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1.0

Algemeen

1.1 Gegevens
Gegevens Stichting
Stichting Primair Onderwijs Deurne Asten Someren ( PRODAS )
Raad van Bestuur: Jacqueline Ketelaars
Adres:
Frits de Bruijnstraat 1, 5721XR Asten
Telefoon:
0493-670603
Website:
www.prodas.nl
Email:
info@prodas.nl

Gegevens school
Brede school d’n Bogerd
Directeur
Jeanne Verberne
Adres:
Keltenstraat 16. 5753GN Deurne
Telefoon:
0493-314069
Website:
www.bs-bogerd.nl
Email:
bogerd@prodas.nl
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1.2 Voorwoord
Voor u ligt het schoolondernemingsplan voor de periode 2015-2019 van Brede school
d’n Bogerd. Met dit document voldoen we aan onze wettelijke verplichting, maar we zien dit
document vooral als een koersbepaler voor de komende 4 jaar. Een koersbepaler voor ons
als team, voor onze huidige ouderpopulatie en voor onze toekomstige ouderpopulatie.
Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team, de MR en de
ouders. Dit jaar zijn we voor de eerste keer als "ondernemers" gaan kijken naar onze school.
Door te onderzoeken waar onze sterke en zwakke punten liggen zijn we in staat het vizier op
de toekomst te richten. Waar liggen onze kansen, hoe kunnen we onze sterke punten
versterken en hoe kunnen we werken aan nieuwe uitdagingen. De mening van ouders is
hierbij heel belangrijk. Op welke gronden kiezen ouders voor brede school d’n Bogerd en
wat kunnen wij als school daarin betekenen.
Ondernemen is weten waar je goed in bent en dat ook uitdragen. Ondernemen is
verantwoording nemen en afleggen. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen
goed is daarbij de vraag. Het schoolondernemingsplan is opgebouwd uit een strategisch,
tactisch en een operationeel deel. Daarmee wordt alles goed bekeken en onderzocht,
waardoor we heel bewuste keuzes kunnen maken voor de komende vier jaar.
Ik dank alle betrokkenen voor hun positieve inbreng in het proces om te komen tot dit
mooie schoolondernemingsplan.

Jeanne Verberne
Directeur

2

2.0

Strategisch beleid

2.1 Missie
Brede school d’n Bogerd biedt basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
We zijn een echte wijkschool verbonden met de wijk St.Jozefparochie in Deurne. We zijn onderdeel
van Stichting Prodas en hebben een katholieke grondslag. Brede school d’n Bogerd is een school
waarin we op zoek gaan naar een grotere wereld samen met onze partner in kinderopvang “Spring”.
Een school waarin iedereen zichzelf mag zijn en waar warmte vanuit gaat. De betrokkenheid van
leerkrachten en ouders is groot. We geloven dat kinderen van elkaar leren. Daarom creëren wij een
aanbod op minimaal 3 niveaus waarbij eigen verantwoordelijkheid steeds meer accent krijgt.

2.2 Visie:
Brede School D’n Bogerd wil een voldoende grote school blijven in een vergrijzende maatschappij
zodat een maximaal kwalitatief onderwijs aanbod op minimaal 3 niveaus voor de toekomst geborgd
kan worden en zodat alle leerlingen, ieder met hun eigen talenten, de kennis en vaardigheden
ontwikkelen waarmee ze goed in staat zijn hun weg naar de grote wereld te vinden. Dit realiseren we
door de volgende 6 kernwaarden uitgangspunt van ons handelen te laten zijn:
- Betrokkenheid
- Plezier
- Professionaliteit
- Veiligheid
- Verbinding
- Verantwoordelijkheid/eigenaarschap

2.3 Kernwaarden stichting PRODAS
Onze school is aangesloten bij de Stichting PRODAS. Ook zij werken vanuit een aantal kernwaarden,
waarbij Kinderen het hart van de organisatie vormen.
Vertrouwen
Geven, krijgen en uitstralen
Samen
Verbinding
Kracht van het verschil
Op basis van vertrouwen
Ruimte
Krijgen en nemen
Verantwoordelijkheid
Voor de ruimte die je krijgt
Zorg
Voor elkaar en de kinderen
Authentiek
Jezelf mogen zijn
Proactief
Met ruimte voor eigen keuzes
Respect
Met ruimte voor de dialoog
3

2.4 SWOT – Confrontatiematrix
Het is voor de school van belang om goed op de hoogte te zijn van de toekomstgerichte
externe trends, m.a.w.: wat willen onze kinderen, wat willen onze ouders, wat is de trend in
opvoeden, wat is de trend in de maatschappij en in onze wijk en wat vraagt de inspectie van ons.
Daarom hebben we binnen onze school de SWOT-uitgevoerd.
We hebben hierbij gebruik gemaakt van de volgende bronnen: inspectierapport, WMK, externe
audit, tevredenheidsonderzoek, team, ouders, kinderen en MT.
Deze sterkte/zwakte-analyse en deze kansen en bedreigingen hebben we uitgewerkt in een
confrontatiematrix. ( zie bijlage 1 )
Het resultaat hiervan is terug te lezen in onze strategische doelen.

2.5 Strategische doelen
2.5.1 Strategisch doelen Brede school d’n Bogerd
- We willen voor onze leerlingen een passend aanbod creëren, dat past bij het zorgprofiel van onze
school.
- We willen verbinding optimaliseren ( school – ouders – leerlingen – wijk ) om er voor te zorgen dat
er écht educatief partnerschap ontstaat. De school als spilfunctie.
- We staan als school niet stil, we zijn onderdeel van de maatschappij.
Dat betekent dat we kansen zien en kansen benutten.
- We willen gezond blijven in ons marktaandeel.
- We willen aansluiten bij die vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben.
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2.5.2 Strategische doelen Stichting Prodas
Het ontluikende kind

Samenwerking met ouders

Een kind is van nature nieuwsgierig en wil de wereld
ontdekken. In 2018 zijn we bij PRODAS beter in staat
om onze leerlingen de ruimte te geven; van het begin
tot en met het eind van zijn loopbaan op de
basisschool. Ze voelen zich veilig, zijn autonoom en
werken samen. Naast leider is iedere leerkracht
vooral begeleider van het leerproces. Hij creëert
optimale voorwaarden (aandacht, zorg,
deskundigheid en ondersteuning) voor de
(ontluikende) leerling. Ook leerkrachten zelf
ontwikkelen zich optimaal en worden daartoe
gestimuleerd; ieder ontwikkelt zich op z’n eigen
niveau. Leerkrachten genieten van de leerlingen en
vice versa. Iedereen (leerlingen, ouders en
teamleden) geniet van de successen die behaald
worden. Alle leerlingen gaan met veel plezier naar
school.

Een PRODAS-school ziet en ervaart ouders als
belangrijke partners. Ouders beleven op hun beurt
de school als samenwerkingspartner in het
ontwikkelingsproces van hun kind(eren). Hierbij
streven ouders en leerkrachten dezelfde,
gezamenlijke doelen na; ieder vanuit een eigen rol en
verantwoordelijkheid. School en ouders voorzien
elkaar tijdig van informatie en werken, waar mogelijk
en nodig, goed samen. Verwachtingen worden op
elkaar afgestemd. De school communiceert duidelijk
haar doelen, identiteit en uitgangspunten. De school
is hierin proactief, extravert (treedt actief naar
buiten toe) en communiceert duidelijk haar doelen
en resultaten. Ouders hebben vertrouwen, lezen de
informatie, bezoeken de school, helpen mee bij
activiteiten, voelen zich betrokken en bevelen de
school in hun omgeving aan. Directie en leerkrachten
communiceren open, zijn laagdrempelig en gaan
gesprekken met ouders tijdig en op professionele
wijze aan. Naast ‘goed onderwijs’ is de kernwaarde
‘vertrouwen’ de basis die leidt tot optimale
samenwerking.
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School en samenleving

Eigentijds leren

Een PRODAS-school anno 2018 staat middenin de
samenleving en is spil in de wijk en de directe
omgeving. De school laat zien wat ze kan, waar ze
voor staat, en profileert zich daarmee duidelijk
richting haar (maatschappelijke) omgeving. Een
PRODAS-school wil graag samenwerken. Hierbij staat
één doel centraal: het belang van de leerlingen. De
school benut zoveel mogelijk expertises uit iedere
hoek van de samenleving en haalt daarmee de
wereld in de school. Leerlingen krijgen op deze
manier ervaringen mee waar ze later in hun leven
veel plezier aan hebben en positief aan terugdenken.
Leerlingen reflecteren op hun eigen rol en zijn zich
bewust van de omgeving waarin ze opgroeien. De
leerkracht ziet expertises van buiten als kans en legt
relaties met de eigen competenties, vaardigheden en
persoonlijke ontwikkeling. Scholen werken samen
met collega’s en partners en zijn een belangrijke
speler binnen de (lokale) netwerken.
Hoe haal je het beste uit de leerlingen naar boven?
Een klassieke vraag. In 2018 heeft iedere PRODASschool hier (ook) een eigentijdse antwoord op.
Iedere school is dan in staat om met behulp van
eigentijds onderwijs beter aan te sluiten op wat de
leerling nodig heeft. ‘Beter’ in de zin van beter
passend bij ‘de wereld van nu’ en ‘beter’ in de
betekenis van beter aansluitend bij de
leerbehoeften, uitdagingen en mogelijkheden van
iedere leerling. De leerling krijgt de ruimte om
benodigde, eigentijdse competenties verder te
ontwikkelen. Denk hierbij aan competenties op het
gebied van ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch
denken, communiceren, kennis van sociale en
culturele vaardigheden, samenwerken en het
ontwikkelen van probleemoplossend vermogen.
Iedere leerkracht heeft zich ook op deze gebieden
geschoold en er zich in bekwaamd. Leerkrachten
leren ook van elkaar en blijven leren. Een effectieve
en gedifferentieerde didactiek is cruciaal.
Leerkrachten en ouders betrekken elkaar en elkaars
expertises bij de veranderingen die het onderwijs en
de samenleving ondergaan.
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2.6 Positionering:
Brede school d’n Bogerd positioneert zich door/ of wil zich in de komende 4 jaar gaan positioneren
met:
- een modern, nieuw gebouw
- een passend aanbod
- een brede school
- een warm pedagogisch klimaat
- de spil van de wijk in een positieve omgeving
- educatief partnerschap
- persoonlijk eigenaarschap

2.7 Slogan
Op d’n Bogerd doen we het SAMEN
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3.0 Tactisch beleid
3.1 Onderwijsbeleid
3.1.1 Onderwijskundig concept
Brede school
Binnen brede school d’n Bogerd is er een samenwerking met de kinderopvangorganisatie
“Spring” waardoor alle vormen van opvang binnen het gebouw gehuisvest zijn.
We zijn steeds op zoek naar hoe we elkaar meer kunnen versterken met het doel:
een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze kinderen.
Homogene jaarklassen
We werken met homogene jaarklassen, mits het leerlingaantal dit toelaat.
In de groepen 1-2 hebben we altijd gecombineerde groepen.
Inrichting
Ons gebouw is licht, open en transparant. Tussen lokalen zijn flexplekken
gecreëerd waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Kinderen maken ook gebruik
van de werkplekken op de gang.
Er zijn digiborden/ touchscreens in alle groepen zodat we de wereld ook echt binnen kunnen
halen. Om het samenwerken te bevorderen zitten kinderen voornamelijk in groepjes.
Zorg voor alle kinderen
Gegevens van toetsen en observaties worden, vanaf groep 1, verzameld in een
groepsoverzicht en opgeslagen in ons digitale leerlingvolgsysteem. Hierdoor krijgen we
inzicht in de onderwijsbehoefte van leerlingen.
Aan de hand van dit overzicht stellen we 2 keer per jaar een groepsplan op.
In dit groepsplan werken we met een ster- maan- en zonaanpak.
De maankinderen zijn de kinderen die horen bij de grote middengroep. De zonkinderen
hebben minder uitleg nodig en kunnen sneller aan de slag. Voor hen is er daarom
verrijkingsmateriaal. De sterkinderen krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.
Op deze manier creëren we een passend aanbod voor alle kinderen.
Indien nodig kan een kind vanaf eind groep 6 een individueel ontwikkelingsperspectief
krijgen. In samenspraak met ouders, IB-er en leerkracht wordt vastgesteld wat de
mogelijkheden van het kind zijn en hoe we daar het beste op kunnen anticiperen. Daarbij
maken we dan vaak gebruik van een extern deskundige, bijv. een orthopedagoog.
We geven geen individueel onderwijs, omdat we zeer sterk geloven in de zone van de naaste
ontwikkeling. Bovendien ervaren we dat kinderen veel mét en ván elkaar kunnen leren.
Om dit alles te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat er een duidelijke en zichtbare
structuur is voor de kinderen. Zo werken we bijvoorbeeld met dagritmekaarten,
materiaal is overzichtelijk geordend in de kast en er zijn duidelijke regels en afspraken.
Aan het begin van het schooljaar worden deze regels en afspraken met de kinderen gemaakt
en genoteerd op een zogenaamd “lieveheersbeestjesblad’.
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Warm pedagogisch klimaat
We vinden het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat is.
Kinderen komen beter tot leren als ze veiligheid ervaren.
Het schooljaar wordt geopend met een onderdeel van ons gezamenlijke thema
“op d’n Bogerd doen we het SAMEN”. We gebruiken hiervoor het symbool van het
lieveheersbeestje. Binnen de groep wordt daarna aandacht besteed aan de concrete
uitwerking van dit thema. Ook de catecheseprojecten worden hierop afgestemd.
De buurtsportcoach wordt ingezet om het samenspelen op het schoolplein te bevorderen.
Uiteraard wordt binnen ons team regelmatig het anti-pest-protocol geëvalueerd.
Hiervoor hebben we de werkgroep “vertrouwenscommissie” in het leven geroepen.
In deze commissie zitten, naast de directie en de vertrouwenspersoon, ook afgevaardigden
vanuit de MR en de wijk. Ook wordt jaarlijks door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 ons
pedagogisch leerlingvolgsysteem KIJK ingevuld. Ook leerlingen vanaf groep 5 vullen deze
vragenlijsten in.
Zelfsturing van leerlingen
Om de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen werken we in de groep 1-2 en 3
met een planbord. In de groepen 4 t/m 8 gebruiken kinderen een weektaakformulier.
Er is in alle groepen zelfcorrigerend materiaal, waarmee kinderen zelfstandig aan de slag
kunnen. Ook leren we kinderen om regelmatig hun eigen werk na te kijken.
Vanaf groep 6 krijgen kinderen huiswerk en in groep 7 en 8 wordt er gewerkt met een
agenda.
We zien het als een mooie uitdaging om de zelfsturing van de leerlingen de komende jaren
verder uit te bouwen zodat kinderen nóg meer zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen
leerproces. Een vaardigheid die nodig is om goed voorbereid te zijn op de toekomst van
morgen. ICT kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
Taakwerkhouding
Een goede taakwerkhouding is noodzakelijk om tot goede resultaten te komen.
Om de taakwerkhouding te stimuleren maken we gebruik van Taakspel.
Aan de hand van positief opgestelde regels wordt door de leerkracht het gewenste
gedrag beloond met een compliment.
Op deze manier zijn en voelen kinderen zich gezamenlijk verantwoordelijk.
ICT
In alle groepen staan computers/ laptops. Deze worden gebruikt als remediërend materiaal
en om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. We hebben een draadloos netwerk
zodat kinderen overal met de laptop kunnen gaan zitten werken.
In de groepen 5 en 7 krijgen kinderen les in “veilig internetten”.
De komende jaren willen we onze hardware gaan aanpassen en onze deskundigheid gaan
vergroten zodat we nog meer tegemoet kunnen komen aan de behoeften van onze
leerlingen, die zich steeds meer zullen gaan ontwikkelen met behulp van ICT.
( 21-century-skills )
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Vakgebieden en tijdsbesteding
In alle groepen wordt gewerkt met een rooster.
Taal, rekenen en lezen worden hoofdzakelijk ingepland in de ochtend, wereldoriëntatie en
de creatieve vakken worden vooral ’s middags gegeven.
Tijdens de dagopening wordt het programma van díe dag toegelicht.
Aan het einde van de dag wordt samen met de kinderen geëvalueerd.
We gebruiken voor alle vakken moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen.
Voor een overzicht van onze methodes; zie bijlage.
Om up-to-date te blijven worden deze methodes regelmatig vervangen.

Kwaliteitszorg
Uiteraard zijn we constant bezig om onze onderwijskwaliteit te verbeteren.
Daarvoor maken we gebruik van het instrument “werken met kwaliteitskaarten”,
het zogenaamde WMK. In een cyclus van 4 jaar evalueren we alle onderdelen
die van belang zijn voor kwalitatief goed onderwijs. Indien nodig passen we onze werkwijze
aan. Tijdens onze jaarlijkse jaarvergadering stellen we het jaarplan voor het daarop
volgende schooljaar vast. Dit jaarplan wordt ook besproken in de MR.
Twee keer per jaar ( in januari en in juni ) evalueren we ons handelen en onze opbrengsten
door middel van trendanalyses.

3.1.2

Levensbeschouwelijke visie

We werken met de kinderen vanuit een katholieke kijk op de mens en de wereld.
Hierin spelen waarden en normen een grote rol.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om:
- respectvol en eerlijk met elkaar om te gaan
- aandacht en zorg te hebben voor de omgeving
- in een groep behulpzaam en attent te zijn voor elkaar
- te respecteren dat iedereen uniek is
Op onze school zitten niet alleen katholieke kinderen, maar ook kinderen met andere of
géén specifieke geloofsovertuiging. Diversiteit in geloofsovertuigingen maakt ons rijker. Het
leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars overeenkomsten en verschillen
wordt hier alleen maar door versterkt. We werken jaarlijks met een aantal Trefwoordkatecheseprojecten.
In deze projecten is ook aandacht voor andere religies.
Bij de religieuze feesten als Kerstmis en Pasen staan we nadrukkelijk stil aan de hand
van bijbelverhalen en Trefwoordkalender.
We verlenen naar de parochie toe hand- en spandiensten als het gaat om de communie,
het vormsel of familievieringen.
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3.1.3 Burgerschapszin
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij vinden het
van belang om onze leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen
maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft
het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze katholieke identiteit vinden wij het belangrijk dat
leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben
voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed
samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en
verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar
ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn
in de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.
4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor
andere opvattingen en overtuigingen (religies).
5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele
bagage mee voor het leven.
Verbinding met de wijk is een natuurlijk en vanzelfsprekend onderdeel van onze school.
Op deze manier versterken we elkaar en op deze manier ervaren kinderen dat ze
deel uitmaken van en verantwoordelijk zijn voor een gemeenschap.
Op brede school d’n Bogerd geven we op de volgende wijze invulling aan Burgerschapszin:
- jaarlijkse sponsorloop voor een goed doel
- corveediensten ( oud papier, vuilnis, speelplaats )
- project “kleinschalig” wonen
- project Zorgdorp Deurne
- stagiaires praktijkschool “de Sprong”
- Avondvierdaagse
- deelname aan lichtjesoptocht
- hand- en spandiensten verlenen voor communie en vormsel
- vuurwerklessen
- wijkverenigingen presenteren zich binnen de groepen
- deelname aan project “buurtsportcoach”
- actieve rol bij OV-vergaderingen
- sociale weerbaarheidstraining in groep 7
- deelname aan het Leef!-cultuureducatie-programma
- klassendienst in de vorm van helpende handjes
- contacten met plaatselijke verenigingen
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3.1.4 Zorgstructuur
Visie op zorg en begeleiding
Rondom zorg en begeleiding zijn we trots op het feit dat onze professionele leerkrachten het
kind willen en kunnen zien. Centrale vraag is altijd: Wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen
we, binnen de kaders die we hebben, zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van
dit kind. Bovendien hebben we twee zeer bekwame IB-ers. De communicatie met ouders is
goed en we zien ouders als onze partners. We hebben een goede zorgstructuur, waarin
duidelijk wordt vermeld hoe de verantwoordelijkheden zijn geregeld.
Als we onze leerlingenzorg willen typeren hebben we het over:
1) Het kind zien.
2) Betrokkenheid van leerkrachten.
3) Duidelijke structuur.
Zorgstructuur
De eerste preventieve hulp/instructie ligt op klassenniveau.
Alle georganiseerde hulp is steeds geënt op versterking van dit klassenniveau.
Ons zorgsysteem op schoolniveau is dan ook bedoeld als ondersteuning van dit
klassenniveau. Alle leerlingen worden zorgvuldig gevolgd met het LVS van CITO.
De zorg voor de kinderen op onze school kan op vier niveaus worden onderscheiden:
Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep
De leerkracht geeft kwalitatief goed adaptief onderwijs aan een groep leerlingen en
realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve functie.
IB-er dient als vraagbaak en als begeleider. Directeur is verantwoordelijk voor de
randvoorwaarden
Niveau 2: Extra zorg in de groep
De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van
observatie-/signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of
beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen.
De IB-er kan hulp bieden bij eventuele vragen. Directeur is verantwoordelijk voor de
randvoorwaarden
Niveau 3: Speciale zorg in overleg met de IB-er
De leerkracht bespreekt de leerling met de interne begeleider. Op basis van een analyse en
een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie stellen de leerkracht en
de interne begeleider samen een groepsplan/ handelingsplan op. Directeur kan externe hulp
inschakelen.
Niveau 4: Speciale zorg in overleg met het zorgteam (IB-er, OCGH)
De leerling wordt besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de
interne begeleider(s), orthopedagoge en directeur. Bij het gesprek is het zorgteam en de
betreffende leerkracht aanwezig. De “voorheen rugzakleerlingen” kunnen versneld in
niveau 4 terechtkomen. Directeur is verantwoordelijk voor de budgettering en de
facilitering.
Contacten met externen, denk aan de begeleidingsdienst, OpvoedingsOndersteuner,
Samenwerkingsverband ect. verlopen via IB-er en de directie.
Ons zorgprofiel bestaat uit het opgestelde minimumniveau van zorg ( zie bijlage ).
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3.1.5 Tactische doelen Onderwijs
- Vanaf 2015-2016 hebben we voor 85% van de kinderen een aanbod op minimaal 3 niveaus
en maximaal 4 niveaus gecreëerd in het kader van een passend aanbod.
- Vanaf 2015-2016 is er bij 80% van de kinderen afstemming bepaald tussen ouders
en leerkrachten over een gezamenlijke aanpak, zodat er echt sprake kan zijn van educatief
partnerschap in het kader van het zoeken naar verbinding.
- Vanaf 2016/2017 wordt 20% van de leertijd ingezet om onze leerlingen eigentijdse
vaardigheden aan te leren waarmee zij in staat zijn in de toekomst op basis van eigen
verantwoordelijkheid invulling te kunnen geven aan een “leven lang leren” in een
samenleving waarbij kennis en vaardigheden steeds sneller aangepast moeten worden om
de ontwikkelingen in je vakgebied bij te kunnen houden.
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3.2

Personeel

3.2.1 Visie op personeelsbeleid
Binnen stichting Prodas is overeengekomen dat er goed gezorgd wordt voor al het
onderwijzend personeel. We gaan uit van de leerkracht in zijn kracht! Leerkrachten zijn de
drijvende kracht binnen de schoolorganisatie. Prodas streeft een professionele houding na
van alle werknemers. Zij gaan ervan uit dat iedereen zich wil blijven ontwikkelen en werkt
aan zijn of haar eigen deskundigheid. Voorop staat hierbij goed onderwijs aan alle kinderen!
Op brede school d’n Bogerd werken leerkrachten die trots zijn op hun school! Enthousiasme
en passie zijn zichtbaar in de school. Een goede samenwerking en afstemming in ons team is
een voorwaarde voor het onderwijs waar wij als school voor staan.
Teamleden zijn zich bewust van het belang van (eigen) ontwikkeling. Het geboden onderwijs
kan altijd beter en mensen vinden het belangrijk om zich hier professioneel in te blijven
ontwikkelen.
Kenmerken van een leerkracht bij ons op school zijn staan verwoord in ons
competentieboekje en zijn gebaseerd op de kernwaarden zoals beschreven in onze visie.

3.2.2 Formatie
Op bovenschools niveau zijn er een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen
van de formatie die alle scholen van stichting Prodas naleven. Deze uitgangspunten zijn te
vinden in het ‘Prodas-handboek’ via de website www.prodas.nl.
Daarnaast hebben wij op schoolniveau een aantal keuzes gemaakt voor het opstellen van de
formatie;
 Er wordt rekening gehouden met de beschikbare formatie voor het desbetreffende
schooljaar (leerlingaantal, personele verplichtingen).
 Indien mogelijk wordt voorkomen dat er in één week meer dan 2 leerkrachten voor de
groep staan.
 Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met wensen die kenbaar
gemaakt worden.
 Leerkrachten kunnen geen dagen “claimen”.
 Er wordt gedacht vanuit de trechter-beslisboom:
schoolbelang/organisatie

persoonlijk belang
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3.2.3 Taakbeleid
De totale werktijd op jaarbasis –voor de normbetrekking- bedraagt in principe 1659 uren bij
een fulltimer. Dit betekent concreet dat een fulltimer 40 uur per week werkt, gedurende
41,5 weken. Op Prodasniveau is gekozen voor het basismodel ( in ieder geval voor 20152016) en dat een werkdag/verlofdag in principe 8 uur duurt. Deze uren worden, conform de
CAO PO, als volgt onderverdeeld:
Lesgebonden taken (930 uur):
 Hieronder verstaan we alle contacturen.
Deskundigheidsbevordering (80 uur )
 Studiedagen, na-scholing, congressen.
 Bijhouden van vakliteratuur.
Duurzame inzetbaarheid (40 uur )
 Stage lopen.
 Intervisiegesprekken.
Verlofuren ( 428 uur )
 Deze moeten geregistreerd worden op een vakantieverlofkaart.
Overige taken (609 uur):
Hierbij is een verdeling van lesgerelateerde taken en schooltaken.
Lesgerelateerde taken:
Hieronder verstaan we alles wat nodig is aan activiteiten/taken die bij het groepsgebeuren/
de groep horen:
 Voorbereiden lessen.
 Maken van weekplanning.
 Overleg met kinderen.
 Overleg met ouders.
 Overleg met Onderwijsbegeleidingsdiensten en PCL.
 Overleg met PSZ, VO, communiewerkgroep etc.
 Maken van handelingsplannen en groepsplannen.
 Correctie.
 Administratie vorderingen en toetsen.
 Rapportage intern en extern.
 Overleg met duo-partner.
Schooltaken:

Teamvergaderingen.

Werkgroepen.

Algemene schooltaken.
Op bovenschoolsniveau zijn de uitgangspunten voor het taakbeleid beschreven in een
beleidsstuk taakbeleid. Dit is terug te vinden in het ‘Prodas-handboek’ via de website
www.prodas.nl.
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3.2.4 Nascholing
Medewerkers dragen de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling, dit in
relatie tot de doelen van de school. Echter de directeur is er verantwoordelijk voor zorg te
dragen voor een goede kwaliteit op alle niveaus. Dus ook op het niveau van de
medewerkers. De directeur stimuleert zijn medewerkers zich verder te ontwikkelen. Naast
de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers is er jaarlijks ook een scholingsplan voor
het team. Dit scholingsplan komt tot stand door samen doelen te bepalen. Aan de hand van
deze doelen wordt de scholing bepaald.
Nascholing bestaat uit activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid (40 uur bij een fulltimer)
en uit deskundigheidsbevordering ( 80 uur bij een fulltimer ).
De duurzame inzetbaarheid is individueel gericht, de deskundigheidsbevordering
is zowel individueel gericht als teamgericht.
De teamgerichte scholing is altijd gekoppeld aan SMART geformuleerde schooldoelen.
Ten aanzien van de nascholing zien we dus te allen tijde een sterke koppeling tussen de
ontwikkelingsdoelen van de school en de afspraken rond de invulling van de
professionaliseringstijd van de individuele teamleden. Voor de individuele scholing kunnen
de teamleden ook gebruik maken van het nascholingsaanbod van onze stichting, de Prodas
Academie.
Daarnaast heeft stichting Prodas een beleidskader geformuleerd rondom nascholing. Dit
beleidskader kunt u vinden in het ‘Prodas-handboek’ via de website www.prodas.nl .

3.2.5 IPB
Alle scholen van Stichting PRODAS stellen de ontwikkeling van kinderen centraal. De
basisschooltijd moet een stevige basis vormen voor hun latere leven. Kinderen moeten
kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving: zelfstandig en met
respect voor zichzelf en anderen.
De medewerkers van Stichting PRODAS zijn hierin een sleutelfactor. Zij zijn het die de
kinderen begeleiden (en ondersteunen) in het leren. Daarvoor dienen onze medewerkers
minimaal te beschikken over een aantal competenties, de zogenaamde SBL (Stichting
Beroepskwaliteit Leraren) of BIO (Beroepen In het Onderwijs) competenties. Deze
competenties en in brede zin het functioneren van medewerkers dienen daarom regelmatig
onderwerp van gesprek te zijn tussen medewerker en directeur. Op die manier kan
bijvoorbeeld de nodige ondersteuning gegeven worden bij het (verder) ontwikkelen van
competenties.
Middels een gesprekkencyclus zorgen we ervoor dat de kwaliteit van leerkrachten
gewaarborgd blijft. Er vinden functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats.
De gesprekken cyclus ziet er als volgt uit:
- jaar 1: F-gesprek.
- jaar 2: F-gesprek.
- jaar 3: B-gesprek.
Tijdens deze gesprekken komt de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker aan de
orde en worden er evt. scholingsplannen opgesteld. Daarnaast houden alle leerkrachten een
portfolio/bekwaamheidsdossier bij en wordt er gewerkt met PAP –formulieren.
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3.2.6 Arbo beleid
Op onze school hebben wij een geschoolde coördinator voor de Arbo, Piet van Moorsel.
Eén keer per 4 jaar neemt Scholen met Succes een tevredenheidsonderzoek af inclusief een
vragenlijst rondom veiligheid.
Iedere 2 jaar wordt veiligheid besproken met ouders en kinderen middels een gesprek.
Met leerkrachten wordt iedere 2 jaar de RI&E afgenomen. (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
Naar aanleiding hiervan wordt er een plan van aanpak opgesteld om de geconstateerde
knelpunten op te heffen.
Daarnaast heeft stichting Prodas een aantal beleidskaders benoemd in het ‘Prodashandboek’ over de Arbo. Zie hiervoor de website van stichting Prodas: www.prodas.nl .
Ook is er een bovenschoolse coördinator Arbo: Frans van Geesink.

3.2.7 Tactische doelen Personeel
- Vanaf 2015-2016 werken alle leerkrachten met groepsplannen met daarin een aanbod
op minimaal 3 niveaus en maximaal 4 niveaus in het kader van een passend aanbod.
- Vanaf 2015 – 2016 voeren alle leerkrachten gesprekken met ouders op basis van de GLANStechniek in het kader van verbinding.
- Vanaf 2016-2017 moet 80% van de leerkrachten voldoen aan 80% van de vaardigheden die
horen bij het eigentijds-leren. Dit betekent dat ze met (ICT) hulpmiddelen moeten leren
omgaan waarmee ze sneller over nieuwe informatie kunnen beschikken, kennis
eenvoudiger kunnen delen en de passie van het nieuwe leren ook daadwerkelijk uitstralen.
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3.3 Communicatie
3.3.1 Visie op communicatie
Communicatie is hét middel om onze visie en missie goed te verwoorden
zowel naar internen als naar externen.
Aan de basis van een goede communicatie liggen onze 6 kernwaarden
zoals verwoord in onze visie (Betrokkenheid, Plezier, Professionaliteit,
Veiligheid, Verbinding en Verantwoordelijkheid/eigenaarschap ).
De interne communicatie heeft zowel een formeel ( denk aan de gesprekkencyclus )
als een informeel karakter.
De externe communicatie kan plaatsvinden via de mail, via social media,
via een persoonlijk gesprek, schriftelijk of via informatiebijeenkomsten.
We zetten onze communicatie pro-actief in, waarbij we afwegen of
externe communicatie een meerwaarde kan bieden.

3.3.2 tactische doelen communicatie
- Vanaf 2015-2016 worden alle oudergesprekken gevoerd op basis
van de GLANS-driehoek. (Grondhouding, Lijn, Ambitie, Naast elkaar, Systematisch ).
- In het schooljaar 2015-2016 wordt, samen met de MR, een activiteitenplan
t.a.v. de communicatie gemaakt.
Dit communicatieplan kan in de loop van 2015-2016 worden uitgevoerd.
- In het schooljaar 2015-2016 komt er een informatiemapje voor nieuwe ouders
en andere belangstellenden.
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3.4 Marketing
3.4.1 Visie op Marketing
Door het voeren van een bewuste marketing willen we zichtbaarder en herkenbaarder
worden voor onze eigen ouders, voor nieuwe ouders, binnen onze wijk, maar ook buiten
onze wijk, met als doel ons marktaandeel, in een tijd van krimp, in ieder geval stabiel te
houden.
Leerkrachten, ouders en leerlingen gaan steeds meer als ambassadeur optreden.
Dit alles betekent dat we als school ondernemend naar buiten kijken en denken in kansen.

3.4.2 Tactische doelen marketing
- In het schooljaar 2015-2016 starten we met een leerlingenraad
voor de groepen 5 t/m 8.
- Vanaf het schooljaar 2015-2016 is het onderwerp PR een vast agendapunt
tijdens de teamvergadering. Deze PR wordt uitgevoerd via het communicatieplan.
- In het schooljaar 2015-2016 organiseert het team een Bogerd-informatieavond
over zorg en passend onderwijs.
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4.0

Operationeel beleid

4.1 Kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg zorgt ervoor dat wij de kwaliteit van onze school bewaken en
verbeteren. Het gaat hierbij om de kwaliteit gerelateerd aan onze doelen. Wij formuleren
onze doelen smart, hierdoor kunnen we via de PDCA-cyclus de kwaliteitsbewaking en
verbetering goed regelen.
Bij ieder doel stellen we vast hoe we dit gaan meten en uitvoeren (P), met andere woorden
we benoemen het instrument. We gaan dan de acties uitvoeren (D). Vervolgens bespreken
we structureel de voortgang van de doelen op basis van de uitslagen van de instrumenten.
Zo geven we invulling aan de fase Checken (C) van de PDCA-cyclus. De Act (A) komt aan de
orde door per doel aan te geven in welke mate het doel bereikt is en door de vervolgacties
weer op een smart-manier te benoemen en vast te leggen binnen de organisatie. Op deze
manier werken wij planmatig aan onze kwaliteitszorg. Wij gebruiken hiervoor het instrument
“werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs” van Cees Bos (WMK PO).
Binnen de stichting Prodas hanteert de Raad van Bestuur een 4-jarige-cyclus om zicht te
houden op de kwaliteit van de scholen. In de meerjarenplanning 2015-2019 zijn deze audits
opgenomen.
(Zie bijlage: meerjarenplanning WMK 2015-2019).

20

4.2 Jaarplan 2015-2016

Afgerond

NEE

Toelichting

JA

[8] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Passend aanbod
Verbeterpunt
Zon+
(wat)
Gewenste
Aanbod vergroten + focus op
situatie (doel)
metacognitieve vaardigheden
Activiteiten
-Meta-cognitieve vaardigheden
(hoe)
bepalen voor 2015-2016.
-Inventariseren huidige aanbod
-Uitbreiden huidige aanbod.
door informatie in te winnen bij
netwerken (plusklas/H!level/
denktank meerbegaafdheid) .
-Eventueel expertise inhuren bij
ABProdas (Agnes v/d Weerden).
-Formulier ontwikkelen.
-Organiseren begeleiding.
Betrokkenen
Lkren groep 6 t/m 8;
(wie)
Ans/Jeanne
Periode
Tijdens bouwoverleg
(wanneer)
Eigenaar (wie)
Lkren groep 6 t/m 8;
Ans/Jeanne
Kosten
Materialen: € 500,(hoeveel)
Expertise ABProdas: 4 uur =
€ 200,Evaluatie
Tijdens Bouwoverleg/
(wanneer) (hoe) Zorgoverleg jaarvergadering
150616
Borging (hoe)
-Resultaten vastleggen in
notulen bouwoverleg.
-Ontwikkelde formulier +
materialen opnemen in
protocol meerbegaafdheid.

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing
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Afgerond

NEE

Toelichting

JA

[9] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Passend aanbod
Verbeterpunt
Groepsplannen
(wat)
Gewenste
1.Uitbouwen huidige
situatie (doel)
groepsplannen door het nog
meer richten op de
onderwijsbehoeften van
leerlingen.
2.Orientatie pedagogisch
groepsplan.
Activiteiten
Ad1:
(hoe)
-Onderwijsbehoeften van lln
nog beter in kaart brengen.
-Expertise inhuren.
-Groepsplan aanpassen.
Ad2:
-Doel van het pedagogische
groepsplan bespreken.
-Oriëntatie groepsplannen
andere scholen.
-Keuze maken voor een
pedagogisch groepsplan.
Betrokkenen
IB-ers/ lkren/ directeur
(wie)
Periode
Start: studiedag 211215
(wanneer)
Eigenaar (wie)
IB-ers
Kosten
Inhuren expertise: 4 uur =
(hoeveel)
€ 200,Evaluatie
Tijdens studiedagen/
(wanneer) (hoe) teamvergaderingen en
jaarvergadering van 150615
Borging (hoe)
Ad1:Opnemen in stappenplan
groepsplannen.
Ad2: Gemaakte keuze
uitwerken in 2016-2017.

Naar
volgend
jaa

Niet meer
van
toepassing
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Afgerond

NEE

Toelichting

JA

[10] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Verbinding
Verbeterpunt
Educatief partnerschap
(wat)
Gewenste
Samenwerking ouders-school
situatie (doel)
t.a.v. schoolontwikkeling
individuele leerling uitbreiden
Activiteiten
-Spreekuur begin van het
(hoe)
schooljaar handhaven.
-Info-avond passend onderwijs
161115.
-Communicatie begeleiding
leerlingen verbeteren.
-Procedure advisering verfijnen
(inbreng van ouders + tijdstip
pré-advies).
Betrokkenen
Lkren
(wie)
Periode
Het hele jaar
(wanneer)
Eigenaar (wie)
Lkren/ directie
Kosten
Geen extra kosten
(hoeveel)
Evaluatie
Tijdens teamvergaderingen/
(wanneer) (hoe) jaarvergadering 100616
Borging (hoe)
Notulen teamvergadering/
studiedagen.

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing
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Afgerond

NEE

Toelichting

JA

[11] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Verbinding
Verbeterpunt
GLANS-gesprekken
(wat)
Gewenste
Samenwerking ouders-school
situatie (doel)
t.a.v. schoolontwikkeling
individuele leerling uitbreiden
Activiteiten
Vaardigheden die horen bij de
(hoe)
GLANSgesprekken invlechten in
de bestaande oudergesprekken.
( zie naslagwerk: school en
ouders, schouder aan schouder
Marja Klaver).
Betrokkenen
team
(wie)
Periode
Studiemorgen 2708 en 2112
(wanneer)
Eigenaar (wie)
Directie/team
Kosten
€100,(hoeveel)
Evaluatie
Na oudergesprekken zowel met
(wanneer) (hoe) lkren als met ouders.
Borging (hoe)
Evaluatiepunten meenemen in
nieuw plan van aanpak.

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing
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Afgerond

NEE

Toelichting

JA

[12] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Verbinding
Verbeterpunt
Leerlingenraad
(wat)
Gewenste
Leerlingen meer betrekken bij
situatie (doel)
het onderwijs
Activiteiten
-Leerlingen informeren.
(hoe)
-Verkiezingen leerlingenraad
organiseren.
-Leerlingenraad instellen.
-4 vergaderdata afspreken.
-Begeleiding leerlingenraad.
Betrokkenen
Leerlingen groep 5 t/m 8.
(wie)
Periode
Sept/ okt: instellen
(wanneer)
leerlingenraad.
Nov/juni: bijeenkomsten.
Eigenaar (wie)
WG leerlingenraad
Kosten
Geen extra kosten.
(hoeveel)
Evaluatie
Tijdens laatste bijeenkomst in
(wanneer) (hoe) juni.
Tijdens jaarvergadering 150616.
Borging (hoe)
Procedure leerlingenraad
opnemen in jaarplan 20162017.

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing
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Afgerond

NEE

Toelichting

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing

NEE

[14] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Profileren
Verbeterpunt
Communicatieplan opstellen,
(wat)
samen met MR.
Gewenste
Gerichte PR voeren (80%
situatie (doel)
interne image verbeteren, 20%
nieuwe aanwas).
Activiteiten
Tijdens MR-vergaderingen plan
(hoe)
van aanpak maken.
Betrokkenen
MR, directie, team
(wie)
Periode
Start schooljaar
(wanneer)
Eigenaar (wie)
Directie
Kosten
Nog niet bekend
(hoeveel)
Evaluatie
MR-vergadering mei
(wanneer) (hoe)
Borging (hoe)
Communicatieplan opnemen in
jaarplanning 2016-2017.

Afgerond

JA

Toelichting

JA

[13] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Eigentijds leren
Verbeterpunt
Methodelessen omzetten met
(wat)
de van A tot Z-methode.
Gewenste
Koppeling 21-century-skills
situatie (doel)
Ontdekken-onderzoekenontwikkelen.
Activiteiten
3 x p.j. per bouw een
(hoe)
methodeles voorbereiden met
de A tot Z-methode.
Betrokkenen
Lkren
(wie)
Periode
280815, 211216, 080416
(wanneer)
Eigenaar (wie)
Lkren
Kosten
Eventueel materiaalkosten.
(hoeveel)
Evaluatie
Tijdens studiedagen.
(wanneer) (hoe) Tijdens jaarvergadering 150616.
Borging (hoe)
Lessen opnemen in jaarplanning
van de verschillende groepen.

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing
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Afgerond

NEE

Toelichting

JA

[15] Uitwerking van de belangrijkste
verbeterpunten
Beleidsterrein
Profileren
Verbeterpunt
Informatiemapje nieuwe ouders
(wat)
Gewenste
Gerichte PR voeren (80%
situatie (doel)
interne image verbeteren, 20%
nieuwe aanwas).
Activiteiten
Informatiemapje samenstellen
(hoe)
met daarin gevoel voor inhoud
en gevoel voor school i.s.m.
OV/MR.
Betrokkenen
In overleg met extern
(wie)
communicatiedeskundige.
Periode
Informatiemapje moet klaar zijn
(wanneer)
in november 2015, zodat het
gebruikt kan worden voor de
aanmelding van januari 2016.
Eigenaar (wie)
Directie
Kosten
Nog nader te bepalen; vanuit
(hoeveel)
gelden strategisch beleid.
Evaluatie
Na de aanmeldingen in maart
(wanneer) (hoe) 2016.
Borging (hoe)
Info-boekje aanpassen.

Naar
volgend
jaar

Niet meer
van
toepassing
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[16] OVERIGE VERBETERPUNTEN
Aanbod
1
Invoeren methode Engels gr4t/m8
2
4

5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
1

Toelichting
Wanneer
Hele jaar

Wie
Gr4t/m8

Onderzoek: nieuwe methode
zaakvakken inclusief techniek
Plan van aanpak: prikkelgevoelige
kinderen

Sept t/m
mei
2 x p.j.

WG zaakvakken
IB-er

Invoeren week van de Lentekriebels
i.s.m. GGD
Onderzoek buitenspeelmateriaal 1-2
Onderzoek digitale methode muziek
(eigen-wijs digitaal)
Onderzoek nieuwe schatkist editie3
Rekencoördinator o.a. rekentuin
Verbinding
Op d’n Bogerd doen we het SAMEN

14t/m18mrt WG

Kleinschalig wonen/
Willibrordhaeghe
Brede school i.s.m. Spring
Eigentijds leren
Kinderboekenweek techniek
Onderzoek Gynzy groep 1-2
Profileren
PR als vast agendapunt bij verg.

Kosten
€1800meth
€660licenties

Geen kosten

nadruk op
21centuryskills

Nog niet
bekend

Najaar2015
Hele jaar

Gr.1-2
WGmuziek €300,- p.j.

Hele jaar
Hele jaar

Gr.1-2
Esther

Hele jaar
4 keer p.j.
2 keer p.j.
3 keer p.j.
Wanneer
7 t/m 16okt
Hele jaar

Directie
Vertr.cie
Gr. 1-2
Gr. 4-5
Gr. 1-2
Wie
WG/lkren
ICT-er/1-2

Hele jaar

WG

Kopieerkosten
Leef! €3000,-

Kosten

[17] Te volgen scholing

Gevolgde
scholing

1

Wat
Prowise

Wie
team

Wanneer
270815,
211216,
080416
idem
idem
270815
111115
130416
230915
130116
300915
180516

2
3
4
5

Leerlingmateriaal ICT
Werken met tablets
GLANS-gesprekken
Intervisie plusklas

6

Boeiende Breintjes

team
team
team
Lkr van
plusklaskind
1-2

7

H!level

Ans/Jeanne

8
9
10

Intervisie rekencoordinator
Lezing Kees Vernooy; begr.lezen
WMK-Cees Bos

11

BHV-herhaling

12

Rouw en verlies

Esther
WGbegr.lz
160915
Anny/Jeanne 161015
230316
BHV-ers
080316
310316
Jeanne
041115

Kosten
-

€100,€100,€250,€125,€324,€1275,28

Bijlage bij 3.1
Vakgebieden

Leermiddelen

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling




Bronnenboeken groep 1-2
Basislessen bewegingsonderwijs nieuwe versie)

Nederlandse taal









Veilig Leren Lezen ( 2e maanversie )
Estafette
Schatkist nieuw
Taal op Maat
Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen)
Wizwijs
Schatkist nieuw

Engelse taal



Take it easy ( groep 4 t/m 8 )

Aardrijkskunde



Wereld van verschil

Geschiedenis



Bij de tijd

Natuur en techniek. waaronder biologie



Leefwereld

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder
staatsinrichting




Wijzer door de tijd
Trefwoord

Geestelijke stromingen





Trefwoord
Projecten
Diverse bronnenboeken
- liedbundels
- muziekmap Kees
- Leef je uit met muziek ( Leef!)
- handvaardigheid- en knutselboeken
- handvaardigheid- en knutseldozen
samengesteld vanuit lessen vaklkr handv.
- Tekenvaardig
Wijzer door het verkeer

Rekenen en wiskunde

Expressie-activiteiten

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer



Bevordering van gezond gedrag

Ingebed in Trefwoord en in Wereld van verschil
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Bijlage bij 3.1.4

Prodas: Acht niveaus van zorg

1. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Leerlingen met een manifeste
leerstoornis, met name
leerlingen met dyslexie, met
ernstige taal- en
leesproblemen en met
dyscalculie. Ze hebben
aangepaste begeleiding en
leerstof nodig en leerlingen,
leerkrachten en ouders
moeten leren omgaan met
hun handicap.

Pedagogisch:
zorg dragen voor veilige
leeromgeving = lkr. en kinderen
hebben de gelegenheid om te
kunnen omgaan met
verschillen.

* Adequaat leerlingvolgsysteem
en kwaliteitszorgsysteem
uitgedrukt in dle’s.

* Expertise moet kunnen
worden ontwikkeld of
ingekocht.

* Leerachterstand > 1 jaar en
meer dan een ½ jaar
onvoldoende vooruitgang
ondanks extra hulp (een
leerrendement < 50%). Er is
sprake van een discrepantie
tussen leervermogen en
leerresultaat.

Didactisch:
zorg dragen voor krachtige
leeromgeving = deskundigheid
t.a.v. deze problematiek bij de
leerkracht zelf, dus niet per
definitie extern!

Organisatorisch:
zorg dragen voor structuur in
leeromgeving = inzicht in en
beheer van goed
klassenmanagement.

Herkennen en erkennen!

* Duidelijke afspraken over
dossiervorming en vastleggen
van het dyslexieprotocol
(let op: geen papieren kind of
administratieve “lucht”).

* Beschreven in Zorgplan en
herkenbaar voor elke school
afzonderlijk.

* Via POP’s competenties op
peil houden en waar nodig
vergroten.
* Structureel / organisatorisch
/ formatief / de mogelijkheid
scheppen voor extra
materialen en extra handen in
de klas d.m.v. IB, RT of
onderwijsassistente!!
* Het hebben, verwerven of
opleiden van competente IB-er
(s) via scholing, training en/of
coaching.
* Doordacht budgetterings-,
reserveringsbeleid, afgestemd
op zorgplan van school.

Hulpmiddel: De Didactische
Groeicurve.
én
* Er is sprake van een sociaalemotionele problematiek als
gevolg van leerstoornis. Het is
een meervoudige problematiek
geworden.
Hulpmiddel:
- Gedragsvragenlijst, ingevuld
door de lkr. en/of de ouders
- Zelfbeeldvragenlijst, ingevuld
door of samen met de leerling
- Vragenlijst voor ouders
* Bepaling van een
onafhankelijk leerpotentieel,
uitgedrukt in een IQ (VIQ en
PIQ) Hulpmiddel: WIPPSI, WISC
of SON
* Beredeneerd afwijken.
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2. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Leerlingen met een geringe
begaafdheid, die zich in een
eigen tempo (een deel van) de
leerstof van de basisschool
eigen maken.

Pedagogisch:
zorg dragen voor veilige
leeromgeving = lkr. en
kinderen hebben de
gelegenheid om te kunnen
omgaan met verschillen:
belangstelling, vertrouwen en
respect, positieve feedback.

* Adequaat
leerlingvolgsysteem en
kwaliteitszorgsysteem,
uitgedrukt in dle’s.

* Expertise moet kunnen
worden ontwikkeld of
ingekocht.

* IQ lager dan 80 (uitgesplitst
naar VIQ en PIQ met aandacht
voor discrepanties)

* Via POP’s competenties op
peil houden en waar nodig
vergroten.

Hulpmiddel: WIPPSI, WISC of
SON

Ze hebben grote moeite met
abstracte begrippen en
behoeven wereldoriënterend
onderwijs dat praktisch en
toegespitst op hun leefwereld
aangeboden wordt.

Didactisch:
zorg dragen voor krachtige
leeromgeving = deskundigheid
t.a.v. deze problematiek:
afstemmen voor wat betreft
leerroute en –inhoud en het
bevorderen van
zelfstandigheid.

Organisatorisch:
zorg dragen voor structuur in
leeromgeving = inzicht in en
beheer van goed
klassenmanagement.

* Duidelijke afspraken over
diagnose- en
analysemogelijkheden en
verplichtingen.
* Individuele
handelingsplannen, inclusief
het logboek de evaluaties
daarvan.
* Duidelijke afspraken wat
betreft minimumdoelen:
> de school heeft een
curriculum dat afstemming op
de ontwikkelingskenmerken en
-behoeften van leerlingen
mogelijk maakt;
> de school organiseert haar
onderwijs zodanig dat
afstemming op de
ontwikkelingskenmerken en
-behoeften van leerlingen
bevorderd wordt.

Herkennen en erkennen!

een duidelijke zorgstructuur
(en –cultuur) dus op groeps- en
op schoolniveau.

* De school:
> bevordert de actieve
betrokkenheid van leraren en
hun verantwoordelijkheid voor
de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs;
> bevordert de persoonlijke en
collectieve professionele
ontwikkeling van leraren.
* De school hanteert een
systeem van procedures en
voorzieningen ten behoeve van
leerlingen die behoefte hebben
aan specialistische vormen van
ondersteuning.
* Het hebben van een
competente IB-er.

én

* Leerachterstand > 1½ jaar en
onvoldoende vooruitgang
ondanks extra hulp. ( een
leerrendement < 50% )
Hulpmiddel: De Didactische
Groeicurve

* Evaluatieve gegevens van
reëel uitgevoerde
handelingsplannen.

* Beredeneerd afwijken.

* Doordacht budgetterings-,
reserveringsbeleid, afgestemd
op zorgplan van school.
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3. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Jonge leerlingen (4-7 jarigen)
met een ontwikkelingsachterstand. Zij ontwikkelen zichzelf
onvoldoende aan het reguliere
onderwijsaanbod van de
basisschool.

Pedagogisch:

Adequaat leerling- of
kindvolgsysteem.

Ervaren en gedreven
leerkrachten in de onderbouw.

* Achterstand > 1 jaar t.o.v.
kalenderleeftijd ten aanzien
van:

- Een veilige en krachtige
leeromgeving.
- Een uitdagend leer- en
ontwikkelingsklimaat.

Volglijsten voor het meten en
registreren van groei in leren
en ontwikkeling.

Didactisch:
- Inzet van objectieve
kleutertoetsen.
- Kennis en inzicht om
vaardigheden en en bereikte
ontwikkelingsniveaus te
kunnen interpreteren.
Organisatorisch:
- Goed klassenmanagement
- Transparant en goed
toegankelijk opbergsysteem
voor alle kleuter- en
ontwikkelingsmaterialen,
gericht op zelfwerkzaamheid,
zelf kunnen vinden en weer
opbergen door leerlingen zelf
en voor de ‘extra handen in de
klas’ (klassenassistenten,
ouders, stagiaires, e.d.).

Een helder en transparant
ordenings- en
registratiesysteem voor alle
kleutermaterialen naar hun
doelen en
gebruiksmogelijkheden.

Zorgstructuur met herkenbaar
en hanteerbaar registratie- of
volgsysteem (niet louter alles
noteren, maar werken met
gerichte leerdoel-observaties.
Samenwerking met ‘extra
handen in de klas’
(klassenassistenten, ouders,
stagiaires, e.d.).
Stimulering van
samenwerkend leren (samen
spelen, samen leren).
(H)erkennen en omgaan met
verschillen.
Kijken bij elkaar in de klas, in
de groep, in de speelzaal of op
het klein.
(Mogelijk project: ‘een blik in
de klas’, Handelingsgerichte
diagnostiek [HD]).

> spraak/taalontwikkeling,
> motorische ontwikkeling,
> visueel/ruimtelijke
ontwikkeling,
> leerontwikkeling.

* Een ½ jaar onvoldoende
vooruitgang ondanks extra
hulp.

Hulpmiddel: De Didactische
Groeicurve met gebruik van
dle-gerelateerde objectieve
kleutertoetsen.

* Beredeneerd afwijken.
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4. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Faalangstige leerlingen,
leerlingen die de moed
verloren hebben en leerlingen
met motivatieproblemen. Zij
moeten met behulp van een
zeer goed afgewogen
leerstofaanbod
succeservaringen opdoen in
een pedagogisch stimulerende
omgeving.

Pedagogisch:
zorg dragen voor veilige
leeromgeving en veel positieve
feedback.

* Veilig schoolklimaat.

* Expertise moet kunnen
worden ontwikkeld of
ingekocht.

* Psycho-somatische klachten
(met intrinsieke en extrinsieke
oorzaken en/of symptomen).
* Discrepantie tussen
leervermogen en leerresultaat.

Didactisch:
signaleren, diagnosticeren en
het maken van
handelingsplannen.

* Instellen van een
vertrouwenspersoon.

* Werken met
handelingsplannen.

* Beschikken over een
orthotheek.
Samenwerken met de
omgeving:
communicatie met ouders.

Leerlingen leren om hun eigen
werk na te kijken en te leren
van hun fouten (en
successen!!).

(Mogelijk project: ‘autocorrectie’, Handelingsgerichte
diagnostiek [HD]).

* Via POP’s competenties op
peil houden en waar nodig
vergroten.
Coaching en begeleiding met
inzet van externe
ondersteuning.
Video-interactie begeleiding.
Faalangst-reductie training.

* Alternatief voor toetsen of
een andere werkwijze
hanteren.

Gesprekken met de leerling
zelf (inschatting van eigen
mogelijkheden en reflectie met
positieve feedback;
terugwinnen van het
zelfvertrouwen; leren d.m.v.
succeservaringen).
Afstemming van het
leerpotentieel op een (reëel!)
verwachtingspatroon van de
ouders.

Hulpmiddel: WISC, met
gedetailleerde scores en een
grafiek t.b.v de werkelijke
discrepantie-bepaling.
* Kinderen die geen plezier
hebben en/of angstig zijn.
Hulpmiddel:
- Gedragsvragenlijst, ingevuld
door de leerkracht en/of de
ouders.
- Zelfbeeldvragenlijst, ingevuld
door of samen met de leerling.
- De school-vragenlijst (SVL)
met volglijsten voor de
interpretaties van de scores
- Vragenlijst voor opvatting
van de ouders.
* Beredeneerd afwijken.
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5. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Leerlingen die heel
prikkelgevoelig zijn. Zij kunnen
alleen een goede werkhouding
ontwikkelen in een duidelijk
gestructureerde en rustige
omgeving.

Pedagogisch:
zorg dragen voor een
leeromgeving waarin ruimte is
voor verschillen tussen
leerlingen op het gebied van
zelfstandigheid en het dragen
van verantwoordelijkheid.

* De school aanvaardt
verschillen in prestaties en
tempo van leerlingen.
* De school ziet erop toe dat de
leerinhouden tegemoet komen
aan verschillen tussen
leerlingen voor wat betreft hun
mogelijkheden.
* De school houdt volgens een
vastgestelde procedure
leerlingbesprekingen waarin
wordt beoordeeld of leerlingen
in aanmerkingen komen voor
interne voorzieningen op
schoolniveau.

* Creëren van werkplekken
waar leerlingen desgewenst
zonder afleiding kunnen
werken.
* Regels en afspraken zijn
eenduidig vastgelegd en
worden door iedereen
gehanteerd.
* Afspraken met
ouders/verzorgers vastleggen
en hanteren.
* Extra aandacht voor ordening
in het leerstofaanbod.
* Werkplekken moeten geen
‘strafplekken’ zijn.

* Valide tests om de mate van
AD(H)D, autisme vast te stellen

* Werken met
handelingsplannen, inclusief
duidelijke doelformulering en
objectieve effectmeting in de
evaluaties daarvan.

* Een goede en toegankelijke
orthotheek als bron voor het
raadplegen van afwisselend en
uitdagend lesmateriaal ter
aanvulling op of variatie en
verrijking van bestaande
methoden.

Didactisch:
zorg dragen voor
overzichtelijkheid van en
samenhang tussen
leerinhouden en afstemming
werkvormen op behoeften en
mogelijkheden van leerlingen.

Organisatorisch:
> variëren van de leertijd,
afhankelijk van de
mogelijkheden en behoeften
van de leerling;
> goed klassenmanagement.

*Gerichte Inzet van computers
in de klas met methodische
programma’s en toegang tot
het ‘world-wide-web’.

Hulpmiddel: Auti-lijst en DSMschalen.
* Taakgerichtheid < 60%.
Hulpmiddel: observatielijsten.
* Discrepantie tussen
leervermogen en leerresultaat.
Hulpmiddel: WISC, met grafiek
en scores en De Didactische
Groeicurve.
*Vanaf groep 6: Prognose en
toekomstperspectief voor deze
leerling. Overweeg: wat heeft
de SBO méér te bieden als de
kansen op vervolgonderwijs
daarmee niet anders worden?
* Ondanks extra klimaat wordt
een aantoonbaar onevenredig
deel van de zorgmiddelen
opgeslokt.
* Beredeneerd afwijken.

34

6. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Leerlingen in een sociaal
isolement, die moeten leren
hoe zij relaties opbouwen.
(oppositioneel gedrag, sociaal
angstig, depressief,
zondebokpositie).

Interpersoonlijk:
creëren van een prettig leef- en
werkklimaat in de groep.

* Vriendelijke en coöperatieve
sfeer.
* Veilige leeromgeving.
* Gezamenlijk gedragen visie
waarin de sociale relaties als
basisvoorwaarde voorkomen.
* Eigentijds, professioneel en
planmatig handelen. Weten
hoeveel ruimte er is voor eigen
initiatief.
* Heldere taakstelling voor
leerkrachten.

* Zicht hebben op sociale
verhoudingen / klimaat; weten
hoe een en ander te
verbeteren is.
* Gelegenheid voor
specialisatie / nascholing.
* Bekendheid met leefwereld
en culturele achtergrond.

* Valide tests tonen een
persoonlijkheidsstoornis aan.

Pedagogisch:
> bevorderen van sociaalemotionele en morele
ontwikkeling;
> zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid
stimuleren;
> kennis hebben van processen
van identiteitsvorming.
Organisatorisch:
creëren van een
overzichtelijke, ordelijke en
taakgerichte sfeer.
Samenwerking met collega’s:
afstemming van aanpak.
Samenwerking met de
omgeving:
> contacten met
ouders/verzorgers;
> contacten met anderen die te
maken hebben met zorg.
* Samenwerking met de SBO
en gebruikmaking van elkaars
expertise.

* Helderheid over wiens hulp
kan worden ingeroepen.
* Helder communicatielijnen.
* Gezamenlijke
verantwoordelijkheid:
> constructieve participatie;
> professionele infrastructuur.
* Duidelijke zorgstructuur.

* Inzet van het OPA-project
(OrthoPedagogische
Afstemming, Univ.v.Utrecht).

* Sociale kaart. (incl. minimaal
de weg naar SBO, REC’s en
BJZ).
* Gesprekken met leerlingen
ter motivaties en uitzicht op
hun eigen toekomst.
* Gesprekken met ouders over
hun opvoedingsidealen en
afstemming tussen school- en
thuisklimaat of cultuur.
* Gesprekken met collega’s,
uitwisseling van ervaringen en
opvattingen.
* Kijken bij elkaar in de klas.
* Teamoverleg over visie op
onderwijs en opvoeding,
normen en waarden.

Hulpmiddel: ZAT (zinnenaanvul-tests), tekentests,
vlekkentests, SVL en
gedragsobservaties.
* Ondanks extra programma
wordt een aantoonbaar
onevenredig deel van de
zorgmiddelen opgeslokt.
* Na overleg met de ouders is
de school niet in staat om aan
de hulpvraag van de leerling te
voldoen.
* Hier altijd externe additionele
onderzoeksrapportage bij
betrekken, zoals Curium,
RIAGG, BJZ, MKD,
maatschappelijk werk,
psychiatrisch onderzoek,
kinderziekenhuis e.d. (zie de
invulling van de eigen sociale
kaart in de directe omgeving).
* Beredeneerd afwijken.
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7. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

Leerlingen met een
pedagogisch labiele of
incompetente thuissituatie, in
combinatie met één of meer
van bovenstaande
vraagstellingstypen.

Pedagogisch:

* Goede intake (geen selectie)
op basis van informatie van:
> peuterspeelzaal;

* Goed sociaal netwerk.

* Beredeneerde toewijzing.

Signaleren van symptomen.

> buurtnetwerk;
Didactisch: Aanbieden van veel
en gevarieerde leerstof op
niveau (deels misschien alleen
al ter compensatie van
gevoelens van onmacht).
Veel succeservaringen laten
opdoen.

Samenwerking met de
omgeving:
Weten wanneer extra hulp
moet worden ingeschakeld.

* Inzicht verwerven van de
thuissituatie.

* Gerichte huisbezoeken.

* Chronologisch dekkende
verslaggeving van bijzondere
gebeurtenissen en afspraken
met de ouders (op logboekniveau).

* Sociale kaart.
* Inzicht in de dossiers van
andere partijen
(consultatiebureau, VVE,
Jeugdzorg, JGZ).

* Externe
onderzoeksrapportage van
hulpverlenende instanties, hun
bevindingen en hun kijk op de
zaak.
* Schriftelijke opvatting van de
ouders, weergegeven in het
onderwijskundig rapport.
* De uitslag van een contraexpertise door CvI van REC-3
en/of REC-4
* Rapportage van de school die
de leerling bezoekt of het laatst
bezocht betreffende hun inzet
en de effecten daarvan,
weergegeven in het onderwijs
rapport.
* Inzicht in de
handelingsplannen aan de hand
van een zorgkalender en een
tijdbalk (wanneer is e.e. voor
het eerst begonnen, wanneer
was er opeens een omslag,
e.d.).
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8. Leerling-kenmerken

Competenties voor
leerkrachten (SBL)

Aandachtspunten op
schoolniveau

Condities waaraan moet
worden voldaan

‘GRENS’

De hoogbegaafde leerling is een
leerling met een begaafdheid ver
boven het gemiddelde. Met een
IQ van 130 of hoger (indien IQ is
gemeten) . Deze leerling heeft
veel uitdaging nodig.

Organisatorisch
Educatieve (didactische)
behoeften van de
(hoog)begaafde leerling te
zien en te begrijpen en deze in
kaart te brengen.

De school aanvaardt
verschillen in prestaties en
tempo van leerlingen.

Het hanteren van een
signaleringsinstrument.
(Stichting PRODAS kiest voor
het Digitaal handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH).

Als uit diagnostische fase van
DHH wordt geadviseerd om
het onderwijsaanbod aan te
passen volgens de tweede
leerlijn en de school is niet in
staat om dit te realiseren.

Heeft behoefte aan autonomie >
verlangen naar zelfstandigheid.
Heeft specifieke leer- en
persoonlijkheidseigenschappen,
die vaak lastig te herkennen zijn.
Kan onderpresteerder zijn.
Kan de aansluiting missen.
Kan gedragsproblemen vertonen.

Het DHH-digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid te hanteren en
onderpresteerders te
signaleren.

Een adequaat
leerlingvolgsysteem.

Een gezamenlijk gedragen visie
en verantwoordelijkheid.

Expertiseontwikkeling.

Didactisch
Passende leerinhouden aan te
bieden die aansluiten op de
didactische behoeften van de
leerling (middels
gedifferentieerde instructie en
compacten en verrijken).

Een duidelijke zorgstructuur
met vastgelegde afspraken.
Individuele plannen als
onderdeel van het
groepshandelingsplan.
School organiseert onderwijs
zodanig dat afstemming op
ontwikkelingskenmerken en
behoeften bevorderd wordt.

De leerling te laten
samenwerken met
gelijkgestemden.

Gerichte inzet van
(computer)programma’s in het
onderwijsleerproces.

Te variëren in de leertijd
afhankelijk van de behoeften
van de leerling.

Er is een doorlopende leerlijn
voor (hoog)begaafde
leerlingen. Voor
(hoog)begaafde leerlingen
wordt een OPP gehanteerd.

Pedagogisch
Tegemoet te komen aan de
sociaal-emotionele eigenheid
en behoeften.

Onderpresteren.
Structureel, organisatorisch en
formatief mogelijkheden
scheppen ter ondersteuning
van het ontwikkelingsproces
van de (hoog) begaafde
leerling.

Als de didactische voorsprong
op hoofddomeinen minimaal
1 jaar is en de school is niet in
staat om aan de hulpvraag
van de leerling te voldoen.

Samenwerking met andere
instanties.

Comorbiditeit (meerdere
stoornissen).

Signaleren, (h)erkenning en
diagnostiek zodat leerlingen
gezien, geaccepteerd en
gewaardeerd worden, steun en
autonomie ervaren, ruimte
krijgen om zelf te ontwikkelen,
kiezen, ontdekken en ervaren.

Leerlingen met een IQ hoger
dan 130 met één of meer van
bovenstaande kenmerken.
Beredeneerd afwijken.

Contact met gelijkgestemden.
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Meerjarenplanning 2015-2019

Bijlage bij 4.1

Quick Scan
(mei)

Zelfevaluatie
Diagnoses
(mei)
Vragenlijsten
Tevredenheid
(mei)
Vragenlijsten
Veiligheid
(mei)
Audits

Kaarten
(maken)

2015-2016 [mei 2016]

2016-2017 [mei 2017]

*zorg en begeleiding
*rekenen en wiskunde
*ICT
*actieve rol leerlingen
*aanbod
*pedagogisch handelen
*opbrengstgericht werken

*kwaliteitszorg
*didactisch handelen
*afstemmen
*integraal personeelsbeleid
*kwaliteitszorg actief burgerschap
*aanbod actief burgerschap
*veiligheid op school

2017-2018 [mei 2018]

*schoolklimaat
*tijd
*interne communicatie
*communicatie
*beroepshouding
*handelingsgericht werken op
groepsniveau
*handelingsgericht werken op
schoolniveau
Uitvoeren van een zelfevaluatie 1 maand voor het inspectiebezoek: zie WMK-knop
Zelfevaluatie gebaseerd op de nieuwe standaarden (pilot inspectie)
Zorg en begeleiding
Kwaliteitszorg
Schoolklimaat

2018-2019 [mei 2019]

*schoolleiding
*levensbeschouwing
*taal/leesonderwijs
*techniek en wetenschap
*klassenmanagement
*contacten met ouders
*externe contacten

Opbrengsten

Scholen met succes voor
ouders/leerkrachten/ kdren
inclusief veiligheid
*voor ouders en kdren gesprek
*voor lkrenRI&E (DVVS)
-interne audit
-externe audit
-collegiale audit
-inspectiebezoek
-aanpassen competentieboekje
-Kaart integraal personeelsbeleid
aanpassen naar nieuwe CAO

aanpassen competentieboekje

aanpassen competentieboekje

aanpassen competentieboekje
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