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EVALUATIE SCHOOLJAARPLAN PWA 2015-2016 
 

In augustus 2015 is het meerjarenplan voor 2015-2019 vastgesteld. Dit plan geeft invulling aan de drie strategische opdrachten die de 
Stichting BasisBuren haar scholen heeft gesteld, te weten: 
1. Iedere school heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel; 
2. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen binnen onze organisatie; 
3. De basis is op orde. 
Daarnaast staan in het meerjarenplan de vier kernwaarden van waaruit we het onderwijs vorm geven. Per kernwaarde staan de doelen 
vermeld die we de komende jaren nastreven.  
Vanuit deze strategische opdrachten en de kernwaarden  is het schooljaarplan 2015-2016 geformuleerd.  
 
De algemene doelen voor 2015-2016 waren het verder ontwikkelen van de professionele organisatie, ontwikkelen van de competenties 
(elke leerkracht vakbekwaam), aandacht voor talentontwikkeling, invulling geven aan Passend Onderwijs,  het ontwikkelen van het ICT 
beleid,  verhogen van de leeropbrengsten en meer aandacht voor 21st century skills. 
 
Dit evaluatieverslag bevat in het eerste deel een verslag van de behaalde resultaten van de voornaamste doelen. Het tweede deel bevat de 
backwards mapping van het meerjarenplan. Hierin staan de doelen voor het schooljaar 2015-2016. Per doel is aangegeven of het geheel, 
gedeeltelijk of niet gehaald is. Naar aanleiding van de evaluatie zijn vervolgens de doelen voor het schooljaar 2016-2017 aangepast om op 
koers te blijven van het meerjarenplan.  
De evaluatie is gebaseerd op de uitkomsten van teambijeenkomsten, leeropbrengsten, team-enquêtes, vragenlijsten, feedback ouders, 
feedback begeleiding stichting LeerKRACHT en inspectierapport (februari 2016).  
 
 

Deel 1: Evaluatie algemene doelen 
 
Ontwikkelen van de professionele organisatie 
De cultuurverandering die een aantal jaren geleden is ingezet is ook dit schooljaar verder doorontwikkeld. 
Onder het motto van “elke dag samen een beetje beter” heeft het team de werkwijze van stichting LeerKRACHT verder geïmplementeerd. 
Het werken met bordsessies is inmiddels een vast onderdeel van het onderwijs, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen. De 
leerkrachten stellen tijdens de bordsessies met elkaar korte termijndoelen om het onderwijs te verbeteren. In de groepen worden  
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bordsessies door de leerlingen gebruikt om wekelijks groepsdoelen op te stellen die gezamenlijk nagestreefd worden. Andere onderdelen 
als gezamenlijk lessen voorbereiden, bij elkaar op lesbezoek en feedback geven zijn vast onderdeel van de werkzaamheden van het team 
geworden. 
In de groepen wordt geëxperimenteerd in het vragen en geven van feedback door de leerlingen en in het stellen van individuele  doelen 
door de leerlingen.  
Het van en met elkaar leren volgens de werkwijze van stichting LeerKRACHT is hiermee vast verankerd in de manier van werken op de 
PWA. 

 

Ontwikkelen van de competenties 
Vanuit de strategische opdracht “de basis op orde”, is het afgelopen jaar gewerkt aan het op peil brengen van de competenties van 
leerkrachten. Hierbij geldt als doelstelling dat leerkrachten, naar gelang het aantal jaren ervaring, vakbekwaam zijn. 
Vanuit de gesprekkencyclus is gekeken welke competenties in dit verband nog verder ontwikkeld moeten worden. Daar waar nodig zijn 
plannen opgesteld om hier aan te werken.  We hebben gezien dat dit tot hele positieve resultaten leidt waarbij niet alleen het functioneren 
verbetert maar ook het werkplezier toeneemt. 

 

Aandacht voor talentontwikkeling 
Dit schooljaar heeft het team tijdens een teambijeenkomst een eerste verkenning gedaan om te ontdekken waar hun talenten liggen. De 
opbrengst hiervan worden tijdens de gesprekkencyclus meegenomen. Leerkrachten worden gestimuleerd om zijn/haar talent verder te 
ontdekken en te ontwikkelen.  
Op leerling niveau zijn incidenteel met leerlingen  oefeningen gedaan om aanwezige talenten bij henzelf of bij een ander te herkennen. 

 
Passend Onderwijs 
Het afgelopen schooljaar heeft Passend Onderwijs een duidelijke plek gekregen op onze school. Ongeveer 4% van onze leerlingen kreeg 
vanuit een plusarrangement extra ondersteuning. Wel heeft het nog veel tijd gekost om de plusarrangementen logistiek gezien goed in te 
vullen. De samenwerking met de externe partners heeft gedurende het schooljaar steeds meer inhoud gekregen. De extra begeleiding in of 
buiten de klas heeft geleid tot positieve resultaten op cognitief, motorische en sociaal-emotioneel vlak. Er is een goede samenwerking 
geweest tussen school, ouders en plusconsulenten/specialisten van BePO. 

 
 
 



Evaluatie schooljaarplan 2015-2016 
OBS Prins Willem Alexander - Beusichem 

3 

 

Ontwikkelen van het ICT-beleid 
De ICT-coördinator heeft planmatig stappen ondernomen om de ICT binnen de school in kaart te brengen. Hierbij is gekeken naar wat we 
als school doen, waar liggen onze krachten en onze kansen en wat zijn onze wensen.  Deze informatie vormt de input voor het definitieve 
ICT-beleidsplan wat het komende schooljaar wordt opgesteld.  
Voor de hardware is een plan opgesteld voor de komende vijf jaar. 
In het nieuwe schooljaar starten we met een pilot voor het gebruik van Snappet in twee bovenbouw groepen. 
 

Leeropbrengsten verhogen 
Eén van de doelen die we ons een aantal jaren geleden gesteld hebben is het verhogen van de leeropbrengsten. Dit komt voort uit de 
overtuiging dat het bij deze populatie leerlingen mogelijk moet zijn om hogere opbrengsten te genereren. 
Dit schooljaar is v.w.b. de eindopbrengst van groep 8 hier zeker aan voldaan. De schoolscore was de hoogste ooit gehaald. De 
eindopbrengsten van de andere groepen lagen voor 90% op een voldoende tot goed niveau.  
Hiermee zijn we nog niet tevreden. Ook voor de overige 10% is een voldoende score haalbaar. Op individueel niveau zijn niet alle leerlingen 
op hun eigen niveau gestegen. Dat blijft een aandachtspunt voor het nieuwe schooljaar. 
 

21st Century skills 
We willen een moderne school zijn die kinderen een gedegen basis meegeeft voor de toekomst. Aandacht voor 21st century skills is dan 
onontbeerlijk. Tijdens het projectmatig werken bij het vak Wereld Oriëntatie komen een aantal 21st century skills reeds aan bod. Dit 
schooljaar heeft het team haar theoretische kennis uitgebreid om meer vaardigheden bij de leerlingen te kunnen ontwikkelen. Deze kennis 
wordt in het komende schooljaar ingezet om de vaardigheden bij de kinderen uit te breiden. 
 
 

Deel 2: Evaluatie backwards mapping  
 
In de backwards mapping is per doel van het schooljaarplan 2015-2016 aangegeven of het geheel, gedeeltelijk of niet gehaald is.   
De doelen die gedeeltelijk gehaald zijn, zijn meestal ontwikkelpunten welke in het komende schooljaar doorlopen. 
Voor het schooljaarplan 2016-2017 zijn, waar nodig, de doelen aangepast afhankelijk van de resultaten aan het einde van dit schooljaar. 
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Schoolplan PWA 
2015/2020 

Wat willen we zien in/op 
de PWA eind 2015-2016? 

Wat hebben we bereikt 
eind 2015-2016? 

Wat willen we zien in/op 
de PWA eind 2016-2017? 

Wat willen we uiteindelijk 
zien op de PWA begin 
2019-2020? 

Kernwaarden     

 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling en 
groei 

Het werken volgens de 
werkwijze stichting 
leerKRACHT wordt verder 
geïmplementeerd. Nieuwe 
lkr. worden vanaf nu 
jaarlijks  hierin 
meegenomen. 
 
Lkr. werken planmatig aan 
de begeleiding van de lln. 
om hun ontwikkeling 
positief te laten verlopen. 
M.b.v. ondersteuning van 
de IA kunnen lkr. HP’s, 
eigen  leerlijnen en OPP’s 
opstellen en deze met lln. 
en ouders samen 
uitzetten. Lkr. kunnen 
zelfst. analyses van de 
resultaten maken en deze 
vertalen naar de GP’s. 
 
 
 
Lln. oefenen om voor 
zichzelf als individu en 
voor de groep als geheel 

Gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
Deels gehaald   
Nog niet alle lkr. hebben 
te maken gehad met 
OPP’s.  
Het zelfst. maken van 
analyses is nog in de 
leerfase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deels gehaald 
Dit gebeurt nu alleen nog 
incidenteel 

Het werken met 
bordsessies wordt door 
alle geledingen van de 
school gehanteerd. 
 
 
 
 
Lkr. zijn in staat zelfstandig 
het merendeel van de  
HP’s, eigen leerlijnen en 
OPP’s op te stellen en 
deze met lln. en ouders 
samen  uit te zetten. Lkr. 
overzien daarbij de hele 
leerlijn van de lln. en 
kunnen het eindniveau 
van de lln. voorspellen. 
Lkr. kunnen zelfst. 
analyses van de resultaten 
maken en deze vertalen 
naar de GP’s. 
 
 
Lln. stellen wekelijks 
doelen vast op ind. en 
groepsniveau en plannen 

Het team werkt als  een 
professioneel leerteam 
volgens de werkwijze “elke 
dag samen een beetje 
beter”  
 
 
 
We zien bij  alle kinderen 
een ontwikkelingscurve 
die past bij zijn/haar 
niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lln. zijn verantwoordelijk 
voor en eigenaar van hun 
eigen ontwikkeling 
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doelen te stellen en deze 
te verbinden  aan acties. 
Tevens wordt geoefend 
met het geven en 
ontvangen van feedback. 
 
 
 
Lkr. zijn bekend met de 
competenties waaraan zij 
moeten voldoen om op 
basis- of vakbekwaam 
niveau te functioneren en 
werken daar waar nodig 
planmatig aan verbetering. 
 
 
 
 
Lkr. maken en 
onderhouden een POP en 
bespreken dit tijdens het 
doelstellingen- en 
functioneringsgesprek.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gehaald  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deels gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daarbij de benodigde 
acties. 
Het oefenen met het 
geven en ontvangen van 
feedback wordt 
voortgezet. 
 
 
Alle lkr. scoren voldoende 
of goed op alle onderdelen 
van de lijst competenties 
PWA en werken waar 
nodig planmatig aan 
verbetering. 
Nieuwe lkr. worden 
begeleid om voldoende te 
functioneren op basis- of 
vakbekwaam niveau. 
 
Lkr. maken en 
onderhouden een POP en 
bespreken dit tijdens het 
voortgangs- en 
beoordelingsgesprek. De 
gewenste scholing wordt 
hieraan gekoppeld. 
 
Het team heeft met elkaar 
verkend en ideeën 
gegenereerd hoe we 
ruimte kunnen bieden 
voor de ontwikkeling van  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lkr. functioneren op basis- 
of vakbekwaam niveau 
naar gelang het aantal 
jaren ervaring 
 
 
 
 
 
 
 
Lkr. zijn eigenaar van hun 
eigen ontwikkeling, 
scholen zich jaarlijks bij en 
verwerken dit een POP 
wat tijdens de 
gesprekkencyclus wordt 
vastgesteld 
 
Er is ruimte voor lln. om 
naast het basiscurriculum 
ook creatieve talenten te 
ontwikkelen. 
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M.b.v. Oog voor talent van 
BB wordt een eerste 
verkenning gemaakt om 
meer zicht te krijgen op de 
talenten van lkr. 
 
We evalueren het gebruik 
van ICT in het onderwijs 
op dit moment en 
inventariseren de wensen 
en eisen voor de komende 
vijf jaar. We maken een 
start met het opzetten van 
een ICT beleidsplan. 
 
Met Buitenpret wordt 
gekeken naar 
mogelijkheden om de PSZ 
en BSO in het gebouw van 
de PWA te huizen. 

 
 
 
 
Gehaald 
Tijdens studiedag in juni 
2016 
 
 
 
Gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet gehaald 
De samenwerking met 
Buitenpret is gestopt. 

creatieve talenten van de 
kinderen, en om welke 
talenten het dan gaat. 
 
lkr. hebben zicht op hun 
talenten en krijgen de 
ruimte om te 
experimenteren 
 
 
Er is een meerjaren ICT 
beleidsplan op 
onderwijskunidg en 
organisatorisch vlak. 
 
 
 
 
 
Met SKLM wordt een 
aanbod gegenereerd voor 
naschoolse activiteiten. 
Met SKLM wordt gekeken 
of het mogelijk is om op 
de PWA een 0-groep te 
starten.  
 

 
 
 
 
Lkr. zetten hun talenten 
optimaal in om bij te 
dragen aan de kwaliteit 
van het onderwijs op 
school- en groepsniveau 
 
De PWA is een moderne 
school waar de laatste 
ontwikkelingen op ICT 
gebied gevolgd worden en 
waar mogelijk ingezet 
t.b.v. het onderwijs 
 
 
 
De PWA is een regionaal 
IKC met een aanbod van 7 
tot 7 uur 

Diversiteit 

Alle lkr. zijn bekend met 
het concept van 
Meervoudige Intelligentie 
 
 

Gehaald 
 
 
 
 

De lesstof van de 
basisvakken en van WO 
wordt dusdanig 
aangeboden dat alle 8 
intelligenties van MI 

Er wordt bij alle vakken  
rekening gehouden met 
verschillen in manieren 
van leren door in het 
lesstofaanbod en 
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Alle lkr. geven instructie 
op vijf niveaus, ook in 
combinatie groepen  
en kunnen: 
- een plusprogramma 
samenstellen en de 
pluslln. instructie geven 
- met hulp gepaste 
instructie geven aan lln. 
met leerproblemen 
Er is een inventarisatie 
welke belemmerende 
factoren er zijn voor lkr. 
om zelfstandig gepaste 
instructie te kunnen 
geven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deels gehaald 
Voor het grootste deel is 
dit onderdeel gehaald. Het 
plusprogramma vraagt 
soms nog om verbetering. 
Organisatorisch is het 
handelen van 5 
instructieniveaus soms 
nog lastig. 
 

afwisselend  aandacht 
krijgen. 
 
Alle lkr. geven instructie 
op vijf niveaus. De 
belemmerende factoren  
waardoor lkr. niet zelfst. 
gepaste hulp kunnen 
geven worden omgezet in 
beleidsmatige 
oplossingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een eerste brainstorm 
en inventarisatie waaruit 
blijkt in hoeverre de 
huidige leeromgeving 
wel/niet voldoet om 
uitdagend te zijn voor de 
onderwijsbehoeften en 
talentontwikkeling van lln. 
 
 
 
 

verwerking alle 8 
intelligenties van MI 
aandacht te geven. 
 
In alle groepen is het 
onderwijsaanbod 
afgestemd op de 
behoeften van de lln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een  leeromgeving 
waarin fysiek en 
relationeel tegemoet 
gekomen wordt aan de 
verschillende 
onderwijsbehoeften en 
waarin lln worden 
uitgedaagd hun talenten 
te ontwikkelen. 
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Samen 

Alle lkr. nemen deel aan 
de bordsessies, bepalen 
met hun golf korte termijn 
doelen en bereiden samen 
de lessen voor. 
Lkr. oefenen met het 
geven van positieve en 
opbouwende feedback. 
 
Lkr. modellen in de klas 
met het geven van 
feedback en nodigen de 
lln.  uit om elkaar en de 
lkr. ook feedback te geven. 
 
 
 
Lkr. oefenen met lln. van 
alle groepen met het 
werken met bordsessies, 
samen doelen stellen en 
daarvoor acties bepalen. 
 
Lkr. stimuleren 
samenwerken van lln. en 
zetten daarbij diverse 
samenwerkingsvormen in. 
Het klassenmanagement is 
zo ingesteld dat 
zelfstandig werken bij lln. 
wordt bevorderd. 
 

Gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
Gehaald 
 
 
 
 
 
Deels gehaald 
De inzet van meerdere 
werkvormen gebeurt nog 
adhoc en incidenteel. 
 
Dit vraagt nog om 
aandacht. Het bevorderen 
van de autonomie van de 
kinderen is een 

Alle lkr. nemen deel aan 
de bordsessies, bepalen 
met hun golf korte termijn 
doelen en bereiden samen 
de lessen voor. 
Lkr. passen het geven van 
feedback structureel toe  
 
 
lkr. passen het geven van 
feedback aan lln.  
structureel toe tijdens de 
lessen en begeleiden lln. 
bij het zich verder 
bekwamen in het geven 
van feedback. 
 
In alle groepen wordt 
wekelijks met bordsessies 
gewerkt.  
 
 
 
Lkr. blijven effectief 
samenwerken stimuleren 
door het structureel 
inzetten van diverse 
samenwerkingsvormen 
tidens de lessen. Lkr. 
werken doelgericht aan de 
autonomie van de 
kinderen. 

Lkr. leren van en met 
elkaar en gebruiken 
daarvoor de methode van 
stichting leerKRACHT 
 
 
 
 
 
Het geven van feedback 
tussen lkr.-lln. en tussen 
lln.-lln. is een structureel 
onderdeel van het 
onderwijsaanbod. 
 
 
 
Kinderen leren van en met 
elkaar m.b.v. bordsessies 
 
 
 
 
Lln. leren door 
samenwerken en zijn 
autonoom. 
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Met ouders vindt 
structureel en planmatig 
overleg plaats met als doel 
om naar elkaar te luisteren 
en samen een beeld van 
het kind op te bouwen. 
School informeert en 
vraagt ouders actief mee 
te denken over de 
ontwikkelingen op de 
school. 
 
 
 
 
 
 
 
De samenwerking met 
Bepo en andere externe 
partners wordt voortgezet 
conform de geldende 
richtlijnen.   
De samenwerking binnen 
de regio met bijv. het STIB 
wijkteam wordt verder op 
gang gebracht.  

aandachtspunt voor de 
hele school. 
 
Gehaald  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deels gehaald 
Samenwerking binnen de 
regio met STIB, GGD, 
wijkteam etc. Vraagt nog 
om een gedegen 
coördinatie. 

 
 
 
Er vinden evaluaties plaats 
en er wordt feedback 
gevraagd van ouders over 
de samenwerking m.b.t. 
de ontwikkeling van de 
kinderen en de 
schoolontwikkeling in het 
algemeen  Hieruit worden 
verbeterpunten 
geformuleerd welke 
worden omgezet naar 
verbeteracties. 
Er wordt verkend wat de 
mogelijkheden zijn om de 
gegevens van leerlingen 
met ouders online te 
delen. 
 
De samenwerking met de 
externe partners heeft een 
toegevoegde waarde. 
 

 
 
 
School en ouders bepalen 
gezamenlijk aan welke 
doelen en volgens welke 
aanpak gewerkt wordt om 
de ontwikkeling van het 
kind optimaal te laten 
verlopen. Daarbij wordt 
over en weer naar elkaar 
geluisterd en is formatie 
m.b.t. resultaten en 
voortgang ook voor ouders 
inzichtelijk en transparant. 
Ouders hebben een 
duidelijk beeld bij en 
leveren een actieve 
bijdrage aan de 
schoolontwikkeling. 
 
Passend onderwijs is 
mogelijk door een 
intensieve samenwerking 
met ketenpartners 
 

Nieuwsgierig 
In kaart brengen welke 
vaardigheden, strategiën  

Gehaald 
 

Lkr. oefenen met het in de 
praktijk bespreken en 

Lln. en lkr. beschikken over 
en ontwikkelen 
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en denkwijzen  hoe kennis 
te gebruiken, nodig zijn 
om tot een leven lang 
leren te komen.  
Lkr. hiermee kennis laten 
maken. (bijv.  begripvol 
luisteren, vragen stellen 
en problemen oplossen, 
oude kennis toepassen in 
nieuwe situaties, gegevens 
verzamelen met alle 
zintuigen, denken in 
samenhangen) 
 
De lkr. coachen lln. bij de 
MI projecten om dieper op  
MI-vragen in te gaan. De 
pluslln. oefenen met het 
formuleren van hun eigen 
MI onderzoeksvraag. 
 
 
 
Lkr. en lln. worden 
gestimuleerd om wekelijks  
de volgende vragen voor 
zichzelf te stellen en te 
beantwoorden: 
-wat wil ik deze week 
leren? 
-hoe ga ik dat aanpakken? 
-welke hulpmiddelen heb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deels gehaald 
Het coachen vraagt bij 
sommige groepen nog om 
meer verdieping. 
Het formuleren van de MI 
plusvraag door de lln. zelf 
gebeurt nog nauwelijks. 
 
  
Niet gehaald 

coachen van de 
vaardigheden en 
denkwijze met de lln. bij 
o.a. de Mi lessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lkr. zijn in staat lln. 
adequaat te coachen om 
dieper op de MI-vragen in 
te gaan. Pluslln. Worden 
gestimuleerd een eigen 
onderzoeksvraag te 
formuleren bij een aantal 
MI-projecten 
 
Lkr. en lln. worden 
gestimuleerd om wekelijks  
de volgende vragen voor 
zichzelf te stellen en te 
beantwoorden: 
-wat wil ik deze week 
leren? 
-hoe ga ik dat aanpakken? 
-welke hulpmiddelen heb 

voortdurend vaardigheden 
en denkwijze waarmee zij 
uitgedaagd worden tot 
een leven lang leren. (bijv.  
begripvol luisteren, vragen 
stellen en problemen 
oplossen, oude kennis 
toepassen in nieuwe 
situaties, gegevens 
verzamelen met alle 
zintuigen, denken in 
samenhangen) 
 
 
Lln. en lkr. werken 
structureel aan door hen 
zelf gestelde 
onderzoeksvragen 
 
 
 
 
 
Lln. en lkr. weten wekelijks 
te weer te geven wat ze 
geleerd hebben  
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ik daarij? 
-is het gelukt en hoe komt 
dat? 
Regelmatig bespreekt de 
lkr. de resultaten met een 
collega/I/SL  en bespreekt 
de lkr. dit met de lln. of 
tijdens de bordsessies. 
De lln. zetten hun leerdoel 
op de weektaak. 
 

ik daarij? 
-is het gelukt en hoe komt 
dat? 
Regelmatig bespreekt de 
lkr. de resultaten met een 
collega/I/SL  en bespreekt 
de lkr. dit met de lln. of 
tijdens de bordsessies. 
De lln. zetten hun leerdoel 
op de weektaak. 
 

Strategische opdrachten     

1. De PWA heeft een eigen 
ambitie, doelstelling en profiel 

Wat willen we zien in/op 
de PWA eind 2015-2016? 

 Wat willen we zien in/op 
de PWA eind 2016-2017? 

Wat willen we zien in/op 
de PWA eind 2019-2020? 

 De gezamenlijke 
kernwaarden zijn 
benoemd en komen in 
officiële en informele 
gesprekken en 
bijeenkomsten keer op 
keer terug. 
 
De missie, de opdracht en 
de visie op leren en 
onderwijs is helder en 
vastgelegd. Deze ligt in lijn 
met de verwachtingen / 
wensen / eisen van de 
stakeholders en het 
(potentiële) publiek én 
met het SBP van 
BasisBuren 

Gehaald  
 
 
 
 
 
 
 
Gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een analyse van de interne 
en externe context is op 
schoolniveau gemaakt.  
Het profiel van de school is 
helder en is kort en bondig 
verwoord. 
 
 
De missie, de opdracht en 
de visie zijn vertaald naar 
concreet handelen: ‘wat 
zien we dan in de 
praktijk?’ 
 
 
 
 
 

Iedere school heeft een 
eigen ambitie, doelstelling 
en profiel, toekomst 
gericht en dat aansluit bij 
de interne en externe 
context van de school en 
moderne inzichten over 
onderwijs en leren. 
Hierop is de school 
herkenbaar; dat wordt 
bevestigd door 360 graden 
feedback. 
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Er is een gedetailleerd 
jaarplan en een meer 
jarenplanning.  
 
Alle actoren zijn bij het 
bovenstaande betrokken. 
 
Randvoorwaarden (eisen 
op kwaliteit, organisatie 
en veiligheid, w.o. 
onderwijs, personeel, 
huisvesting en financiën) 
zijn besproken en 
vastgelegd. 
 

 
 
 
Gehaald 
 
 
 
Gehaald 
 
 
Deels gehaald 
Niet alle onderdelen zijn 
vastgelegd 

 
 
 
Er is een gedetailleerd 
jaarplan en een meer 
jarenplanning.  
 
Alle actoren zijn bij het 
bovenstaande betrokken. 
 
Randvoorwaarden (eisen 
op kwaliteit, organisatie 
en veiligheid, w.o. 
onderwijs, personeel, 
huisvesting en financiën) 
zijn besproken en 
vastgelegd. 
 
 

2. We besteden op de PWA 
expliciet aandacht aan talenten 
en het excelleren van iedereen 
binnen onze organisatie 

    

We zien bij iedereen de 
talenten en benutten ze  

Iedereen wordt 
uitgedaagd, we stellen 
hoge verwachtingen. Dit 
gebeurt in gesprekken, bij 
het geven van feedback en 
het bespreken van 
plannen en doelen. 

Gehaald Iedereen kan benoemen 
waar hij goed in is. 
We besteden expliciet 
aandacht aan wat mensen  
meer aan kunnen. Dit 
staat verwoord in 
beleidsstukken en hierop 
bevragen we elkaar.  
We stimuleren scholing en 

Alle talenten krijgen de 
volle aandacht: van alle 
mensen is bekend waar ze 
goed in zijn bij de direct 
leidinggevende (leerkracht 
– kind; schoolleider – 
leerkracht; staf / bestuur – 
schoolleider; schoolleider 
/ staf – oop) en de groep 
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professionalisering  in 
waar men  goed in is. 
 

waarin hij werkt. 
Talenten krijgen de ruimte 
en worden benut. 

Elke dag samen een beetje 
beter 

Het team maakt de 
verdiepingsslag naar  een 
professionele 
leergemeenschap en 
gebruikt hiervoor 
werkwijze van 
leerKRACHT. Het geven 
van feedback, wijze van 
aanpak van problemen en 
ontwikkeling van de 
competenties staat daarbij 
centraal. 

Gehaald Het team functioneert als 
een professionele 
leergemeenschap waarbij 
iedereen de  facetten van 
de werkwijze leerkracht  
beheerst en toepast. 

Er wordt in professionele 
leergemeenschappen 
gewerkt: een groep die 
samen constructief kritisch 
werkt aan 
onderwijsverbetering, aan 
concrete antwoorden op 
nieuwe vragen. Dit 
samenwerken gebeurt op 
basis van 
praktijkonderzoek en is 
altijd gericht op het 
verbeteren van het eigen 
professioneel handelen en 
op het leren van kinderen 

Iedereen is basis- of 
vakbekwaam  

Iedereen voldoet  aan de 
competenties die voor het 
onderwijs op de PWA 
noodzakelijk zijn. Tijdens 
functioneringsgesprekken 
en bij het invullen van het  
POP wordt hier expliciet 
aandacht aan besteed. 

Deels gehaald 
Daar waar dit nog niet het 
geval is worden plannen 
van aanpak gemaakt. 

Iedereen blijft de vereiste 
competenties  
onderhouden en heeft een 
gericht plan voor zijn/haar 
verdere ontwikkeling 

Alle medewerkers zijn 
vakbekwaam en werken 
structureel aan hun 
verdere ontwikkeling. 

3. Op de PWA is de basis  op 
orde 

    

opbrengsten  Alle opbrengsten worden 
vastgelegd in het LOVS. 
Alle medewerkers hebben 
dagelijks toegang tot alle 

Gehaald Iedereen is in staat de 
data te analyseren, 
zodanig dat hij kan sturen 
op kwaliteit.   

Alle scholen halen hun zelf 
gestelde doelen op de 
gebieden kwalificatie, 
socialisatie en 
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data en gebruiken deze. Iedereen gebruikt de data 
die hij nodig heeft om  de 
volgende periode (dag – 
week – semester) te 
sturen op de gewenste 
kwaliteit. 

persoonsvorming. Deze 
doelen zijn ambitieus en 
reëel en liggen boven de 
inspectienormen 
 
 

onderwijs 
 

Er is  een helder beeld van 
wat goed, eigentijds 
onderwijs, gebaseerd op 
hedendaagse inzichten 
over onderwijs en leren, 
behelst. 
Tevens is er een analyse 
gemaakt in de eigen 
school in hoeverre 
bovenstaande 
gerealiseerd wordt op de 
school. 
Er is een plan van aanpak 
om hiaten op te vullen. 
 

Deels gehaald 
De analyse is nog niet 
gemaakt en daarmee ook 
nog geen plan van aanpak. 

Er is een analyse gemaakt 
in de eigen school in 
hoeverre nevenstaande 
gerealiseerd wordt op de 
school. 
Er is een plan van aanpak 
om hiaten op te vullen 
 
 
 
 

Het onderwijs is goed en is 
gebaseerd op de  nieuwste 
inzichten die in 2020 
gelden over onderwijs en 
leren 

Innovatie 
 
 
 

Er is een ICT beleidsplan 
op inhoud (wat willen we 
en waartoe) en voor de 
organisatie (wat hebben 
we dan nodig en hoe 
organiseren we dat). Dit is 
ontwikkeld door een 
werkgroep. 

Deels behaald 
De voorbereiding voor het 
ICT beleidsplan zijn 
gedaan.  

Het beleidsplan is 
uitgewerkt en de eerste 
stappen zijn gezet. 
We gebruiken de 
additionele hulpmiddelen 
die nodig zijn het leren te 
versterken 
 

We geven modern 
onderwijs met  moderne 
methoden en 
hulpmiddelen die het 
leren en welbevinden 
versterken.  
 

kwaliteitszorg 
 
 

Er is een gesprekkencyclus 
die inhoudelijk verbinding 
heeft met de missie en de 

Deels gehaald 
De functionerings- 
gesprekken van juni 

De gesprekkencyclus is 
volgens planning 
uitgevoerd. 

Op alle lagen (individu, 
klas, school en stichting) 
werken we cyclisch, 
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opdracht. 
Er wordt gewerkt met een 
jaarplan, gebaseerd om 
een meerjarenplan, 
uitgaande van het 
strategisch beleidsplan. 
 

hebben nog niet 
plaatsgevonden en zijn 
doorgeschoven naar 
september. 

Alle medewerkers zijn in 
staat om cyclisch, 
planmatig en doelmatig te 
werken.  

planmatig en doelmatig 
gewerkt aan verbetering 
van de kwaliteit. 

 communicatie 
 
 
 
 

 

We hebben een moderne 
website waarop 
regelmatig nieuws te 
vinden is. De website 
weerspiegelt de missie, 
visie en opdracht.  
Alle communicatie-
uitingen voldoen aan 
normen voor goede 
communicatie. 
 
 

Deels gehaald 
De website is in concept 
klaar en wordt gelanceerd 
met het Openingsfeest in 
september. 

De website funcitoneert 
volledig. 
Er is een  gedragen plan 
ten aanzien van 
ouderbetrokkenheid en 
schoolbetrokkenheid. 
Stakeholders zijn gevraagd 
aan welke communicatie 
er behoefte is en aan 
welke kwaliteit dit moet 
voldoen. 
 

De school  communiceert 
met vaste regelmaat, 
positief en proactief naar 
alle ouders en 
stakeholders.  
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