
SCHOOLPLAN 2020-2024, versie schooljaar 2020-2021 

 

                                 Samen verbinden, samen leren, samen ontwikkelen, samen gericht op de toekomst! 

 

 
Kern van onze missie: Passie voor de kinderen en ons werk, geloof in God, elkaar en onszelf, kwalitatief goed onderwijs, samenwerking binnen ons team, maar ook met ouders en met en tussen kinderen 

en tot slot willen we dat iedereen zich veilig voelt in onze school. 
Kern van onze visie: We werken eraan dat de leerlingen als zelfbewuste kinderen onze school verlaten op zijn of haar hoogst haalbare niveau. 

Wat beloven wij onze leerlingen? 

Wij beloven onze leerlingen en hun 

ouders, dat wij ons maximaal zullen 

inspannen om de kinderen: 

• Een veilige leeromgeving te 

bieden; 

• Goed en modern onderwijs te 

geven; 

• Te stimuleren zodat zij zich 

optimaal ontwikkelen; 

• Een luisterend oor te bieden 

• Een stevige basis te bieden om 

een zelfbewust mens te worden. 

 

Onze pedagogische/didactische 

visie 
Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor 

hun leerproces en leerkrachten zijn hierin 

ondersteunend, coachend en 

monitorend. Leerkrachten komen 

tegemoet aan de talenten van kinderen 

en overleggen met hen over de te 

behalen leerdoelen. Leerlingen leren o.a. 

door te ontdekken en door samen te 

werken. We willen werken vanuit 

vertrouwen, omdat het zelfvertrouwen en 

de motivatie van kinderen daardoor 

groeit. We willen kinderen het gevoel 

geven dat zij er mogen zijn en dat ze 

gezien worden. 

Wat is zichtbaar in 2024? 

(Resultaatindicatoren) 
 

Opbrengsten 

Alle resultaten zijn op een 

gemiddeld of bovengemiddeld 

niveau (Niveauwaarde groep is I of 

II) 
 

Onderwijs 

Er is een evenwichtige mix van 

goed onderwijs in de basisvakken 

en creatieve vakken en talenten in 

een rijke leeromgeving. 

 

Medewerkers 

Op de Wegwijzer werkt een kundig 

en stabiel team dat van en met 

elkaar leert (o.a. door collegiale 

consultatie). 

 

Ouders/partners 

Ouders hebben een rol in het 

geven van gastlessen en helpen bij 

creatieve activiteiten. Kinderen 

maken kennis met nieuwe 

beroepen, culturen of natuur. 

 

Kwaliteit 

De Wegwijzer heeft een goede 

kwaliteitscultuur en -cyclus met 

bijpassende resultaten. 

Onze kernwaarden: 

• Passie 

• Kwaliteit 

• Geloof 

• Samenwerken  

• Veiligheid 

Onze succesfactoren  

Een hardwerkend, professioneel en 

fijn team. 

Gestructureerde manier van werken 

volgens de PDCA-cyclus 

 

Onze valkuilen 

Klein team, weinig leerkrachten, dus 

kwetsbaar. 

 

In de komende jaren moeten wij 

rekening houden met: 

 

Lichte groei/instroom vanwege 

nieuwbouw ‘Over de Brug’ 
 

Het team is daarnaast vrij jong en dus 

onervaren. Dit vraagt een manier van 

werken met veel overleg en 

begeleiding. 
 

Onze ambities 2020-2024: 

Opbrengsten (specifiek benoemen referentieniveaus) 

Voor rekenen, lezen en taalverzorging streven we naar het behalen van het fundamentele niveau 1F voor al 

onze leerlingen. De niveaus 2F (lezen en taalverzorging) en 1S (rekenen) willen we respectievelijk 

met 70%(lezen), 60% (taalverzorging) en 60% (rekenen) van onze leerlingen bereiken.  

 

Onderwijs 

Kinderen ondersteunen in meer handelend bezig kunnen zijn; Uitdagende, wisselende leeromgeving waarin 

kinderen de ruimte hebben om te ontdekken, ondervinden, experimenteren waardoor ze leren. 

Leren in een rijke leeromgeving; Talenten ontwikkelen (cognitief en breder); Doorzettingsvermogen ontwikkelen 

en komen tot een voldoende mate van zelfvertrouwen; 

Uitdaging om: een eigen mening te vormen, creatief te denken, talenten te ontdekken en te ontwikkelen, te 

programmeren etc. 

Daarnaast een gestructureerde, veilige leeromgeving voor elk kind. 

 

Medewerkers 

Het team van de Wegwijzer is een samen lerend team. Collega’s gaan samen dingen uitzoeken, vragen elkaar 

om hulp en kijken bij elkaar in de lespraktijk.  

 

Ouders/partners 

De kijk van kinderen op de wereld vergroten, door de ‘buitenwereld naar binnen te halen’ samen met ouders.  

 

Kwaliteit 

Wij willen bij alle vakken op gemiddeld tot bovengemiddeld niveau scoren (schoolbreed). Alle kinderen zijn 

goed in beeld en er kunnen trends waargenomen worden a.d.h.v. analyses. 

Dit vraagt de volgende verbeteringsprocessen (onderwijs-

medewerkers-kwaliteit/scholing) in ) 2020-2021: 

• Veilige structuur zichtbaarder neerzetten: een schoolregel van de week en 

afspraken visueel maken 

• Handhaving van die schoolafspraken. Kinderen worden aangesproken op 

schoolafspraken en zo nodig volgen consequenties 

• In groep 4 t/m 8 twee periodes van 3 of 4 weken inzetten waarbij 

groepsdoorbroken aan beeldende vorming, muziek en drama gewerkt zal worden 

• Groep 1/2/3 houdt het werken met de datamuur vast bij minimaal de helft van de 

thema’s. Daarnaast blijven zij kinderen betrekken bij het vormgeven van de 

hoeken. 

• Bij wereldoriëntatie werken met een datamuur (een muur met vragen, 

antwoorden, afbeeldingen, werkstukken en onderzoekjes over een bepaald 

thema) 

• Collegiale consultatie twee keer per jaar, naar aanleiding van de 

schoolontwikkeling 

• Voor elke groep worden jaarlijks twee excursies of gastlessen op het gebied van 

natuur en milieu, cultuur, religie of economie georganiseerd. 

• Binnen de creatieve vakken worden ook gastlessen georganiseerd door ouders 

met een bepaald talent of beroep, zoals houtbewerking, lassen, handwerken enz. 

• Actieplan voor verbetering technisch lezen groep 4 en groep 7 

• Rekenen schoolbreed verbeteren met actieplannen en scholing voor leerkrachten  

• Google Classroom onderzoeken 

• Onderzoek en oriëntatie op nieuw kleuter LOVS 

Wij houden zicht op voortgang van 

onze ambities en de ontwikkeling  

van leerlingen door:  
 

Jaarlijks 
LVS/Cito 

Veiligheidsmonitor 

WMK (tweejaarlijks) 

Klassenbezoeken 

 

2020-2021 

DOT-PO invoeren als 

observatie-instrument bij 

klassenbezoeken. 
 

 

 

Management en beleid: hoe sturen wij? 
-Leerlingzorg: De intern begeleider is hiervoor verantwoordelijk. Zij bevraagt en coacht leerkrachten op een goede leerlingzorg. Daarnaast monitort ze de processen (klassenbezoeken en gesprekken) en 

houdt de directie op de hoogte. 

-Personeelsbeleid: Door middel van klassenbezoeken, individuele gesprekken en teamgesprekken heeft de directie zicht op het personeel en ook waar behoeftes liggen qua ontwikkeling (op team- en 

invidueel niveau). De directie stuurt aan op samen leren (dus met en van elkaar) als team. 

-Kwaliteitsbeleid: Met behulp van het jaarplan wordt in overleg met het team teamscholing vastgesteld. De directie beslist en stimuleert. De directie bewaakt de planning en controlcyclus voor wat 

betreft de kwaliteit. 

-Veiligheidsbeleid. De intern begeleider monitort de sociale veiligheid en brengt verslag uit naar de directie. In overleg met de groepsleerkracht doet de intern begeleider voorstellen ter verbetering van 

de sociale veiligheid op groepsniveau. Op schoolniveau wordt dit met het team besproken op initiatief van directie en IB. Initiatieven van leerkrachten worden aangemoedigd. 
 

 


