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1. Inleiding en Context 

 

De overheid is terughoudend in het bepalen van voorschriften aangaande de kwaliteit van scholen. Dit raakt 
immers de vrijheid van onderwijs.  In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) komt expliciet ‘de kwaliteit van 
het onderwijs aan de orde. Het bevoegd gezag, en daarmee de scholen zelf, wordt verantwoordelijk gesteld 
voor het leveren van kwaliteit. 

Toen de WPO is opgesteld, heeft de overheid de school drie instrumenten in handen gegeven om kwaliteit in 
dialoog met elkaar planmatig te ontwikkelen. Deze instrumenten zijn: 

a. Schoolplan 

b. Schoolgids 

c. Klachtenregeling. 

Het schoolplan 
Het schoolplan is een vierjarig beleidsdocument waarin de school de hoofdlijnen van het beleid beschrijft en de 
punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeeft. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin 
de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft 
inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. 
Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele 
medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie gezonden. 

De Graaf Jan van Montfoortschool beoogt met het schoolplan voor de periode 2015-2019, naast de wettelijke 
beleidsverantwoording, een dynamisch plan, gericht op de ontwikkeling van de school. We willen dit bereiken 
door aan te sluiten bij het strategisch meerjarenbeleidsplan van de SPCO Groene Hart en door de jaarplannen 
dynamisch te integreren. 

De schoolgids 
De schoolgids is een jaarlijks informatief document ten behoeve van ouders, waarin de school de werkwijze 
voor het komend jaar beschrijft en rapporteert over de bereikte resultaten. De gids wordt ieder jaar 
vastgesteld, behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad en wordt toegezonden aan de 
inspectie. 

De klachtenregeling 
De klachtenregeling geeft ouders de gelegenheid om formeel te reageren op datgene waarover zij ontevreden 
zijn. In dit kader ook ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs. De regeling draagt er toe bij dat de 
onvrede op de school aan de orde komt en er maatregelen ter verbetering worden getroffen. 

 
 
 
 
 
‘ 
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2. Wettelijk kader 
 

De artikelen 8, 9 en 12 in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) zijn van belang bij het inrichten van het 
schoolplan. Een toelichting op de artikelen 8, 9 en 12 wordt hierna gegeven in relatie tot het ontwikkelen van 
een schoolplan voor de Graaf Jan van Montfoortschool. Voor de volledige tekst van deze artikelen verwijzen we 
naar Internet: link naar artikel 8, link naar artikel 9, link naar artikel 12. 

Artikel 8  Uitgangspunten en doelstelling onderwijs 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd 
op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 
ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. 
Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de 
behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met: instanties voor jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijke ondersteuning en/of zorgaanbieders. 
Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. 
De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau 
van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling 
meten op de terreinen, genoemd in het tweede lid. Deze toetsen voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze minister 
aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en deugdelijke normering.  
De school voorziet in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven en omtrent leerlingen die 
onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen 
doorlopen; de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen; de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag 
worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, 
op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van 
achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden 
voorzien. 

Artikel 9  De inhoud van het onderwijs 
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang: zintuiglijke en lichamelijke oefening; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse 
taal; enkele kennisgebieden; expressie-activiteiten; bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer; bevordering 
van gezond gedrag. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan: aardrijkskunde; geschiedenis; de natuur, waaronder 
biologie; maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting; geestelijke stromingen. 
Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te 
bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden. Indien de eerste volzin niet kan worden toegepast voor een leerling vanwege zijn handicap, wordt in het 
ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 40a, aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd.  
Bij de verzorging van het onderwijs op basis van de kerndoelen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, neemt het bevoegd gezag, 
met inachtneming van artikel 8, eerste lid, de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, als uitgangspunt.  

Artikel 12 Schoolplan  
Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt 
gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de door het bevoegd 
gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het 
schoolondersteuningsprofiel betrokken. 
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met betrekking tot 
het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid. 
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval: de wijze waarop het 
bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit nodig zijn, en maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel8/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel9/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel12/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling10/Artikel165/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/4/Artikel40a/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelII/Afdeling1/1/Artikel8/geldigheidsdatum_20-03-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027679/geldigheidsdatum_20-03-2015#Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027679/geldigheidsdatum_20-03-2015#Artikel2
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3. Proces en bronnen 
 

3.1. Procesbeschrijving 
Naast het proces van de totstandkoming van het SMP heeft de Graaf Jan het proces van totstandkoming  van 
het schoolplan gevolgd. In oktober is een whitepapersessie gedaan waarbij de 5 strategische doelen van het 
SMP uitgewerkt zijn door leerkrachten van de Graaf Jan. In vergaderingen heeft de directie samen met de 
sleutelfiguren van de Graaf Jan het team meegenomen in het proces en geïnformeerd over het SMP. In januari 
is een studiemiddag gehouden waarbij medewerkers van de SPCO mee konden denken en discussiëren over de 
inhoud van de SMP. De resultaten zijn teruggekoppeld in het team van de Graaf Jan. In februari is met alle 
directies van de SPCO-scholen en de sleutelfiguren van de SPCO-scholen een versnellingssessie gehouden 
waarbij de doelen van het SMP zijn bepaald.  
In maart is met het team gesproken over de smp-doelen waarbij er een koppeling is gemaakt wat deze doelen 
betekenen voor de Graaf Jan. Deze input heeft geresulteerd in 2 doelen per SMP-doel voor de Graaf Jan. In een 
vergadering in mei zijn deze doelen opnieuw besproken in het team. 
Met de Schoolraad en de Medezeggenschapsraad zijn gesprekken gevoerd over het proces van het SMP en de 
speerpunten van het SMP.  
  
In een teamvergadering is het schoolplan besproken en vastgesteld. In een MR-vergadering is het schoolplan 
besproken en vastgesteld. 

3.2. Geraadpleegde bronnen 
Bij de ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019 zijn de volgende bronnen gebruikt: (voorbeelden) 

Literatuur 

- Wat werkt op school, Marzano, 2007, Bazalt 

- Ontwikkeling door onderzoek, Kallenberg e.a., 2007, ThiemeMeulenhoff 

- Perspectief op inclusief, van Lakerveld & den Otter (red.), 2009, Garant 

- Passie en kracht in schoolontwikkeling, Fullan & St.Germain, 2009, Bazalt 

- De persoon van de leerkracht, Bakker & Rigg, 2004, Meinema 

Andere bronnen 
- Inspectierapport 4-jaarlijks bezoek – mei 2009 (link) 
- Meerjaren investeringsplan onderwijsleerpakket en ICT (bijlage x) 
- Trendanalyses kernvakken rekenen, taal, spelling uit Cito LVS 
- Resultaten ouder- en leerling enquêtes (SPCO benchmark) 
- MTO 2014 
- Risico Inventarisatie & Evaluatie + Plan van Aanpak arbeidsomstandighedenbeleid 
- Schoolondersteuningsprofiel (link) 
- Strategisch meerjarenplan SPCO – Groene Hart 
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4. Beschrijving van de beleidsdomeinen (art.12 WPO) 

4.1. Onderwijskundig beleid 
Stichting:  
Het onderwijskundig beleid van de scholen van de SPCO het Groene Hart omvat in ieder geval de wettelijke 
opdrachten zoals deze verwoord zijn in art. 8 en art. 9 van de WPO.  

Ons onderwijs wil ‘voorbereiden op het leven’. Dat richt zich op het verbreden in plaats van het versmallen van 
het curriculum, het ontwikkelen van karakter, het appèl doen op meervoudige intelligentie en het  aanleren van 
vaardigheden (onder andere kritisch denken, creativiteit, ondernemerschap  en samenwerken). In de vorige 
beleidsperiode zijn we bezig geweest met het verbeteren en op peil houden van onderwijsopbrengsten 
(‘opbrengstgericht werken). In de komende beleidsperioden willen we de goede resultaten vasthouden en 
tevens óók meer aandacht besteden aan de persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen dan voorheen. We 
doen dat binnen het perspectief van ‘21e eeuwse educatie’. We willen meer naar het zgn. ‘diep’ leren. We 
bedoelen hiermee vormen van onderwijs die een beroep doen op het denk- en leervermogen van (groepen) 
leerlingen om kennis en kunde op te doen en hun vermogen om complexe problemen ook zonder al te veel 
sturing (al dan niet met behulp van ICT) zelf te leren oplossen. 21

e
 eeuwse educatie daagt leerlingen uit om op 

een actieve manier kennis en vaardigheden te exploreren en persoonlijkheid en karakter te ontwikkelen, zodat 
zij kunnen omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige 
wereld. Het onderwijs biedt leerlingen het bouwen aan  zelfvertrouwen, kritisch denken, samenwerken en 
betekenisvol leren, zodat zij in aanraking komen met het leren van waarden, attitudes en mindsets die hen 
ondersteunen gedurende de rest van hun leven. 

De te realiseren doelen voor (onderwijskundig) beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016-2020 van de stichting.  

Graaf Jan: 
De school geeft inzicht in de uitwerking van de gemaakte keuzes en prioriteiten n.a.v. stichtings- en/of eigen 
keuzen in beleid. Uit de schooleigen beschrijving van het onderwijskundig beleid blijkt hoe de school tegemoet 
komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
De Graaf Jan 
De kwaliteit van ons onderwijs is belangrijk. Daarom houden we de opbrengsten van ons reken- en 
taal/leesonderwijs scherp in de gaten. Drie keer per jaar bespreken de directeur en de Intern Begeleider met 
de leerkrachten de resultaten van de school, de groepen en de individuele leerlingen. Naar aanleiding van deze 
gesprekken stelt de leerkracht het onderwijsaanbod bij en worden handelingsplannen voor de groep of het 
kind geschreven. 
Op de Graaf Jan is het traject voor leesonderwijs al ingezet. In het schoolplan staat aangegeven hoe wij de 
komende jaren het leesonderwijs verder gaan verdiepen, vernieuwen en implementeren. Ook het onderzoek 
naar vakoverstijgend werken  is als gestart. Hierbij is aandacht voor het eigenaarschap van de leerlingen, 
onderzoekend leren en gebruik van ict-contents. Dit onderzoek zal verder worden voortgezet. We zijn gestart 
met Engels in alle groepen. We zullen dit verder uitbouwen en borgen waarbij ook aandacht is voor 
kennisvaardigheden bij de leraren.  
Verder zijn vervanging voor nieuwe methoden zoals Taal en verkeer in het plan opgenomen. Onderzoek heeft 
ook plaats op de Graaf Jan. Zo wil de Graaf Jan portfolio, het effect van eigenaarschap van de kinderen in de 
komende jaren gaan onderzoeken en uitwerken.  
Uit de gesprekken met het team en ouders kwam vooral het onderwerp communicatie en borging naar voren. 
Dit is in het schoolplan met prioriteit opgenomen.  
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4.2. Personeelsbeleid 
Stichting:  
Personeelsbeleid wordt op stichtingsniveau voorbereid, ontwikkeld en daarna vastgesteld. Dit geldt zowel voor 
wettelijke opdrachten, bijvoorbeeld het document ‘Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de 
schoolleiding’, als voor eigen keuzen binnen personeelsbeleid.  

Binnen het perspectief van het thema ‘21e eeuwse educatie’ betekent een uitspraak als ‘de leraar doet ertoe’ 
een oproep aan leraren om goed en uitdagend les te geven, om leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces 
en hen voor te bereiden op hun leven in plaats van hen voor te bereiden op toetsen en beoordelingen. De rol van 
de leraar raakt de kern van het onderwijs. Het gaat daarbij om een rijkere interactie tussen leraar en leerling – 
of anders gezegd over het ‘aanraken van harten en het boeien van de geest.’ Deze ontwikkeling vraagt om een 
focus van leraren die verder gaat dan alleen de voorbereiding op toetsen. Deze ontwikkeling betekent ook iets 
voor leiderschap op alle niveaus. Leiders horen goed geïnformeerd, zelfverzekerd en ondersteunend te zijn. 
Directieleden enthousiasmeren en stimuleren hun leraren en geven hen de ruimte  om nieuwe benaderingen uit 
te proberen. Eigenaarschap voor de bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Leraren houden daarbij de focus op de gewenste resultaten in het onderwijs. Zij zorgen tevens voor 
een gezonde balans in hun onderwijs tussen cijfers en onderscheidingen en ‘dieper’ leren waarmee leerlingen 
zich voorbereiden op een zelfstandig leven. Een leraar bereidt de leerling voor op de rest van zijn of haar leven, 
niet alleen op het behalen van resultaten op toetsen. 

De te realiseren doelen voor (personeels)beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016 tot en met 2020 van de stichting.  

School: 
Op de Graaf Jan wordt de komende jaren ingestoken op professionalisering van de leerkrachten en het gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten en talenten. Dit wordt gedaan door het in kaart brengen van deze kwaliteiten en 
talenten. Hieraan worden persoonlijke ontwikkeltrajecten, POP gesprekken en collegiale consultatie gekoppeld. 

 

4.3. Beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs  
Stichting:  
Het beleid is ingericht om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen duurzaam te garanderen. De werkwijze, 
de instrumenten en de garantie voor kwaliteit vanuit de vorige beleidsperiode blijven van kracht in de komende 
beleidsperiode. Samengevat gaat het om aandacht voor professionele cultuur, sterke leidinggevenden en goede 
communicatie. In de komende beleidsperiode leggen we binnen de stichting en haar scholen meer nadruk op 
werken vanuit ‘gedeeld’ leiderschap. Binnen een team, oftewel een professionele (leer)gemeenschap, zijn er 
meerdere leiders. We delen leiderschapsactiviteiten zowel binnen als buiten de stichting. Bij gedeeld leiderschap 
wordt al het werk erkend dat bijdraagt aan leiderschap in de praktijk.  Hierbij maakt het niet uit of het werk 
gedaan is door een erkende leider (vanuit de functie) of door een ander. Door collectieve ervaringen te delen 
kunnen we het onderwijs aan onze leerlingen verbeteren. We stimuleren en begeleiden leerlingen in 
eigenaarschap. We erkennen dat  leerlingen verschillende interesses en manieren van leren hebben. We 
formuleren een brede visie op leren, gebaseerd op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, die aansluit bij de 
stichting en ruimte laat voor verschillen tussen leerlingen. Door middel van deze visie op leren, het bewust 
gebruik maken van bewezen didactische strategieën en differentiërende pedagogieën ondersteunen we 
leerlingen in hun leerproces. ICT biedt ondersteuning bij maatwerk voor leerlingen, maar het is slechts een 
hulpmiddel om te komen tot goed en uitdagend onderwijs voor elke leerling binnen SPCO.   

De te realiseren doelen voor (kwaliteits)beleid op stichtingsniveau staan verwoord in de bijlage van het 
Strategisch Meerjarenplan 2016-2020 van de stichting.  
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School:  
De Graaf Jan heeft als prioriteit dat er goed en adequaat wordt gecommuniceerd. Hier wordt scholing van de 
leerkrachten op ingezet. Onderwijsinhoudelijk wordt er extra aandacht gegeven aan het leesonderwijs en 
spellingonderwijs. Wij gaan in de komende jaren analyseren welke maatschappelijke partners van belang zijn 
en passend zijn bij de speerpunten van de school. Met hen willen we in gesprek gaan over het gebruik maken 
van elkaars kwaliteiten. Tevens willen we partners en ketenpartners meer en meer betrekken bij het onderwijs 
van de Graaf Jan. 

5. Schoolbeschrijving 
 

5.1. Missie/Kernwaarden 
 

Samen leven, samen leren. 

Dit is de missie van onze school. Als school willen we het beste uit een kind halen. Om dit te kunnen doen is het 

belangrijk dat het kind zich veilig voelt, met plezier naar school gaat en leert om samen met andere kinderen te 

leven en te leren.  

5.2. Visie 
Samen leven 

Wij willen veiligheid bieden, zodat elk kind ten volle profiteren van de mogelijkheden om tot ontplooiing, te 

komen. Hier willen wij samen met de kinderen en hun ouders gericht aan werken. Wij kiezen voor een 

positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels, die voor alle groepen gelden. 

Daarnaast willen we de kinderen weerbaar maken.  

Samen leren 

De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierbij kijken 

we of uw kind een basisaanbod nodig heeft, of er uitdaging moet zijn, of dat er verlengde instructie (herhaling 

en extra uitleg) nodig is. Per vakgebied wordt dit voor uw kind bekeken. Ook laat de leerkracht de kinderen 

regelmatig samen werken. Door het samen bespreken van opdrachten kunnen kinderen van en met elkaar 

leren. Om goed te kunnen werken hebben kinderen samenwerkingsvaardigheden nodig. De leerkrachten 

onderwijzen hierin de kinderen. We gebruiken voor dit ‘samen leren’ vaak coöperatieve werkvormen.  

 Zie schoolgids 

5.3. Schoolbeschrijving 

Bevoegd gezag  
Het bevoegd gezag van de Graaf Jan van Montfoortschool is SPCO Groene Hart  (Stichting Protestants- 
Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart ).  www.spco.nl. 

Situering van de school 

De school staat in de wijk Hofland. Ons schoolgebouw maakt deel uit van een scholencomplex (bouwjaar 1978), 

waarin drie scholen gevestigd zijn. U vindt meer informatie in onze schoolgids.  Zie schoolgids 

Typering van de school 
De Graaf Jan van Montfoortschool staat voor goed onderwijs. U vindt meer informatie in onze schoolgids. Zie 
schoolgids 

http://www.graafjan.com/wp-content/uploads/2012/10/Schoolgids-Graaf-Jan-v-M.-2014-2015-definitief.pdf
file:///C:/Users/user/Desktop/www.spco.nl
http://www.graafjan.com/wp-content/uploads/2012/10/Schoolgids-Graaf-Jan-v-M.-2014-2015-definitief.pdf
http://www.graafjan.com/wp-content/uploads/2012/10/Schoolgids-Graaf-Jan-v-M.-2014-2015-definitief.pdf
http://www.graafjan.com/wp-content/uploads/2012/10/Schoolgids-Graaf-Jan-v-M.-2014-2015-definitief.pdf
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5.4. Ontwikkelingen die van invloed zijn op toekomstig beleid 

Externe ontwikkelingen 
In het SMP van SPCO Groene Hart worden externe ontwikkelingen aangegeven die van invloed kunnen zijn op 
de schoolontwikkeling. Samengevat zien we de volgende trends waar onze school rekening mee moet houden: 

 Er is een toenemende afkeer van een uitsluitend cijfermatige benadering van onderwijsresultaten en er is 
een groeiende behoefte aan focus op waarden en waarden gedreven onderwijs.   

 Maatwerk is nodig om alle leerlingen het goede onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zoveel 
mogelijk is afgestemd op mogelijkheden, leerstijl en onderwijsbehoeften van leerlingen.  

 Het onderwijs kan meer maatwerk bieden door het inzetten van multimediale technieken.  

 De samenleving doet een beroep op actief burgerschap leerlingen om (later) deel te nemen aan de 
participatiemaatschappij.  

 De school staat centraal in de gemeenschap waarin deze functioneert.  Ouders, school, ketenpartners en 
stakeholders stemmen af en werken samen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.   

Lokale ontwikkelingen 
 
Aanvullend op de hierboven genoemde externe ontwikkelingen (die lokaal doorwerken) zijn er enkele 
ontwikkelingen te noemen binnen de stichting en/of op school- en/of wijkniveau die van invloed zijn op 
toekomstig beleid.  
 
Vanuit de stichting betekent dit voor onze school:  

 We moeten rekening houden met daling van het aantal leerlingen. Dit heeft betekenis voor de inzet en de 
formatie van personeel.  
 

 Via de uitwerking van de CAO PO werken we actief aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden  m.b.t. 
spreiding, werkdruk en scholing.  Vermindering van administratieve last is een belangrijk doel waaraan we 
binnen dit SMP gaan werken.  

 
Aanvullend op de hierboven genoemde externe ontwikkelingen (die lokaal doorwerken) zijn er enkele 
ontwikkelingen te noemen op school- en/of wijkniveau die van invloed zijn op toekomstig beleid. (zie ook 
schoolgids) 
 

 Schooltijden 
Op de Graaf Jan wordt sinds september 2014 gewerkt met een continurooster het zgn 5-gelijke-dagen-
model. Alle kinderen gaan elke dag van 8.30 – 14.00 uur naar school. Dit heeft consequenties voor de 
organisatie, het onderwijs, vergadertijd en overlegmomenten, opvang en naschoolse-activiteiten, 
gebruik van sporthal etc.  
 

 Nieuw schoolgebouw 
Het gebouw van de Graaf Jan van Montfoortschool is gedateerd. Renovatie of herbouw zijn mogelijke 
opties. De opties zijn inmiddels onderzocht en uitgewerkt. Na de zomervakantie van 2015 wordt 
gemeentelijk een besluit genomen. De koppeling tussen gebouw, multifunctionaliteit en 
onderwijsvisie moet hierin worden meegenomen. De Graaf Jan van Montfoortschool wil hierin 
visionair zijn en de mogelijkheden voor een brede samenwerking met maatschappelijke partners 
zoeken.  

 Passend onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 is de wetswijziging ‘Passend Onderwijs’ ingegaan.. 
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Binnen het onderwijs zullen reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauwer 
samenwerken met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Passend Onderwijs is een andere manier van denken waarbij mogelijkheden voorop 
staan in plaats van beperkingen. Niet de vraag: ‘wat heeft dit kind?’, maar: ‘wat heeft dit kind nodig?’ 
staat centraal. Met Passend Onderwijs wordt ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. 
Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een 
passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren 
is, zoekt de school gezamenlijk met ouders naar een passende school. School kan hierbij 
ondersteuning vragen bij de coördinator van Passenderwijs. Zie verder www.graafjan.com of 
www.passenderwijs.nl of de schoolgids.  
 

 Onderwijs in de 21
e
 eeuw 

Onderzoekend leren, eigenaarschap van de leerlingen, gebruik van ict-mogelijkheden als tablets, pc’s, 
chromebooks etc., verandering van de rol van de leraar (coachend/begeleidend) 
 

 Leerlingen zorg 
Extra zorg voor het kind is altijd gericht op een beter functioneren van het kind in de groep. Dit 
betekent dat de leerkracht hierin een belangrijke functie vervult en dat de begeleiding van buitenaf in 
principe tijdelijk is. De begeleiding kan bestaan uit het vergroten van de bekwaamheid van de 
leerkracht en/of directe hulp aan het kind. Deze kan gegeven worden door de schoolbegeleider of de 
Remedial Teacher. De Interne begeleider onderhoudt de contacten en heeft een coördinerende en 
controlerende rol. Uiteraard worden ook de ouders betrokken bij de begeleiding. 
 
 

 Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafd 
Op de Graaf Jan is aandacht voor leerlingen die meer aan kunnen dan de gemiddelde leerlingen.  De 
komende jaren zal er meer focus zijn op beleid, onderzoek, herkenning,  materialen, eigenaarschap 
van de leerlingen, verdieping en verrijking en leerlijnen.  
 
 

 Krimp 
De statistieken geven aan dat voor de komende tien jaar voor de gemeente Montfoort een teruggang 
in het geboortecijfer wordt verwacht van 25%. Dit zal, indien dit cijfer realiteit blijkt te zijn, gevolgen 
hebben voor de Montfoortse scholen en dus ook voor de Graaf Jan van Montfoortschool. De Graaf Jan 
wil zich zodanig blijven profileren, dat het belangstellingspercentage voor de school stabiel of 
groeiend zal zijn. In de komende vier jaar zal worden onderzocht hoe een kleiner wordende school 
organisatorisch gezond kan blijven. Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs is 
uitgangspunt.  

 
  

http://www.graafjan.com/
http://www.passenderwijs.nl/
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6. Strategische doelen voor de periode 2015-2019 

6.1. Strategisch speerpunt: Waardengedreven onderwijs 
Het onderwijs van SPCO focust niet uitsluitend op opbrengsten, maar wil ook waardengedreven zijn. Deze 
waarden vormen het uitgangspunt voor het handelen van de scholen, het curriculum en de omgang met 
leerlingen, ouders, leraren en stakeholders. Binnen SPCO vinden wij het van belang dat de christelijke identiteit 
terug te zien is in het onderwijs. De elementen geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn merkbaar in het onderwijs 
en staan centraal in het werken aan zingeving en leerdoelen. Het onderwijs dat de leerlingen ontvangen, is 
onlosmakelijk verbonden met vorming. Het onderwijs biedt leerlingen het bouwen aan zelfvertrouwen, kritisch 
denken, samenwerken en betekenisvol leren, zodat zij in aanraking komen met het leren van waarden, attitudes 
en mindsets die hen ondersteunen gedurende de rest van hun leven. Voor verdere toelichting zie SMP 2016-
2020.  

Waardengedreven onderwijs  

1. Alle onderwijsprofessionals binnen SPCO bieden leerlingen een moreel kompas om hen in een veranderende 
samenleving op betrokken wijze voor te bereiden op actief burgerschap. 

. Hoe gaan we dit doen? 

De belangrijke waarden t.a.v. het morele kompas zijn stichting breed uitgewerkt. Deze waarden, gebaseerd op 
onze christelijke grondslag,  worden door elke school en elke onderwijsprofessional verbonden aan het 
professionele handelen. 

Leerlingen komen voortdurend in contact met de veranderende samenleving. SPCO scholen helpen leerlingen 
bij het ontwikkelen van hun waardeoordeel en stimuleren hen tot een betekenisvolle bijdrage aan de 
samenleving. 

. Wanneer zijn we tevreden?  

 Iedere school werkt vanuit een doorlopende leerlijn aan actief burgerschap. In deze leerlijn is het morele 
kompas de leidraad en is het contact met de veranderende samenleving  in activiteiten geborgd die de 
geformuleerde waarden versterkt. 

2.Geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen van de stichting. 
Deze waarden, aangevuld met school specifieke waarden, zijn richtinggevend m.b.t. het werken aan zingeving en 
leerdoelen in de breedste zin.   

 Hoe gaan we dit doen? 

Alle processen worden via een continue dialoog afgestemd  op de geformuleerde waarden van de stichting en 
de school. 

Geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn richtinggevend voor het handelen van alle onderwijsprofessionals. 

. Wanneer zijn we tevreden?  

 In het schoolplan (of in een beleidsdocument) wordt aan de hand van SPCO geformuleerde waarden de ‘couleur 
locale’ beschreven. De verantwoording hiervan en van de relevante processen wordt inzichtelijk gemaakt. 

Voor de “Graaf Jan van Montfoortschool” betekent dit: 

 Kinderen hebben zicht op hun eigen kwaliteiten, mogelijkheden en groei om een eigen moreel kompas 
vorm te kunnen geven (in samenwerking met ouders ontdekken en benoemen.)  

 

 Eind van het  SMP is er beleid op actief burgerschapsvorming rond de 5 wereldgodsdiensten 

 Met de liefde van God als uitgangspunt geeft de Graaf Jan inhoud aan samen leven, samen leren en 
elkaar waarderen. 
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6.2. Strategisch speerpunt: Verbinding met de gemeenschap 
Het is van belang dat we de school niet zien als een aparte organisatie, maar als een gemeenschap rondom de 
ontwikkeling en het leren van een kind. SPCO-scholen werken intensief samen met ouders, ketenpartners 
(organisaties die samen met het onderwijs een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen) en 
stakeholders (belanghebbenden). Door deze samenwerking wordt het leren in en buiten de school verdiept, 
verbreed en versterkt. Hierbij is  sprake van openheid in de communicatie en wederzijds commitment. Hiermee 
versterken we afstemming en samenwerking met partners om het leerproces van leerlingen te stimuleren. Voor 
verdere toelichting zie SMP 2016-2020.  

 

Verbinding met de gemeenschap 

3. We werken betekenisvol samen met ouders, waarbij we de talenten en expertise van ouders breder en beter 
benutten teneinde een positief effect op de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Deze samenwerking kenmerkt 
zich door wederzijds commitment en het bewustzijn dat ouders actieve medereizigers zijn in het leerproces van hun 
kind. 

 Hoe gaan we dit doen?  

SPCO en haar scholen communiceren het belang dat zij hechten aan de samenwerking met 
ouder(s)/verzorger(s) en creëren bewustzijn over educatief partnerschap. 

Ouders en scholen werken samen  als gelijkwaardige partners. Ouders  zijn structureel betrokken in het 
onderwijsproces om op een betekenisvolle wijze hun expertise in te zetten ten behoeve van het onderwijs.  

 Wanneer zijn we tevreden?  

 Ouders zijn aantoonbaar partner bij de ontwikkeling van hun kind. Scholen benutten waar mogelijk expertise 
van ouders ten behoeve van het onderwijs en/of de ontwikkeling van leerlingen.  

4. Met ketenpartners en andere stakeholders stemmen wij leerlijnen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en 
didactische aanpak af om het leren in de gehele keten te verdiepen, te verbreden en te versterken. 

 Hoe gaan we dit doen? 

SPCO scholen stemmen de eigen leerlijnen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied  af op de leerlijnen van de 
voorschoolse periode en het voortgezet onderwijs 

Er is vergaande samenwerking met lokale en relevante partners om het leren in en buiten de school te 
verdiepen, te verbreden en te versterken 

 Wanneer zijn we tevreden?  

 Er zijn aantoonbaar afspraken gemaakt met ketenpartners en stakeholders om de kwaliteit van de  leerlijnen 
en de samenwerking te borgen. De leerlijnen zijn inzichtelijk voor de gehele keten en andere stakeholders en 
hebben een vaste plek in het curriculum 

Voor de “Graaf Jan van Montfoortschool” betekent dit: 

 Ouders worden op basis van expertise en talenten ingezet bij de schoolontwikkeling door participatie 
in o.a. werkgroepen/gremia/ea.  

 We zijn in gesprek geweest met alle mogelijke ketenpartners zoals: BSO/KDV/PSZ/ 
Jeugdteam/kerkelijke organisaties / leeskliniek / 
bibliotheek/GGD/fysiotherapie/logopedie/Caesartherapie e.a. om een nauwe samenwerking tot stand 
te brengen. 

 Er  is in de Graaf Jan structureel MPO (Meerpartijenoverleg) in de breedste zin van het woord. 
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6.3. Strategisch speerpunt: Vakmanschap: de leraar doet ertoe! 
In onze opvatting maken leraren het verschil in het onderwijs. Niemand vergeet een goede leraar, en de (soms) 
verregaande invloed die zijn invloed kan hebben op de keuzes die mensen maken in hun leven. Als leraar schep 
je de voorwaarden voor het leren van de leerling. Om de kwaliteiten van leraren zo goed mogelijk te benutten is 
het van belang dat we een stichtingbrede visie op leren formuleren die aansluit bij onderzoek naar leren en 
leerprocessen. Deze visie op leren draagt bij aan een eenduidige taal over leren, pedagogiek en didactiek. Een 
belangrijk onderdeel in het onderwijs op de scholen van SPCO is de professionele cultuur van feedback geven en 
ontvangen. Hierbij is een open houding in communicatie en wederzijds vertrouwen van groot belang. Binnen het 
kader van het gebruik maken van elkaars talenten en een proces van continu werken aan professioneel 
meesterschap kunnen er bijvoorbeeld professionele (leer)gemeenschappen ingericht worden.  Voor verdere 
toelichting zie SMP 2016-2020.  

 

Vakmanschap: de leraar doet ertoe! 

5. SPCO scholen werken vanuit een brede visie op leren. Deze visie sluit aan op inzichten vanuit wetenschappelijk 
onderzoek m.b.t. leren en is leidend in onze taal over leren, pedagogisch en didactisch handelen. 

 Hoe gaan we dit doen?  

Er is een brede visie op leren gedefinieerd, gebaseerd op inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek, die 
aansluit bij de stichting en ruimte laat voor verschillen in onderwijsconcepten. 

Vanuit deze visie op leren wordt scholing, training, coaching  en gezamenlijk leren ingezet om bewezen 
strategieën voor pedagogisch en didactisch handelen van de leraar verder te ontwikkelen. 

 Wanneer zijn we tevreden?  

 Scholen werken aantoonbaar vanuit de brede visie op leren die leidend is voor het pedagogisch en didactisch 
handelen van de leraar. 

6. Binnen SPCO  krijgt de rol van de leraar, naast het overdragen van kennis, meer het karakter van een begeleider van 
leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling over het eigen leerproces illustreert dit. 

 Hoe gaan we dit doen? 

De leraar wordt in toenemende mate begeleider van de ontwikkeling van leerlingen en betrekt hen structureel 
bij hun leerproces. 

 Wanneer zijn we tevreden? 

 Jaarlijks worden er kind-oudergesprekken gevoerd om het eigenaarschap van de leerling te vergroten. Leraren 
begeleiden leerlingen aantoonbaar bij hun ontwikkeling.  

Voor de “Graaf Jan van Montfoortschool”  betekent dit: 

 De leraar zorgt voor een rijke leeromgeving en houdt hierbij rekening met de verschillende niveaus en 
leerstijlen van de kinderen.  

 Door gebruik te maken van de kwaliteiten en talenten, begeleidt de leraar de leerlingen in hun 
ontwikkeling door naast het overdragen van kennis, de leerlingen eigenaar te laten zijn in zijn eigen 
leerproces. 

 Er wordt gebruik gemaakt van de talenten en specialismen van de leraren binnen de Graaf Jan en 
binnen de stichting.  
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6.4. Strategisch speerpunt: 21ste eeuwse educatie 
In het onderwijs van de 21ste eeuw is er naast de reguliere leerdoelen in het curriculum aandacht voor de 
verwerving van 21ste eeuwse vaardigheden. We bedoelen daarmee o.a. samenwerken, probleemoplossend 
vermogen, communiceren, creativiteit, ict-geletterdheid, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
Met de 21ste eeuwse educatie proberen we een vorm van ‘diep’ leren aan te bieden. Dit doet een beroep op het 
denk- en leervermogen van (groepen) leerlingen om kennis en kunde op te doen en op hun vermogen om 
complexe problemen (ook zonder al te veel sturing, al dan niet met behulp van ICT) zelf te leren oplossen. Diep 
leren daagt leerlingen uit om op een actieve manier kennis en vaardigheden te exploreren en persoonlijkheid en 
karakter te ontwikkelen, zodat zij kunnen omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het 
onbekende van de toekomstige wereld. Om diep leren in het onderwijsaanbod gestalte te geven is er in een 
toenemende mate sprake van ‘gepersonaliseerd’ leren. Dit betekent dat leerlingen les op maat krijgen, zodat zij 
kansen krijgen om optimaal te groeien in kennis en kunde en te leren op hoog niveau. Voor verdere toelichting 
zie SMP 2016-2020.  

 

21ste eeuwse educatie 

7.Binnen SPCO bieden de scholen 21ste eeuwse educatie aan waar reguliere leerdoelen en werkvormen gekoppeld zijn 
aan 21ste eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteit, onderzoekend leren en samenwerken. 

 Hoe gaan we dit doen?  

De inhoud van 21ste eeuwse educatie is door de stichting beschreven en concreet vertaald naar de 
onderwijspraktijk.  Leraren krijgen ondersteuning en scholing om dit praktisch vorm te geven. 

Aspecten van de 21ste eeuwse educatie zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar. 

 Wanneer zijn we tevreden? 

 Uit het beschreven curriculum en uit de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt dat relevante aspecten van 21ste 
eeuwse educatie in alle leerjaren worden aangeboden. 

8. In het onderwijsaanbod sturen wij aan op gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen les op maat (gepersonaliseerd 
leren) krijgen om optimaal te kunnen groeien in kennis en kunde. 

 Hoe gaan we dit doen? 

Er is vastgesteld wat de definitie is van gepersonaliseerd leren en er is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van gepersonaliseerd leren op alle SPCO scholen. 

Alle medewerkers hebben kennis van het belang van de verschillende leerbehoeften en conatieve vaardigheden 
(wat heeft de leerling nodig in de persoonlijke omgang met anderen en zichzelf) en passen deze toe in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. 

 Wanneer zijn we tevreden? 

 Gepersonaliseerd leren op SPCO scholen zorgt ervoor dat leerlingen optimaal groeien in kennis en kunde. 

9. Er is sprake van een digitaal onderwijsaanbod en een integratie van technologie, teneinde het didactisch en 
pedagogisch handelen van de leraar te ondersteunen en te verdiepen. 

v Hoe gaan we dit doen? 

Elke leraar  is in staat om leerlingen passend te kunnen ondersteunen in het onderwijsaanbod. 

Digitaal onderwijsaanbod en integratie van nieuwe technologie zijn onlosmakelijk verbonden met het 
onderwijsaanbod om het didactisch en pedagogisch handelen van de leraar te ondersteunen en te verrijken. 

 Wanneer zijn we tevreden? 

 In het curriculum en in de dagelijkse onderwijspraktijk is zichtbaar hoe het digitaal onderwijsaanbod en 
technologie ondersteunend is aan het realiseren van de brede leerdoelen. 

Voor de “Graaf Jan van Montfoortschool” betekent dit: 

 Er is een digitaal onderwijsaanbod voor groep 1 t/m 8 waarbij onderwijsprogramma’s, passend bij de 
methodes en goed werkende computers worden gebruikt.  

 Door middel van vakoverstijgend werken met zaakvakken en creatieve vakken en de inzet van 
leerlingen en leraren komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en wordt er 
betekenisvol geleerd.  

 Er is een passend lesaanbod voor hoog –en meer begaafde leerlingen 
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6.5. Strategisch speerpunt: Effectief leiderschap 
Bij SPCO gaan wij ervanuit dat iedereen een leider kan zijn en in zijn persoonlijk (inhoudelijk) leiderschap kan 
groeien. Een SPCO leider is bekend met de kenmerken van een professionele cultuur en neemt eigenaarschap 
voor  zijn handelen. Hierbij is er een sterke koppeling tussen het nemen van verantwoordelijkheid en het krijgen 
van vertrouwen. Binnen SPCO is er ruimte voor verschillende stijlen van leiderschap om de professionele cultuur 
te ontwikkelen en ondersteunen. De professionals leren door gezamenlijk de praktijk van goed onderwijs te 
ontwikkelen. Bij individueel leren voelt de professional zich gesteund door het collectief. Het leren richt zich 
vooral op het handelingsrepertoire van de leraar, maar het heeft uiteindelijk effect op het leren van leerlingen. 
Het leren vindt plaats in de gemeenschap. Dit veronderstelt dat er gedeelde opvattingen zijn over bijvoorbeeld 
de visie op leren en de rol van de professional (leraar, leidinggevende). Wij achten het van groot belang dat elke 
directeur in staat is om sturing aan dit proces te geven en hiermee gedeeld leiderschap op alle niveaus in de 
organisatie mogelijk te maken. Voor verdere toelichting zie SMP 2016-2020.  

 

 Effectief leiderschap 

11.Op de scholen werken wij vanuit een stichting brede visie op effectief leiderschap waarbij  medewerkers worden 
gemotiveerd tot optimale prestaties.  

 Hoe gaan we dit doen? 

Er is een visie op effectief leiderschap gedefinieerd met als uitgangspunt leiderschapscompetenties die zeer 
effectieve leiders onderscheiden van minder effectieve leiders. 

De basis voor het handelen van elke effectieve leider bestaat uit een visie op effectief leiderschap, het 
ontwikkelen van onderscheidende leiderschapscompetenties die leiden tot optimale prestaties van 
onderwijsprofessionals en het versterken van de bestaande leider. 

 Wanneer zijn we tevreden? 

 Binnen SPCO wordt aantoonbaar leiding gegeven vanuit  de gedeelde visie op effectief leiderschap. Scholing, 
training en coaching wordt ingezet om inzicht te krijgen in aanwezige leiderschapscompetenties van 
leidinggevenden en deze worden verder verstevigd en ontwikkeld.  

12. Er is sturing op gedeeld leiderschap en het effectief kunnen inzetten van professionele leergemeenschappen binnen 
de scholen. Door het inzetten van het collectief maken wij gebruik van de kwaliteiten en talenten van medewerkers en 
werken wij aan gedeeld eigenaarschap. 

. Hoe gaan we dit doen en wanneer zijn we tevreden? 

Effectieve leiders inspireren teamleden om hoge prestaties te leveren en van ervaringen te leren. Zij stimuleren 
de vorming van een ‘professionele leergemeenschap’, samenwerking en creëren 
professionaliseringsmomenten. 

Teamleden van onderwijsteams vormen een 'professionele cultuur'. Zij werken structureel samen op basis van 
vertrouwen, staan open voor de feedback van anderen en in het leren van en met elkaar.    

 Wanneer zijn we tevreden? 

 In elke school zijn er zichtbare vormen van gezamenlijk leren en werken leraren samen om het onderwijs voor 
elke leerling te optimaliseren. Deze werkwijze is beschreven in het schoolplan (of in een beleidsdocument). 

Voor de “Graaf Jan van Montfoortschool” betekent dit: 

 Er is op de Graaf Jan een professionele cultuur (onderwijsteams) waarbij iedereen wordt gestimuleerd 
om hoge prestaties te leveren en van elkaars ervaringen te leren. Er wordt hierbij samengewerkt op 
basis van vertrouwen, open staan voor feedback van anderen en in het leren van en met elkaar.  

 De vorming van een professionele leergemeenschap, samenwerking en professionaliserings-
momenten worden gestimuleerd door de schoolleider.  
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6.6. Doelen naar aanleiding van de strategische speerpunten 
Aan de hand van de 5 strategische speerpunten zijn strategische doelen opgesteld voor de komende periode: 

 Doel 1: De Graaf Jan werkt vanuit een doorlopende leerlijn aan actief burgerschap waarbij het morele 
kompas  de leidraad is. Het contact met de veranderende samenleving is in activiteiten geborgd die de 
geformuleerde waarden versterkt.  
 

 Doel 2: De Graaf Jan is een school waar God ter sprake komt. Dit gebeurt op een respectvolle manier 
waarbij levensbeschouwing, onderwijs en opvoeding, normen en waarden centraal staan.  

 
 Doel 3: De Graaf Jan zet de expertise van ouders in ten behoeve van het onderwijs op de Graaf Jan. Via 

de ouderenquête wordt het educatief partnerschap gemonitord. 
 

 Doel 4: De Graaf Jan werkt samen met lokale en relevante partners om het leren in en buiten de school 
te verdiepen, te verbreden en te versterken.  

 
 Doel 5: De Graaf Jan heeft een brede visie op leren die leidend is voor het pedagogisch en didactisch 

handelen van de leraar.  
 

 Doel 6: De leraar op de Graaf Jan voert jaarlijks kind gesprekken om de eigenaarschap van de leerling 
te vergroten en waarbij de begeleidende rol van de leraar steeds meer centraal staat en aantoonbaar 
is bij het onderwijsleerproces van de leerlingen. 

 
 Doel 7: De Graaf Jan zet op een effectieve wijze de talenten en specialismen van de leraren in binnen 

de school. 
 

 Doel 8: De Graaf Jan  biedt 21
e
 eeuwse educatie waar doelen en werkvormen gekoppeld zijn aan 21

e
 

eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, onderzoekend leren, samenwerken en conatieve vaardigheden 
 

 Doel 9: De Graaf Jan heeft door onderzoek kennis van het belang van verschillende leerbehoeften, en 
conatieve vaardigheden en passen deze toe in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door gepersonaliseerd 
leren ontvangen de kinderen les op maat en groeien ze in kennis en kunde. 

 
 Doel 10: De Graaf Jan koppelt het digitale onderwijsaanbod aan didactisch en pedagogisch handelen 

ter ondersteuning en verrijking. In de dagelijkse onderwijspraktijk is zichtbaar hoe het digitaal 
onderwijsaanbod en technologie in dienst staan van de leerdoelen.   

 
 Doel 11: De Graaf Jan maakt gebruik van scholing, training en coaching om inzicht te krijgen in 

aanwezige leiderschapscompetenties van leidinggevenden op de Graaf Jan. 
 

 Doel 12: De leraren van de Graaf Jan werken samen om het onderwijs voor elke leerling te 
optimaliseren. Hierbij maken de leraren gebruik van het leren van elkaar principe. 
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7. Meerjarenplanning  
 

7.1. Jaarplannen 
De doelen zoals in paragraaf 6.6 weergegeven zullen in de 4 jaren 2015-2019 gepland worden. Voor de 
uitwerking hiervan wordt gebruik gemaakt van jaarplannen. In het jaarplan worden de doelen smart 
geformuleerd. (Het jaarplan van 2015-2016 wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt en in september 
besproken in de MR-vergadering) Er is niet echt een sabbatsjaar. Na 1 ½  jaar kijken we op welke manier we 
ingezette plannen moeten borgen in een bepaalde periode.  

 2015-2016 2016-2017 periode van 
borging 

2017-2018 2018-2019 

Doel   1 Focus x  x x 

Doel   2 x Focus  x x 

Doel   3 x Focus  x X 

Doel   4 Focus x  x X 

Doel   5 x Focus  x x 

Doel   6 x x  Focus x 

Doel   7 x Focus  x X 

Doel   8 Focus x  x X 

Doel   9 x x  Focus X 

Doel 10 Focus x  x X 

Doel 11 x x  Focus X 

Doel 12 x x  x Focus 
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8. Vaststelling 
 

 

8.1. Directie 
plaats Montfoort 

datum Juni 2015 

naam Eric van der Wal 

Functie Directeur school 

Handtekening  

 
 

8.2. Medezeggenschapsraad 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het schoolplan. 

plaats Montfoort 

datum Juni 2015 

naam Dennis van de Pol 

Functie Voorzitter Medezeggenschapsraad 

Handtekening  

 

 

8.3.   Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van de school vastgesteld. 

plaats Woerden 

datum  Juni 2015 

naam Dhr. H.M. de Vink 

Functie Voorzitter College van Bestuur SPCO 

Handtekening  
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Bijlagen: 
Hier worden doelen uit het SMP weergegeven met daarbij de daaraan gerelateerde deelplannen. 
 
Voor ieder jaar wordt een SMART geformuleerd Jaarplan opgesteld. 
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1 Waardengedreven onderwijs 
 

 
Doel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel 2 
 
 
 
 
 
 
 

Doelen: 
De Graaf Jan werkt vanuit een doorlopende leerlijn aan actief burgerschap waarbij het morele 
kompas  de leidraad is. Het contact met de veranderende samenleving is in activiteiten geborgd die 
de geformuleerde waarden versterkt.  
 
Tussendoel: Het team heeft kennis van de veranderende maatschappij, zodat zij haar leerlingen op 
deelname in deze maatschappij kan voorbereiden.  
De Graaf Jan werkt vanuit een doorlopende leerlijn aan actief burgerschap. Daarbij beogen we 
leerlingen vaardig te maken om vanuit een gefundeerd moreel kompas te participeren in een 
voortdurend veranderende samenleving 
 
De Graaf Jan is een school waar God ter sprake komt. Dit gebeurt op een respectvolle manier 
waarbij levensbeschouwing, onderwijs en opvoeding, normen en waarden centraal staan.  
Met de liefde van God als uitgangspunt geeft de Graaf Jan inhoud aan samen leven, samen leren en 
elkaar waarderen. De Graaf Jan  verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een 
pedagogische, didactische en maatschappelijke visie. Geloven doen we met hoofd hart en handen 
en dit mag zichtbaar zijn binnen de school 

Tussendoel: 
Visualisatie van onze Identiteit. Onze levensbeschouwelijke identiteit is duidelijk zichtbaar in de 
school 
 
 

 Aanleiding: 

 Oudertevredenheid 

 Leerlingtevredenheid. 

 Gesprekken met ouders 

 WMKPO 

 We zijn in het scholencomplex gehuisvest met een openbare school en  een Katholieke 
school. Ook bij de nieuwbouw zullen we met deze scholen in 1 gebouw gehuisvest zijn.  

 
De waarden waar de school voor staat, vormen het uitgangspunt van het handelen, het curriculum 
en de omgang met de kinderen, ouders en leraren. Die waarden moeten helder zijn voor alle 
betrokkenen zodat we elkaar daarop ook kunnen aanspreken. 
Het is belangrijk dat we ons duidelijk blijven profileren en onderscheiden van de andere scholen. 
 

 

 Gewenst resultaat  
1. De school heeft een (doorlopende) leerlijn beschreven waarmee zij de kinderen 

voorbereidt op actief burgerschap in een veranderende samenleving 
 

2. De school heeft een duidelijk beeld van het moreel kompas dat zij kinderen wil bieden en 
werkt zodanig 
 

3. Er is  beleid op  actief burgerschap.  
 

4. De school heeft haar identiteit ‘couleur lokale’ beschreven en houdt deze ‘levend’ 
Geloof, hoop, liefde en vertrouwen staan centraal en zijn richtinggevend in ons onderwijs 
NB: Gedeelde verantwoordelijkheid: werken vanuit vertrouwen (op leerkracht en leerling   
niveau) 
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2 Verbinding met de gemeenschap  

 

 
Doel 3 
 
 
 
 
 
 
 
Doel 4 

Doelen: 
De Graaf Jan zet de expertise van ouders in ten behoeve van het onderwijs op de Graaf Jan. Via de 
ouderenquête wordt het educatief partnerschap gemonitord. 
 
Tussendoel: 
Jaarlijkse inventarisatie van de expertise van  ouders  die bereid zijn om deze  in te zetten voor 
school en stichting. 
 
 
De Graaf Jan werkt samen met lokale en relevante partners om het leren in en buiten de school te 
verdiepen, te verbreden en te versterken.  
 
Tussendoel:  
Het team is zich bewust van de noodzaak en het nut  van een goede samenwerking met onze 
stakeholders. 
Er  is in de Graaf Jan structureel MPO (Meerpartijenoverleg) in de breedste zin van het woord. 
 
 

 Aanleiding: 

 Oudertevredenheid 

 Leerlingtevredenheid 

 Tevredenheid oud-leerlingen 

 Gesprekken met ouders 

 WMKPO 
 

 Gewenst resultaat  
1. Het document Educatief partnerschap (vastgesteld in 2015) wordt verder uitgewerkt 

 
2. Er zijn afspraken met Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf  en Voortgezet onderwijs  

gemaakt over de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen (cognitief en sociaal 
emotioneel) 

 
3. De samenwerking met onze stakeholders is  beschreven 

 
4. Er is structureel MPO (Meerpartijenoverleg) in de breedste zin van het woord.  
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3 Vakmanschap, de leraar doet ertoe! 
 

 
Doel 5 
 
 
 
Doel 6 
 
 
 
 
Doel 7 

Doelen: 
De Graaf Jan heeft een brede visie op leren die leidend is voor het pedagogisch en didactisch 
handelen van de leraar.  
 
  
De leraar op de Graaf Jan voert jaarlijks kind gesprekken om de eigenaarschap van de leerling te 
vergroten en waarbij de begeleidende rol van de leraar steeds meer centraal staat en aantoonbaar 
is bij het onderwijsleerproces van de leerlingen. 
 
 
De Graaf Jan zet op een effectieve wijze de talenten en specialismen van de leraren in binnen de 
school. Hierbij worden de jonge leraren gestimuleerd zich te specialiseren.  
 

 
 Aanleiding: 

 Oudertevredenheid  

 Leerlingtevredenheid. 

 Gesprekken met ouders 

 Medewerkerstevredenheid 

 WMKPO 
 

 Gewenst resultaat  
1. De school benut de talenten en de specialismen van haar leraren 

 
2. De leraren zijn daar tevreden over 

 
3. De leerkrachten informeren de ouders over de ontwikkeling van het kind en zijn daarin 

pro-actief 
 

4. Alle leerkrachten voeren een kind-oudergesprek om de onderwijsbehoefte van het kind in 
kaart te brengen 
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4 21e eeuwse educatie 
 

 
Doel 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel 9 
 
 
 
 
 
 
 
Doel 10 

Doelen: 
De Graaf Jan  biedt 21

e
 eeuwse educatie waar doelen en werkvormen gekoppeld zijn aan 21

e
 

eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, onderzoekend leren, samenwerken en conatieve 
vaardigheden 
 
Tussendoel: 

1. Het team kent weet wat 21
e
 eeuwse educatie inhoudt. 

2. Bovenschools wordt een werkgroep ingericht om er voor te zorgen dat op alle SPCO-
scholen 21

e
 eeuwse educatie vorm wordt gegeven 

3. Het onderwerp over IPC-scholen wordt nader onderzocht en uitgewerkt.  
 
 
De Graaf Jan heeft door onderzoek kennis van het belang van verschillende leerbehoeften, en 
conatieve vaardigheden en passen deze toe in de dagelijkse onderwijspraktijk. Door 
gepersonaliseerd leren ontvangen de kinderen les op maat en groeien ze in kennis en kunde. 
 
Tussendoel: 

1. Kinderen krijgen zoveel mogelijk op maat les zodat kunnen groeien in hun ontwikkeling. 

2. Op de Graaf Jan wordt gewerkt met portfolio’s in alle groepen  

De Graaf Jan koppelt het digitale onderwijsaanbod aan didactisch en pedagogisch handelen ter 
ondersteuning en verrijking. In de dagelijkse onderwijspraktijk is zichtbaar hoe het digitaal 
onderwijsaanbod en technologie in dienst staan van de leerdoelen.   

Tussendoel: 
1. We werken met chromebooks  en andere contents (Cloud wise) waarbij de lessen digitaal 

worden verwerkt.   
2. Tevens is er visie beschreven op het digitaal onderwijsaanbod  en wordt deze visie 

concreet uitgevoerd  
3. Visie op “social media” is vastgesteld 

 

 Aanleiding: 

 Oudertevredenheid 

 Leerlingtevredenheid 

 Gesprekken met ouders 

 Medewerkerstevredenheid 

 WMKPO 
 

 Gewenst resultaat  
Leraren en leerlingen beheersen de 21

e
 eeuwse vaardigheden 

 
Gepersonaliseerd leren is een feit en herkenbaar in de praktijk 
 
Visie op digitaal onderwijsaanbod is beschreven en deze visie wordt concreet uitgevoerd 
 
Er is in alle groepen aandacht voor de cognitieve en conatieve vaardigheden 
 
De hele school werkt digitaal 
 
Alle kinderen werken met een portfolio.  
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5 Effectief leiderschap 
 

 
Doel 11 
 
 
 
Doel 12 

Doelen: 
De Graaf Jan maakt gebruik van scholing, training en coaching om inzicht te krijgen in aanwezige 
leiderschapscompetenties van leidinggevenden op de Graaf Jan. 

 
 
De leraren van de Graaf Jan werken samen om het onderwijs voor elke leerling te optimaliseren. 
Hierbij maken de leraren gebruik van het leren van elkaar principe. 
 

 
 Aanleiding: 

 Oudertevredenheid 

 Leerlingtevredenheid 

 Gesprekken met ouders 

 Medewerkerstevredenheid 

 WMKPO 
 

 Gewenst resultaat einde schooljaar  
Schoolleider is  geregistreerd  Register Directeur Onderwijs (RDO) en voldoet aan de criteria van 
herregistratie.  
 
Competenties worden besproken in de POP-gesprekken en desgewenst  in een POP opgenomen 
 
Op de Graaf Jan werken professionele leraren ( zij staan voor kwaliteit, kennis, ervaring en inzicht 
en houden kunde en kennis op peil)  
 
De school werkt vanuit gedeeld leiderschap (professionele cultuur) 
 
De school is een lerende organisatie met zichtbare vormen van gezamenlijk leren 
 
Gezamenlijk leren overstijgt de eigen school 
 

 


