ZOUT. 

 

De Sluis kiest ervoor om het passend onderwijs via het handelingsgericht werken te benaderen. Dat 

betekent dat wij ons richten op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in 

plaats van op tekortkomingen. Daarbij werken we ook met het groepssignaleringsplan, dat overzicht 

biedt over leerlijnen en persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen gedurende het hele schooljaar.  

 

Dyslexie  

Er zijn altijd enkele leerlingen die een vertraagde taal- en leesontwikkeling doormaken. We hebben 

voor onze school waarschuwingssignalen beschreven om de groepsleraren te helpen vertraging in de 

taal- en leesontwikkeling zo snel mogelijk op te merken. Meestal is die te verhelpen door een 

intensieve begeleiding in de groep. Een enkele keer is er sprake van een ernstiger probleem.  

Wanneer er sprake is van een mogelijk ernstig taal- en leesprobleem bij een leerling, dan roepen we 

de hulp in van een dyslexiespecialist. Deze toetst de leerling op kenmerken van dyslexie en helpt een 

individueel handelingsplan te maken. 

Het proces van signaleren en aanpakken van ernstige taal- en leesproblemen is beschreven in het 

dyslexieprotocol. Dit protocol kunt u inzien op het beschermde deel van de website. 

 

Makkelijk en zeer makkelijk lerende kinderen 

Makkelijk lerende kinderen hebben in de groep extra uitdaging nodig. Zij krijgen extra opdrachten 

uit de beschikbare methodes.  

Ook zijn er leerlingen die zeer gemakkelijk leren. Deze kinderen vormen een bijzondere groep. Voor 

hen is er ook begeleiding buiten de groep. Op De Sluis is daarvoor de Trajectklas. Deze leerlingen 

worden daarin één donderdag per week door een leerkracht begeleid. De Trajectklas is in de regel 

vanaf groep 4 toegankelijk.  

 

Voor het beleid omtrent de Trajectklas verwijzen we u naar het besloten gedeelte van de website. 
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5.2  Veranderparagraaf De Sluis 2019-2023 

 

De school heeft de afgelopen 4 jaar een ambitieuze agenda gevoerd en is zelfs deels geslaagd in de 

realisatie van de strategische doelen zoals genoemd in het voorliggende koersplan.  

Gerealiseerde en geborgde onderdelen uit het koersplan 2019-2023 zijn:   

* Ouderbetrokkenheid 3.0 

* Analysevaardigheden leerkrachten 

* Onderwijsaanbod verbreden door creativiteit, muzikaliteit en dramatische vorming uit te breiden 

* Duurzaamheid: het gebouw voldoet per augustus 2019 aan de BENG norm.  

* De toerusting de leerlingen met life-skills is gebord door de combinatie van Kanjertraining en 

drama ( gebaseerd op de uitgangspunten van drama)  

 

Waar kunnen wij wel op verbeteren? 

Het samenwerken kan naar een functioneler en hoger niveau gebracht worden.  

Het werken vanuit een collectieve ambitie van De Sluis.  

Het handhaven van het hoge niveau van onze leerlingen, het hoge veiligheidsgevoel.  

Het handhave van het hoge gevoel van autonomie van leerkrachten en het lage verzuimpercentage 

van leerkrachten.  

 

Onze veranderagenda  voor de komende vier jaar:  De diepte in! 

Onze collectieve ambitie en het koersplan zijn leidend in de voorgenomen veranderingen: Het 

jaarplan van 2019-2020  als deelplan is op hoofdlijnen toegevoegd.  

*De vakken techniek en natuur integreren in de leerlijn.  We doen onderzoek naar de beste manier 

om deze wettelijke verplichte vakken op een duurzame wijze in te passen zonder afbreuk te doen 

aan wat wij waardevol vinden.  

*Kwaliteit vergroten door structurele scholing van leerkrachten.  We willen meer langduriger 

scholing voor leerkrachten realiseren. Het jaarlijkse scholingsplan is hierin leidend.  

*Kwaliteit bewaken door binnen het leerjaar meer vakspecialismen te ontwikkelen.  We zien hier 

een uitdaging om de leerkrachten meer in het eigen leerjaar binnen de 2 parallegroepen te laten 

lesgeven. De leerkracht die specialist is in rekenen zal meer lessen in beide groepen verzorgen. Op 

termijn willen dit bij alle kernvakken uitbouwen. De onderbouwing hiervoor is dat specialisatie leidt 

tot een hogere kwaliteit. Ook kan de leerkracht de inzichten van een andere collega gebruiken bij 

het plannen van een werkaanpak op leerling- of groepsniveau.  

*Samenwerken als team op professionele grondslag (tot een doel)  
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We kiezen daarvoor M3 teamvolwassenheid als einddoel.  

*Meer tijd voor inhoudelijke reflectie bij vergaderingen.  Vergaderingen zijn volgend schooljaar voor 

50 procent in ieder geval inhoudelijk geagendeerd. 

*Life skills als onderdeel van kanjertraining en drama vorm geven. Op basis van de bestaande 

leerlijnen kanjertraining en Drama.  

*De gespreksscyclus gaat na een pilot van dit jaar volledig op maat. Alleen voor leerkrachten met 

een eerste benoeming, starters en voor leerkrachten die onvoldoende als deelbeoordeling hebben 

wordt de officiële cyclus gevoerd. De gesprekken worden gevoerd op basis van Competentie 

(scholing), Autonomie en Relatie. Het Car -gesprek zoals dit genoemd wordt kan op verzoek van de 

leerkracht of  leidinggevende in frequentie wijzigen. De leidinggevende schrijft het verslag en 

rapporteert hierover aan de bestuurder.   

*Aantrekkelijk wergeverschap realiseren. Leerkrachten vergelijken scholen en kiezen voor die 

school, die ze het beste faciliteert, ondersteunt en hen binnen kaders autonomie geeft. Binnen de 

kleine vijver waar we uit vissen, willen wij de school zijn waar goede leerkrachten willen werken. We 

doen dit door zeer goed te faciliteren, veel ambulante tijd te bieden door vakleerkrachten en prettig 

werkklimaat te bieden.   We selecteren op basis van onze omschrijving van de goede leerkracht en 

de collectieve ambitie.  

t.a.v. de kwaliteit hanteren wij de volgende key performance indicators:  

*T.a.v. de huidige hoge scores en uitstroomcijfers  beloven wij er alles aan te doen onze leerlingen 

op groepsniveau bij de eindtoetsen te laten score op op of boven de hoogste inspectienorm. De 

minimale norm is handhaving van de huidige uitstroomcijfers ( gemiddeld over 2015-2019) 

* Bij de cito toetsen scoren de leerlingen in ieder geval boven het landelijke gemiddelde.  

*Sociale veiligheid: leerlingen scoren groen, voelen zich veilig en die leerlingen die zich niet veilig 

voelen en dat mogen er maximaal 4 zijn 1% van de populatie worden besproken door de coördinator 

sociale veiligheid en de directie in een bilateraal overleg. 

*Leerlingen met langdurige ondersteuning zoals bijvoorbeeld dyslectie en hoogbegaafdheid, 

daarvan weten wij in groep 5 wat de werkaanpak en ondersteuning wordt voor de komende jaren.  

 

 

 

Handtekeningenblad ligt ter inzage op De Sluis 

 

Bestuurder CBO Zeist  Paul Dirk van Buuren  

 

Voorzitter MR De Sluis : Sandra te Winkel  


