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Inleiding 
 

Welke keuzes maakt kindcentrum De Hobbit voor de periode 2019-2023? Hoe geven we ons 

onderwijs en ons kwaliteitsbeleid vorm? En hoe werken we elke dag planmatig aan het 

verbeteren van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten? Dat staat beschreven in dit 

schoolplan. 

 

Ons schoolplan is een instrument om sturing te geven aan ons onderwijs en om samen met 

het team te werken aan kwaliteit. Het geeft inzicht aan het bestuur van ATO-Scholenkring en 

is een handvat voor het voeren van het gesprek met onze MR.  

 

Dit schoolplan is gemaakt door de het managementteam in samenwerking met het team van 

De Hobbit. Hierbij hebben we rekening gehouden met het beschikbaar gestelde format voor 

het schoolplan en het koersplan van ATO-Scholenkring. De MR heeft instemmingsrecht op het 

schoolplan. 

 

Door het maken van dit schoolplan hebben we goed nagedacht over onze ambities, onze 

onderwijskwaliteit en continue verbetering. We werken er iedere dag aan om hierin nieuwe 

stappen te zetten! 

 

 

27 september 2019   
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1. De school en haar omgeving 
 

‘Stap voor stap kom je ver - Little by little one travels far’  (Tolkien) 

 

KC De Hobbit bestaat uit basisschool De Hobbit, buitenschoolse opvang en 

peuterarrangement van 't Goudvisje en tussenschoolse opvang van Kindstralen. We werken 

daarnaast intensief samen met de kinderopvang van 't Goudvisje.  

 

Op KC De Hobbit zijn alle kinderen welkom en even belangrijk. Het is onze taak om elk kind 

een stap voor stap verder te brengen. Daarom bieden we hen optimale kansen om hun 

talenten te ontwikkelen binnen de mogelijkheden die ze hebben. Dat doen we door een sfeer 

te creëren waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en met eigentijds onderwijs en 

moderne methodes. We geloven in kleinschaligheid en gaan voor kwaliteit. Op deze manier 

werken we elke dag, met kind en ouders samen, aan een goede basis voor ontwikkeling. 

 

1.1 De wijk 

 

KC De Hobbit heeft twee locaties in twee verschillende wijken: 

 De bovenbouwgroepen (groep 5 t/m 8) zijn te vinden op locatie De Hoge Kamp in de 

wijk Overlaet Oost.  

 De onderbouwgroepen (groep 1 t/m 4), het peuterarrangement en de buitenschoolse 

opvang zijn gehuisvest op locatie Laaghemaal in De Groote Wielen. 

 

Voor gegevens van de wijken De Groote Wielen en Overlaet Oost gebruiken we de Wijk- en 

buurtmonitor 2018 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hieronder staan een aantal 

highlights. 

 

 

Overlaet Oost De Groote Wielen 

 Bijna 3.100 inwoners (de grootste wijk 

van Rosmalen Noord). 

 Scoort gemiddeld op de thema’s 

woonomgeving, bewoners, samenleven, 

actief, leren en zorg 

 Opvallend: relatief veel bewoners 

sporten of zijn lid van een 

sportvereniging. 

 De tevredenheid met het basisonderwijs 

is hoog. 

 Veiligheid: bewoners ervaren relatief 

weinig sociale overlast. 

 Naar verhouding meer 

eenoudergezinnen (6,3%) dan 

gemiddeld in ’s-Hertogenbosch (3,7%).*  

 

 

* Dit kan (potentieel) een meer kwetsbare 

groep zijn voor bijvoorbeeld armoede.  

 

 Nieuwe woonwijk in ontwikkeling: in 

totaal komen er ongeveer 4.400 

woningen (in 2019 is ¾ gereed). 

 Inwoneraantal (begin 2018): bijna 8.250 

personen. 

 Scoort (boven)gemiddeld op de thema’s 

woonomgeving, bewoners, samenleven, 

actief, leren en zorg. 

 Meest positief: sport. Er zijn veel 

sportvoorzieningen en van alle wijken in 

’s-Hertogenbosch heeft De Groote 

Wielen relatief de meeste sporters en 

bewoners die lid zijn van een 

sportvereniging. 

 Sterke inkomenspositie van bewoners en 

sterke binding met de buurt. 

 Aandeel eenoudergezinnen is in De 

Groote Wielen met 6,5% het hoogst van 

alle wijken.* 

 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor/
https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor/
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In het Noordoosten ligt het Johan van Vladerackenpark. Dit park ligt precies tussen de twee 

locaties in. Wij gebruiken dit park regelmatig als ontmoetingspunt van beide locaties.  

 

1.2 Leerling- en ouderpopulatie 

 

Op 1 oktober 2019 telt onze school bijna 330 leerlingen, min of meer gelijk verdeeld over 

beide locaties. Er komen iets meer kinderen uit De Groote Wielen, maar de hoeveelheid 

kinderen uit De Overlaet neemt de laatste tijd weer toe.  

 

De afgelopen 3 jaar is ons leerlingenaantal behoorlijk gegroeid. Dit komt vooral door zij-

instromers: kinderen die gedurende hun schoolloopbaan overstappen van de ene basisschool 

naar de andere zonder dat er sprake is van verhuizing. 

 

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 

Leeftijd 4 t/m 7 jaar 110 131 150 172 

Leeftijd 8 jaar en ouder 155 155 158 156 

Totaal 265 286 313 328 

 

Gewichtenkinderen 

Onze leerlingenpopulatie bestaat voor ongeveer 2% uit ‘gewichtenkinderen’. Dit betekent dat 

hun ouders een lager opleidingsniveau hebben. Over het algemeen is het opleidingsniveau 

van de ouders echter vrij hoog. Onze school valt daarom in schoolgroep 0, dit betekent dat 

we geen extra middelen ontvangen van het ministerie van OCW.  

 

Achtergrond ouders 

We hebben een gemengde ouderpopulatie. Slechts 2% (ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde van 19%) heeft een migratieachtergrond.  

 

Kinderen met extra zorg  

Binnen basisschool De Hobbit hebben we ook kinderen die extra zorg nodig hebben: 

 

Leerlingen met een arrangement 4 1,3% 

Leerlingen met diagnose 18 5,5% 

Cluster 1 en 2 5 1,6% 

Leerlingen met IQ lager dan 80 

met onderzoek 

2 0,6% 

Leerlingen met IQ hoger dan 130 

met onderzoek 

3 0,9% 

Kinderen met een dyslexie- of 

dyscalculieverklaring 

16 5,0% 

 

Taalachterstanden en VVE 

We hebben bijna geen leerlingen met een taalachterstand of VVE (vroeg- en voorschoolse 

educatie). Kinderen die problemen hebben met taal, kunnen we binnen ons eigen onderwijs 

ondersteunen. 

 

1.3 Ons imago 

 

De Hobbit heeft een goed imago in beide wijken. Dat komt vooral door  

 de structuur; 
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 het pedagogisch klimaat; 

 de hoge resultaten binnen ons kindcentrum.  

 

Ouders vertellen dit verder en zo trekken we nieuwe ouders (en kinderen) aan, soms zelfs uit  

andere wijken of van een andere school. We zijn blij dat veel van onze ouders zo betrokken 

zijn bij onze school en vinden het zelf ook belangrijk om nauw samen te werken met ouders. 

 

We merken de laatste jaren een toename van kinderen die op een of meerdere gebieden 

extra zorg nodig hebben. Deze kinderen kunnen we met ons onderwijs goed begeleiden. 

 

1.4 Het gebouw en de omgeving 

 

Locatie De Hoge Kamp is een gevestigd in een gebouw uit 1993 en staat midden in een 

woonwijk. Enkele jaren geleden is het interieur volledig aangepast, waardoor het nu weer een 

eigentijds uitstraling heeft en voldoet aan de wensen van deze tijd. 

 

 

 
 

Locatie Laaghemaal is gevestigd in een semipermanent gebouw. Het gebouw zal binnen 

afzienbare tijd vervangen gaan worden door permanente huisvesting. 

 

Meer informatie behorend bij dit hoofdstuk: 

 Gemeenten en postcodegebieden waar onze leerlingen vandaan komen (bron: 

Scholenopdekaart)  

 Informatie over de wijken in ’s-Hertogenbosch (bron: gemeente)  

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10888/61/kindcentrum-De-Hobbit/Voedingsgebied
https://www.s-hertogenbosch.nl/wijken/
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2. Uitgangspunten schoolbestuur  
 

Noot vooraf: de teksten uit dit hoofdstuk zijn grotendeels overgenomen uit het ATO-

koersplan. Het volledige koersplan van ATO-Scholenkring is te lezen op de website. 

 

ATO-Scholenkring verzorgt algemeen toegankelijk en openbaar basisonderwijs in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. Het beleid van onze stichting is erop gericht dat het onderwijs 

toegankelijk is voor iedereen. Dit betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst, geaardheid, 

levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuiging bij ons welkom zijn. We waarderen en 

respecteren de verschillen. We doen dit vanuit de visie:  

 

ATO-Scholenkring is een vooruitstrevende maatschappelijke samenlevingspartner, die binnen 

haar professionele leergemeenschap zorgt voor pluriform onderwijs, waardoor ieder kind 

wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontplooien, met een duurzaam resultaat. 

 

2.1 Koersplan 2019-2023:  Vol vertrouwen 

vooruit 

 

De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor 

ieder kind, op korte afstand van thuis. Vanaf de 

voorschoolse periode bevorderen wij een optimale en 

brede ontwikkeling van het kind. We werken waar 

mogelijk samen met andere onderwijskundige, 

educatieve partners. In het Koersplan 2019-2023 

hebben we onze gezamenlijke missie geformuleerd:  

 

Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen 

opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers 

die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de 

maatschappij staan. We hebben aandacht voor de 

ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, 

maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom 

dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich 

respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We 

leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en 

om te gaan met veranderingen. Op deze wijze wil ATO-

Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en 

omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden.  

 

Kernwaarden 

Bij alle beslissingen die we nemen, laten we ons leiden door onze kernwaarden: Verbinding, 

Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie en Eigenheid.  

 

Vier thema’s  

De komende jaren staan vier thema’s centraal:  

 Jezelf kennen en blijven ontwikkelen  

 Oog voor de ander en de wereld om je heen 

 Durven kiezen en anders durven te zijn 

 Creatief denken en verwonderen 

 

https://www.ato-scholenkring.nl/file/download/default/7AB3152E450E3910BED00C8435A50198/Koersplan%202019-2023%20ATO-Scholenkring.pdf
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De kernwaarden en de vier thema’s uit het koersplan zijn gevisualiseerd op een poster. Deze 

gebruikt De Hobbit om de verbinding te maken met onze stichting en om het gesprek aan te 

gaan.  

 

Onderzoeksvragen  

Voor elk thema hebben we onderzoeksvragen geformuleerd. Het werken met 

onderzoeksvragen heeft als doel om kritisch naar het eigen werk te kijken en dit waar nodig 

aan te passen aan de gewenste missie. We willen hierdoor van en met elkaar leren.  

 

In ons koersplan is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze 

thema’s bepalen hoe we invulling geven aan de interne organisatie, de medewerkers, 

financiën en huisvesting. Alles staat met elkaar in verbinding. Bij het maken van ons beleid 

werken we met drie vragen die duidelijk maken waar we op het gebied van onderwijs voor 

staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. Het ‘waarom’ is beschreven in onze 

missie. Het ‘hoe’ in onze besturingsfilosofie. En het ‘wat’ komt terug in de vier thema’s die de 

komende jaren centraal staan. De ATO-kindcentra maken met deze basis en met de 

onderzoeksvragen hun eigen afgeleide kindcentrum- of schoolplan. 

 

2.2 Kwaliteit 

 

Onze afspraken over kwaliteit 

De directeuren van ATO-Scholenkring:  

1. maken afspraken over de kwaliteit die ze 

willen bieden; 

2. toetsen deze met zelfevaluaties, metingen 

en tevredenheidsonderzoeken; 

3. verantwoorden de resultaten in dialoog 

met collega’s, partners en het bestuur.  

Zo leren we van elkaar en kunnen we de 

onderwijskwaliteit verder versterken.  

 

Drie niveaus van kwaliteit 

In het kwaliteitskader van ATO1 gaan we uit van 

drie niveaus van kwaliteit:  

1. het cruciale niveau: dit beschrijft de 

minimale standaarden om te kunnen 

voldoen aan de wet- en regelgeving; 

2. het niveau van basiskwaliteit: dit zijn de 

gezamenlijke ATO-normen;  

3. het ambitieniveau: dit geeft scholen de 

ruimte om zich te profileren en om hun 

eigen streefdoelen te formuleren.   

 

Zo meten we kwaliteit 

 Het bestuur van ATO-Scholenkring houdt 

zicht op de onderwijskwaliteit op de 

                                                      
1 Binnen ATO werken we onder andere met de volgende kwaliteitsinstrumenten:  DDGC, Synaxion, 
Parnassys, Ultimview, stadsfoto, KCM, Onderwijsportfolio, Venster PO, gelijke kansen (onderzoek), Zien 

Kwaliteitskaart ATO: cyclisch staat ons 
kwaliteitsbeleid hierin beschreven 
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kindcentra. Dat doet zij met behulp van analyses en verschillende systemen zoals 

ParnasSys/Ultimview.  

 Het dashboard Synaxion geeft een integraal beeld van het kwaliteitsniveau van de 

school en de stichting.  

 Iedere twee jaar worden vragenlijsten uitgezet onder leerlingen, ouders en personeel 

(de kindcentrum monitor).  

 Bij leerlingen uit de bovenbouw nemen we elk jaar vragenlijsten over Sociale 

Veiligheid af. 

 Ieder jaar meten we de ervaringen van leerlingen in groep 8 door middel van een 

exit-vragenlijst.  

 Het bestuur van ATO-Scholenkring is regelmatig aanwezig in de kindcentra om de 

dagelijkse praktijk te kunnen zien. 

 

2.3 Personeel 

 

Het belangrijkste doel van personeelsbeleid voor ATO-Scholenkring is dat we goed personeel 

hebben en dat alle ATO-collega’s met hun kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan 

onze missie. We doen dit vanuit goed werkgeverschap. We verwachten van onze 

medewerkers dat zij de thema’s uit de missie goed begrijpen en voorleven. Maar ook dat zij 

weten wat de thema’s voor hen en hun functie betekenen. We verwachten dat ze de thema’s 

vervolgens in de praktijk kunnen toepassen.  

 

Om onze vier thema’s succesvol over te brengen op onze kinderen, zullen wij zelf het 

voorbeeld, ‘leider’, moeten zijn. Dit vraagt om ontwikkeling in houding en gedrag van elke 

ATO-medewerker. We ontwikkelen beleid waarbij zelfkennis en zelfreflectie, feedback geven 

en ontvangen, ontwikkeling en samenwerking met ruimte voor diversiteit centraal staan.  

 

Om de ontwikkeling van de medewerker te volgen gebruiken we de gesprekkencyclus met de 

focus op ambitie en ontwikkeling.  

 

2.4 Besturingsfilosofie 

 

ATO-Scholenkring wil werken volgens de kernwaarden/principes van verbinding, vertrouwen, 

vakmanschap, inspiratie en eigenheid. Hierbij staat het primaire proces centraal: het gaat om 

het kind en de leerkracht. We hebben een horizontale organisatiestructuur (samen sturen) in 

plaats van een verticale organisatiestructuur (aansturen). Verantwoording en 

verantwoordelijkheid leggen we zo laag mogelijk in de organisatie met sturingskracht voor 

directeuren. We zorgen ervoor dat het eigenaarschap wordt versterkt en dat er gewerkt 

wordt vanuit gedeeld leiderschap. We vragen van onze medewerkers een flexibele houding 

om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze veranderende maatschappij. Deze 

veranderingen vragen ook om een wendbare en flexibele organisatie. 

 

De stafmedewerkers van ATO-Scholenkring hebben expertises waarmee ze collega’s 

ondersteunen. Vanuit visie bieden zij ‘service met een glimlach’. Het College van Bestuur 

bewaakt de onderwijskwaliteit, zorgt voor het strategisch positioneren van ATO-Scholenkring 

en voor goed werkgeverschap. Het College van Bestuur zorgt ook voor de bedrijfsvoering 

(waaronder financieel-, personeels-, en huisvestingsbeleid) en het onderhouden en 

                                                      
(of ander instrument), KIJK, (of: leerlingvolgsysteem), RI&E, klasbezoeken, zelf-evaluaties, 
tevredenheidsonderzoeken, leerlingenraad/forum 
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versterken van banden met partners. We leveren vanuit onze besturingsfilosofie een bijdrage 

aan de ontwikkeling van externen en partnerorganisaties. Op deze wijze profileren we ATO-

Scholenkring als een betrouwbare samenwerkingspartner en een innoverende en 

initiatiefrijke organisatie. 

 

2.5 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

 

Binnen de scholen van ATO-Scholenkring streven we naar een evenredige 

vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (de directeur en de bouwcoördinatoren 

of teamleiders). Dit houdt in dat we het percentage vrouwen in de schoolleiding groter of 

gelijk willen laten zijn aan het percentage vrouwelijke medewerkers in de desbetreffende 

school. Ieder jaar meten we het aantal vrouwelijke medewerkers per school. Is het 

percentage vrouwen in de schoolleiding lager dan dit percentage? Dan geven we bij 

vacatures in de schoolleiding bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.  

  

https://www.ato-scholenkring.nl/partners
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3. Onze school 
 

3.1 Missie, visie en kernwaarden 

 
‘Stap voor stap kom je ver - Little by little one travels far’  (Tolkien) 

 
Onze missie (waar we voor staan) 

Op KC De Hobbit zijn alle kinderen welkom en even belangrijk. Het is onze taak om elk kind 

een stap voor stap verder te brengen. Daarom bieden we hen optimale kansen om hun 

talenten te ontwikkelen binnen de mogelijkheden die ze hebben. Dat doen we door een sfeer 

te creëren waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en met eigentijds onderwijs en 

moderne methodes. We geloven in kleinschaligheid en gaan voor kwaliteit. Op deze manier 

werken we elke dag, met kind en ouders samen, aan een goede basis voor ontwikkeling. 

 
Onze visie (waar we voor gaan) 

KC De Hobbit is een kindcentrum dat in principe2 voor iedereen toegankelijk is. We bereiden 

kinderen voor op hun plek in een maatschappij die multicultureel, veelzijdig en altijd in 

beweging is. Door kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden, worden ze veerkrachtig en 

vinden ze straks hun weg in die wereld vol mogelijkheden. Kinderen, ouders en professionals 

zijn betrokken bij het onderwijs, de opvang en elkaar. We hebben respect voor de verschillen 

tussen mensen en zien deze als meerwaarde.  

 

Onze kernwaarden (dit vinden we belangrijk) 

De kernwaarden van ATO-Scholenkring zijn Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie 

en Eigenheid. Deze kernwaarden onderschrijven en herkennen we natuurlijk; ze passen ook 

bij ons. Maar KC De Hobbit is niet exact hetzelfde als de andere kindcentra van ATO en 

daarom hebben we ook onze eigen kernwaarden. Deze hebben we in het schooljaar 2017-

2018 samen met het team van ’t Goudvisje vastgesteld. Dit zijn onze belangrijkste waarden: 

 

Verbinding  

Onze professionals van de kinderopvang en het onderwijs werken met de ouders en kinderen 

samen als één team. We leren van elkaar en stemmen op elkaar af. We stimuleren 

maatschappelijke betrokkenheid en zoeken daarbij verbinding met de wereld om ons heen. 

Als kindcentrum bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op een volwaardige plek in 

de maatschappij.  

 

Talentontwikkeling  

Op KC De Hobbit zien we kinderen, professionals en ouders en waarderen we ieders 

mogelijkheden en interesses. We hebben oog voor talent en willen kinderen optimale kansen 

bieden om hun eigen ontdekkingsreis aan te gaan. We hebben vertrouwen in de 

ontwikkelkansen van ieder kind en brengen hen stap voor stap verder. Ons aanbod is 

gevarieerd en zorgt ervoor dat kinderen en professionals kunnen leren van elkaar. 

Nieuwsgierigheid koesteren we, omdat dat leidt tot een leven lang leren. 

 

Passie  

Binnen KC De Hobbit zijn we trots op onze kinderen en de organisatie en stralen dit ook uit. 

De kinderen betrekken we bij hun eigen ontwikkeling. Dat doen we door het enthousiasme en 

                                                      
2 De grens van onze zorg ligt op het punt waarop wij een kind niet (meer) kunnen bieden wat het nodig 
heeft. Zie 4.4. 
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het plezier te stimuleren. Wij lokken nieuwsgierigheid uit bij kinderen, zodat ze zich kunnen 

blijven verwonderen.  

 

Persoonlijke aandacht  

Persoonlijke aandacht geeft kinderen, ouders en professionals het gevoel dat ze gezien en 

gehoord worden. Dit is terug te zien in de manier waarop we communiceren en onze 

omgeving betrekken bij de ontwikkeling van het kind. We creëren een sfeer waarin iedereen 

zich welkom voelt. Wij geloven in een kleinschalige organisatie en gaan samen voor kwaliteit. 

         

3.2 Onze visie op onderwijs  

 

Pedagogische visie 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot mensen die 

 betrokken zijn, in de breedste zin van het woord. Niet alleen betrokken bij mensen, 

maar ook bij de wereld om ons heen. Waarden en normen zijn belangrijk om in een 

snel veranderende, multiculturele samenleving te kunnen opgroeien. 

 verantwoordelijk zijn.  

 groeien en zich blijven ontwikkelen. 

 creatief zijn in denken en doen. 

 zich bewust zijn van hun eigen mogelijkheden en van daaruit keuzes kunnen maken. 

 

Dat houdt in dat 

 wij kinderen accepteren zoals ze zijn. 

 er structuur geboden wordt, waarbinnen kinderen zich veilig voelen. 

 kinderen mede verantwoordelijk zijn voor het eigen leren. 

 vanuit zelfvertrouwen kinderen de ruimte krijgen voor ontplooiing op alle gebieden. 

 kinderen zelfstandig leren werken en zelf keuzes leren maken. 

 de school een uitdagende en rijke leeromgeving biedt. In zo’n omgeving worden 

kinderen gestimuleerd en gemotiveerd om zich te ontplooien. 

 kinderen positief benaderd worden. We gaan uit van de bij het kind aanwezige 

talenten. 

 kinderen en ouders vanuit een open communicatie betrokken worden bij het 

onderwijs. 

 er wordt gewerkt aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en een gezonde 

lichamelijke ontwikkeling van kinderen. 

 we de persoonlijke creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen stimuleren. 

 

Onderwijskundige visie 

Kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. In de periode daarvoor hebben zij al een 

belangrijke ontwikkeling achter de rug: thuis, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. 

In de kleutergroepen leggen we het accent op het opdoen van (leer)ervaring. We leren 

kinderen basisvaardigheden aan, als basis voor een brede ontwikkeling. Daarbij gaan we uit 

van de eigen talenten van het kind. 

We werken met homogene groepen. Zo kunnen de leerkrachten gedifferentieerde instructie 

bieden. Kinderen leren daarbij om de aangeleerde basisvaardigheden te automatiseren en toe 

te passen.  

 

Visie op leerstofaanbod 

Lesdoelen uit methoden gebruiken we om de kerndoelen te bereiken en zijn het uitgangspunt 

voor het onderwijs in de groep. De leerstof laten we zo goed mogelijk aansluiten bij het 

niveau en de interesse van de kinderen. We halen het aanbod uit de methode, de omgeving 
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en de belevingswereld. We bieden betekenisvolle contexten aan. De leraar heeft vanuit 

zijn/haar verantwoordelijkheid goed zicht op de bereikte resultaten. Deze informatie is voor 

de leraar de input om te kunnen beoordelen welke aanpassingen het onderwijs – de 

interactie, het klassenmanagement en het gebruik van leermiddelen – noodzakelijk zijn. Bij 

de instructie, interactie en het klassenmanagement gaan wij uit van het kind en houden we 

rekening met de drie basisbehoeften: 

 Competentie – ik kan iets 

 Autonomie – ik kan het alleen  

 Relatie – er is altijd iemand om mij te helpen 

 

Visie op zorg en begeleiding 

Ons kindcentrum heeft een zorgstructuur. Het doel daarvan is kinderen optimaal te 

begeleiden in hun eigen groei, persoonlijke ontwikkeling en leerproces. We accepteren 

verschillen tussen kinderen qua niveau, interesse en leerstijl. De begeleiding van kinderen 

richt zich op de totale ontwikkeling, dus niet alleen op cognitief gebied, maar zeker ook op 

sociaal-emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Onze leerkrachten leggen de ontwikkeling 

van kinderen vast met bijvoorbeeld objectieve observatie-instrumenten en 

methodeafhankelijke en –onafhankelijke toetsen. De gegevens verwerken we in een 

leerlingvolgsysteem.  

 

Visie op personeel/personeelsbeleid 

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden en elke dag te werken aan verbeteringen, is 

het nodig dat we betrokken medewerkers hebben. Collega’s die elke dag willen blijven leren 

en bijdragen aan het bereiken van onze ambities. We zorgen ervoor dat medewerkers 

bevoegd en bekwaam zijn en blijven, bijvoorbeeld door professionalisering middels scholing 

en leren van en met elkaar in een professionele leergemeenschap. Daarbij werken we aan 

het goed personeelsbeleid om het werkplezier hoog en de werkdruk zo laag mogelijk te 

houden, door duidelijke keuzes te maken en hierover met elkaar in gesprek te blijven. 

De scholing van onze medewerkers is tweeledig: enerzijds is deze gekoppeld de 

ontwikkelingen en thema’s waar we aan werken. Anderzijds is er ruimte voor persoonlijke 

ambitie en ontwikkeling. 

 

Visie op sponsoring 

Wij gaan zorgvuldig om met sponsoring. Voor het sponsorbeleid verwijzen we naar het 

beleidsstuk. 

 

3.3 Waar staan we nu? 

 

In de vorige schoolplanperiode hebben we op verschillende gebieden afspraken gemaakt, 

doelstellingen bereikt en verbeterpunten vastgelegd. Hieronder een kort verslag van de stand 

van zaken na vier jaar: 

 

Onderwijs 

 Samen met de kinderopvang hebben we onze missie en visie herijkt. 

 Alle leerkrachten geven instructie volgens het Expliciete Directe Instructiemodel. Om 

dit op een goede manier te blijven doen, blijven we observeren en reflecteren tijdens 

instructies. 

 De leerkrachten zijn geschoold in het voeren van kindgesprekken. De 

klassenorganisatie is zodanig vormgegeven dat de leerkracht ruimte en tijd creëert 

om deze gesprekken te voeren.  

 We hebben de groepsplannen vervangen door individuele leerlingenkaart vanuit 

Leeruniek. 
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 In de groepen 1-2 is Schatkist geïmplementeerd. Deze groepen zijn intensief begeleid 

om het onderwijs te versterken. 

 We hebben ons rekenonderwijs verbeterd door het versterken van de 

rekencoördinator, meer aandacht voor automatiseren, beter analyseren en het voeren 

van diagnostische rekengesprekken met de kinderen. 

 We hebben aandacht voor het verbeteren van de leesbeleving van kinderen, ook in 

samenwerking met de Bieb. 

 Hoog- en meerbegaafdheid is meerdere malen speerpunt geweest. We hebben 

levelspel en -werk een plek gegeven in ons onderwijsprogramma. 

 Voor Positive Behavior Support (PBS) heeft de werkgroep scholing gehad. We hebben 

Swiss aangeschaft om incidenten te registreren. De  kinderopvang en tussenschoolse 

opvang hebben we betrokken bij de werkwijze.  

 De nieuwe Taalmethode Staal is geïmplementeerd.  

 We hebben een nieuwe muziek- en dramamethode aangeschaft. De leerkrachten zijn 

geschoold om goed met deze methodes om te kunnen gaan en daarmee kwalitatief 

goed les te kunnen geven.  

 We hebben ons georiënteerd op het onderzoekend en ontwerpend leren. Een 

leerkracht is geschoold. We willen vakoverstijgend en eventueel groepsoverstijgend 

gaan werken met de wereldoriënterende en creatieve vakken in de middag. ‘Niet 

stapelen, maar vervangen’ heeft daarin een plek gekregen. 

 

ICT 

 Elke groep werkt met digitale leermiddelen. De leerkrachten zijn voldoende vaardig 

om hier effectief mee om te gaan.  

 De iPads en computers worden intensief gebruikt en we hebben geïnvesteerd in apps. 

We communiceren bijna volledig via de digitale weg (mail, website, ouderportaal en 

de nieuwe app).  

 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden, zowel 

in het onderwijs nu, als in de mediasamenleving van straks, hebben leerlingen 

mediawijsheid nodig. Hier hebben we op school aandacht voor.  

 

Medewerkers 

 Er zijn meer specialisten opgeleid voor de vakgebieden rekenen, taal, lezen, gedrag, 

meer- en hoogbegaafdheid en ontdekkend en onderzoekend leren. Ieder half jaar 

voeren we zorgoverleg middels de zorgcaroussel, waarin deze specialisten samen met 

de IB-ers een centrale rol spelen. 

 We hebben hard gewerkt aan de professionele leergemeenschap. Met name op het 

gebied van feedback geven en ontvangen zijn er stappen gemaakt. 

 Door de groei van het aantal leerlingen en het vertrek van een enkele leerkrachten, 

hebben we de afgelopen jaren nieuwe personeelsleden kunnen aantrekken. 

 De gesprekkencyclus voor het personeel is volledig ingevoerd. De bouwcoördinatoren 

voeren de ambitiegesprekken, de directeur voert de functioneringsgesprekken en de 

beoordelingsgesprekken. 

 We hebben onze vergaderstructuur veranderd. 

 

3.4 Onze ambitie 

 

De komende jaren willen we ons blijven ontwikkelen. Onze ambities zijn te werken naar een 

kindcentrum waar: 

 we kwalitatief goed onderwijs en goede opvang verzorgen met resultaten die boven 

het landelijk gemiddelde liggen. 
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 we flexibel en (veer)krachtig zijn en daardoor mee kunnen bewegen met 

ontwikkelingen in het onderwijs, het personeel en de omgeving. 

 de professionele leergemeenschap (leren van en met elkaar) op alle gebieden meer 

vorm krijgt. 

 medewerkers betrokken zijn en zich willen blijven ontwikkelen. 

 we samenwerken met ouders en maatschappelijk betrokken zijn. 

 voldoende middelen hebben en de financiën op orde zijn. 

In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van dit schoolplan gaan we verder in op onze ambities. 

 

3.5 Onderzoeksvragen 

 

Op KC De Hobbit willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige 

wereldburgers die vol zelfvertrouwen in de maatschappij staan, met oog voor de ander. We 

hebben aandacht voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om 

nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren ze te 

(blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen.  

 

We hebben in ons koersplan van ATO-Scholenkring 4 thema’s beschreven (zie 2.1). Voor elk 

thema hebben we onderzoeksvragen geformuleerd. De ATO-scholen gaan aan de slag met de 

onderzoeksvragen, waar mogelijk met elkaar. De drie vragen waar wij aan werken zijn:  

 

Oog voor de ander en de wereld om je heen 

Hoe leren we kinderen omgaan met veranderingen en/of tegenslagen, zodat zij een stevige 

basis hebben die hen helpt om te gaan met toekomstige ontwikkelingen? 

 

Durven kiezen en anders durven zijn 

Hoe stimuleren we dat kinderen zelf verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun gedrag 

en leerresultaten, zodat zij zichzelf bij kunnen sturen indien dat nodig is? 

 

Creatief denken en verwonderen 

Hoe kunnen we onderzoekend en ontdekkend leren integreren in ons aanbod, zodat kinderen 

deze vaardigheid in kunnen zetten in de ‘onbekende’ toekomst, waarin kennis en 

samenwerken een grote rol gaat spelen? 

 

Hoe we met en aan de onderzoeksvragen gaan werken beschrijven we in de jaarplannen voor 

de komende jaren. De onderzoeksvragen koppelen we aan onze ontwikkelgroepen, zie 

hoofdstuk 6.  

 

3.6 School en kwaliteit 
 

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt voor ATO-Scholenkring en onze school. Tijdens het 

bestuursgericht toezicht van de inspectie in september 2017 is de onderwijskwaliteitszorg 

(het systeem voor borging van kwaliteitszorg) als een belangrijk ontwikkelpunt genoemd. 

 

Binnen ATO-Scholenkring is een Projectgroep ‘Onderwijskwaliteit’ ingericht. Deze bestaat uit 

vijf directeuren waaronder en projectleider die is aangesteld als Expert directeur kwaliteit. De 

projectgroep heeft de opdracht aan te geven hoe kwaliteitsmanagement en onderwijskwaliteit 

het beste georganiseerd, geborgd en bewaakt kunnen worden binnen de stichting.  

 

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/bge/id/321758
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Als school willen we gebruik maken van de expertise die we hebben binnen onze 

scholenkring. Daarnaast willen we onze kwaliteit regelmatig laten onderzoeken door audits en 

door bezoeken van objectieve specialisten.   

 

Onderwijsportfolio: dialoog en reflectie 

We vinden het belangrijk om onze onderwijskwaliteit in kaart te brengen. Daarvoor gaan we 

vanaf schooljaar 2019-2020 het instrument Onderwijsportfolio gebruiken. Dit is een aanpak 

met dialoog en reflectie. Deze zorgt ervoor dat we onderbouwd onszelf kunnen evalueren. 

Drie centrale vragen daarbij zijn: Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter?  

 

In het Onderwijsportfolio zijn de vijf kwaliteitsgebieden van het Inspectiekader (zie hoofdstuk 

4) geïntegreerd: schoolklimaat, onderwijsproces, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en 

financieel beheer. We hebben twee gebieden toegevoegd, om visie- en contextgestuurd te 

verantwoorden: visie & koers en school in beeld.  

 

Synaxion is onze monitor voor overkoepelende en schoolspecifieke data voor onderwijs, HRM 

en financiën. Deze managementinformatie levert uitgebreide rapportages en analyses en 

tonen de gegevens die ons inzicht en overzicht geven. We hebben dit systeem aangevuld met 

onze eigen KPI’s (kritische prestatie indicatoren).  

 

Er zijn meer onderzoeken/tools die we gebruiken om onze kwaliteit te meten en te kunnen 

verbeteren, zie hoofdstuk 5.  

 

3.7 Meebeslissen over taakbeleid, werkdrukregeling en werkverdelingsplan 

 

In de CAO Primair Onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling in de 

school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team krijgt een bepalende rol bij de 

werkverdeling. Hoe het werkverdelingsplan tot stand komt, is te zien in de infographic. Om 

taken, werktijden, professionalisering en duurzame inzetbaarheid goed vast te kunnen 

https://www.onderwijsmens.nl/onderwijskwaliteit/
https://synaxion.com/primair-onderwijs/
https://www.poraad.nl/file/11708/download?token=rxgneYnn
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leggen gebruikt onze school het middel Taakbeleid.nl van Cupella. We zijn hier nog mee 

bezig om een en ander beter in te zetten.  
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4. Wettelijke opdrachten 
 

Elke basisschool moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen rondom kwaliteit en de 

inrichting van het onderwijs. Dit staat beschreven in het onderzoekskader voor het toezicht 

op het primair onderwijs. In het waarderingskader onderscheidt de Inspectie van het 

Onderwijs vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, 

Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. Elk kwaliteitsgebied heeft een aantal 

standaarden, in totaal zijn dat er 17.  

 

 
 

Op elke standaard: 

 zijn er een aantal zaken waaraan we moeten voldoen (de basiskwaliteit); 

 hebben we eigen ambities en doelen.  

Hieronder lichten we beide zaken per standaard toe.  

 

De ambities die we beschrijven, geven we ook een plek in ons meerjarenplan en in de 

jaarplannen. De basiskwaliteit waaraan we moeten voldoen toetsen we (zie 2.2. en 3.6). Zo 

maken we dus voortdurend de koppeling tussen wat we doen, wat er goed gaat, wat er beter 

kan en wat er beter moet.  
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4.1 Onderwijsproces 

 

4.1.1 Aanbod  

  

Inspectiekader OP1: 

Met ons onderwijsaanbod bereiden we leerlingen voor op het vervolgonderwijs en hun 

toekomst in de samenleving. Ons onderwijs en aanbod  

 is gebaseerd op de kerndoelen inclusief de referentieniveaus taal en rekenen. 

 is gericht op actief burgerschap, sociale integratie en 'wereldwijs' worden. 

 sluit aan op het niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen bij binnenkomst. 

Onze leraren verdelen de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. 

In dit schoolplan beschrijven we de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Talentontwikkeling  

 Eigen verantwoordelijkheid en inbreng van de leerlingen vergroten 

 Bieden van geïntegreerd uitdagend onderwijs voor de wereldoriënterende en creatieve 

vakken 

 Meer focus op Engels en 21st century skills (ontwikkelgroepen, zie hoofdstuk 6), om 

kinderen beter voor te bereiden op de toekomst waarin internationalisering, 

wereldburgerschap en digitale vaardigheden een belangrijke rol spelen 

 

4.1.2 Zicht op ontwikkeling  

 

Inspectiekader OP2: 

We gebruiken toetsen, observaties en gesprekken met de leerlingen om systematisch zicht te 

houden op de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten houden in de gaten of de 

leerlingen voldoende vaardigheidsgroei laten zien en gaan ook na wat er aan de hand is als 

een leerling stagneert.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Het systematisch volgen van de leerlingen in de kleutergroepen beter afstemmen op 

de nieuwe methode. 

 Beter afstemmen van de observaties, methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke 

toetsen om daarmee de leerlingen nog beter in beeld te brengen.  

 

4.1.3 Didactisch handelen  

 

Inspectiekader OP3: 

We zorgen voor een logische opbouw in en heldere uitleg van de leerstof. Hierbij houden we 

rekening met de behoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Het niveau van de 

lessen past bij het beoogde eindresultaat van leerlingen. De leerkrachten plannen en 

structureren met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. Op De Hobbit zorgen 

we voor een prettig en stimulerend leerklimaat met een balans tussen ondersteuning en 

uitdaging. Op deze manier zorgen we voor een ononderbroken ontwikkelproces. 

 

Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en 

vaardigheden in het lange termijngeheugen terecht komen. Hierbij ligt onze focus vooral op 

het eigen maken van kennis. Kennis is de basis van het leren en gaat vooraf aan het leren 

van vaardigheden. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte 

te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we 
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ons leiden door bewezen leerprincipes. Voorbeelden hiervan zijn: hoge verwachtingen 

hebben, heldere doelen stellen, oefenen en het geven van voortdurende feedback. 

We organiseren het leren op zo’n manier dat we onze leerlingen optimaal kunnen laten leren. 

Onze visie op leren en wat de wetenschap zegt over effectieve organisatie van leren, is daarin 

leidend. 

 

Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische principes bij het aanleren van 

kennis en vaardigheden. Het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) vinden we van 

essentieel belang. We bieden een uitdagend en kennisrijk curriculum waarin hoge 

verwachtingen zijn voor alle leerlingen. De leerkrachten stemmen hun onderwijs af op de 

verschillen tussen leerlingen. Zij hebben niet alleen aandacht voor de leerlingen die extra 

instructie en begeleiding nodig hebben, maar ze bieden ook extra uitdaging aan de kinderen 

met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook ouders vinden dat de leerkrachten van De Hobbit de 

kinderen goed in beeld hebben. De inzet van technologie gebruiken we als middel om 

effectief te leren.  

 

We gebruiken de kwaliteitskaarten van didactisch handelen met EDI.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Borgen van het werken met het EDI model in alle groepen 

 Feedback naar leerlingen 

 

4.1.4 (Extra) ondersteuning   

 

Inspectiekader OP4: 

De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding thuis en het onderwijs op 

school. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Dat begint met kwalitatief 

goed ingericht onderwijs. Binnen samenwerkingsverband De Meierij hebben we met elkaar 

afspraken gemaakt over de basisondersteuning die scholen bieden. We gaan daarbij uit van 

vier niveaus: leerlingbegeleiding in de groep, planmatig handelen binnen de groep, 

specialistische begeleiding en ondersteuning binnen de groep.  

 

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welk niveau we de basiskwaliteit en 

de basisondersteuning leveren en hoe de interne ondersteuningsstructuur is georganiseerd. 

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wij zelf kunnen bieden, zoeken we 

contact met het samenwerkingsverband. De gevraagde extra ondersteuning wordt 

beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Het samenwerkingsverband kan op basis van dit 

perspectief een arrangement toekennen passend bij de onderwijsbehoeften van het kind. 

 

Om passend onderwijs te kunnen bieden, zal een aantal zaken het fundament vormen voor 

de route naar goed onderwijs voor elk kind. Daarbij gebruiken wij de volgende voorwaarden:  

 

Handelingsgericht werken 

Het geven van goed onderwijs lukt het beste als bekend is wat de leerlingen nodig hebben. 

Daarbij is het belangrijk om snel te kunnen signaleren dat een leerling zich niet ontwikkelt 

naar vermogen. Handelingsgericht werken (HGW) is daarvoor een goede werkwijze.  

 

Op onze school werken we met een cyclus van kindkaarten, de groepscaroussel, 

leerlingbesprekingen, kindgesprekken en rapportage aan ouders. Alle relevante informatie 

houden we bij in het leerlingvolgsysteem. Deze manier van werken is systematisch, 

doelgericht en zet sterk in op een goede afstemming tussen leerkracht, leerling en ouders.  

https://wij-leren.nl/zorgroute-vo-4-1.php
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SOP (Schoolondersteuningsprofiel) 

In het schoolondersteuningsprofiel van KC De Hobbit brengen wij in beeld welke (extra) 

ondersteuning, mogelijkheden, grenzen en ambities wij onze leerlingen kunnen bieden. De 

school heeft hierin vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke 

voorzieningen we kunnen bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband 

omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben, leggen we in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd 

op de behoefte van de leerling. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van 

onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld.  

 

KC De Hobbit heeft de basisondersteuning op alle gebieden op orde. Met name op het gebied 

van hoog- en meerbegaafdheid, autisme en TOS (taal ontwikkeling stoornissen) hebben we 

meer dan de gebruikelijke expertise aanwezig. 

 

 

Bron: xxx 

 

We zijn gericht op een onderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen die het nodig 

hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. In onze visie hebben we 

verwoord dat in principe alle kinderen welkom zijn in ons kindcentrum. De grens van onze 

zorg ligt op het punt waarop wij een kind niet (meer) kunnen bieden wat het nodig heeft. Wij 

betrekken de expertise van externen (zorg)partners bij dit besluit. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 De expertise van de leerkrachten vergroten  

 Meer inzet van ICT als hulpmiddel om beter te kunnen differentiëren  

  

4.1.5 Samenwerking  
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Inspectiekader OP6: 

We vinden het belangrijk om goed samen te werken met relevante partners. Voor de 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte werkt de school bijvoorbeeld intensief samen 

met het samenwerkingsverband en andere partijen in de zorg. Dat geldt ook voor de 

samenwerking met educatieve partners en ouders, die als volwaardig partner worden 

betrokken bij nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld de klankbordgroep van ouders).  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

Uitbouwen van het kindcentrum, minimaal fase 3 maar met de ambitie op fase 4 op elk 

gebied: 

Fase 1: Apart     Organisaties functioneren apart 

Fase 2: Afstemmen     Organisaties stemmen onderling af 

Fase 3: Samen doen  Organisaties hebben vaste overlegvormen en  

patronen 

Fase 4: Samen verantwoordelijk  Organisaties hebben gezamenlijk beleid en   

verantwoordelijkheid 

Fase 5: Integraal verantwoordelijk  Organisaties met integrale  

eindverantwoordelijkheid 

 

4.1.6 Toetsing en afsluiting 

 

Inspectiekader OP8: 

De Hobbit voldoet aan de basiskwaliteit van de toetsing en afsluiting. De belangrijkste 

leerlingvolgtoetsen zijn vastgelegd in de Bossche toetskalender. Onze school neemt die 

voorgeschreven toetsen af en gebruikt de data om analyses te maken om het aanbod aan de 

leerling af te stemmen op zijn/haar behoeften. Daarbij maken we gebruik van het 

programma Leeruniek, dat ons in staat stelt om leerlingenkaarten te maken. Naast de 

toetsen uit de Bossche toetskalender gebruiken we verschillende methodetoetsen en  

observatie-instrumenten, om een zo goed mogelijk beeld van de brede ontwikkeling van onze 

leerlingen te krijgen. Ouders informeren we over de vorderingen van hun kinderen. We 

hanteren een zorgvuldige procedure bij het advies over het vervolgonderwijs. 

 

Hoe gaat onze school om met kerndoelen en referentieniveaus?  

De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste 

landelijke leerplankaders in het basisonderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een 

bepaald deel van hun basisschooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen met 

veel ruimte voor eigen invulling.  

Op onze school gebruiken we beproefde methodes. Thema's werken we uit volgens leerlijnen. 

De leerkrachten gebruiken daarbij informatie en leerlijnen van SLO; het nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling. 

In het bijzonder ontwikkelden we een leerlijn voor Natuur onderwijs. Daarbij was het heel 

belangrijk dat aanbieders van natuurlessen en uitjes zich schikken in de leerlijn/vraag van de 

school. Hierdoor is er een uitdagend en sterk inhoudelijke leerlijn3 ontstaan die voldoet aan 

het kerndoel voor natuuronderwijs. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Kritisch blijven over de inzet van de juiste toetsen 

                                                      
3 Deze lesplan ontwikkeling startte onder de naam BEP & BEA (Bossche Educatieve Partners & Bossche 

Educatieve Agenda) en heet nu NSMV (Niet Stapelen Maar Vervangen). 

https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/


 
                 

 
 

24 

 

 Verbeteren van groepsgesprekken middels de zorgcaroussel 

 

4.2 Schoolklimaat 

 

4.2.1 Veiligheid 
 

Inspectiekader SK1: 

We willen zorgen voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om 

de school gedurende de schooldag. We monitoren de beleving van de veiligheid en het 

welbevinden van leerlingen.  

 

Op KC De Hobbit hebben we een veiligheidsplan. Dit is gericht op het voorkomen, 

afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Waar nodig treffen we maatregelen om 

de situatie te verbeteren. We hebben een pestprotocol en PBS-plan, die de sociale veiligheid 

betreffen. Ieder jaar vragen we kinderen en ouders via een enquête hoe zij de sociale 

veiligheid ervaren. De RI&E wordt een keer per vier jaar afgenomen.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Veiligheid blijft continu onze aandacht vragen  

 Meer aandacht voor mediawijsheid  

 

4.2.2 Pedagogisch klimaat  
 

Inspectiekader SK2: 

Wij werken met drie methodes aan het pedagogisch klimaat.  

 

SWPBS 

SWPBS is een werkwijze die gericht is op het creëren van een klimaat dat het leren bevordert 

en gedragsproblemen voorkomt. Vanuit gezamenlijk met de kinderopvang geformuleerde 

kernwaarden benoemt het team het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de 

kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. 

Hiermee creëren we een veilig en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan 

profiteren van het geboden onderwijs.  

 

Leefstijl 

Met Leefstijl gaan kinderen bewust aan de slag met sociaal-emotionele vaardigheden en 

normen en waarden, Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het 

besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties 

speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de 

groep.  

 

Taakspel 

Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de 

leerlingen efficiënter en taakgerichter werken. De leraar geeft tijdens het spelen van Taakspel 

complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de 

nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

gedrag. Naast het feit dat de taakwerkhouding verbetert, ontstaat er een prettiger 

klassenklimaat.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Alle geschoolde leerkrachten hebben up to date kennis wat betreft Taakspel, Leefstijl 

en SWPBS. 
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4.3  Onderwijsresultaten 
 

4.3.1 Resultaten  
 

Inspectiekader OR1: 

De resultaten meten we twee keer per jaar met Cito-toetsen en de AVI-toets voor technisch 

lezen. Voor de eindtoets in groep 8 maken we gebruik van de IEP toets. Incidenteel worden 

andere middelen ingezet om de voortgang van kinderen te meten en als diagnostisch 

instrument. 

Zowel de tussen- als eindresultaten van de methodeonafhankelijke toetsen liggen in 2019 op 

alle vakgebieden boven het landelijk gemiddelde.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Resultaten boven het landelijk gemiddelde houden 

 

4.3.2 Sociale en maatschappelijke competenties 
 

Inspectiekader OR2: 

De sociaal-emotionele ontwikkeling brengen we in beeld door het instrument Zien. Met de 

methodes Taakspel en Leefstijl werken we aan de sociale en maatschappelijke competenties.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 In de komende jaren willen we de kinderen meer maatschappelijk betrokken maken 

door in te zetten op een duurzame omgeving. Zo gaan we een Tiny forest opzetten, 

hebben we elke twee jaar een goede doelen actie, geïnitieerd door de kinderen en zijn 

wij voorzitter van de gemeentelijk werkgroep uit het kinderparlement die zich bezig 

houdt met duurzaamheid. 

 

4.3.3 Vervolgsucces  
 

Inspectiekader OR3: 

De procedure voor de advisering naar het voortgezet onderwijs is vastgelegd in het protocol 

Advisering VO. De contacten met de diverse scholen voor VO zijn goed. In geval van extra 

zorg, is er sprake van een warme overdracht. We volgen de leerlingen die uitstromen naar 

het VO gedurende 3 jaar en zien dat we na een aanvankelijk wat voorzichtige advisering, de 

laatste jaren over het algemeen goed adviseren. In het eerste jaar is er met twee VO scholen 

een zogenaamde tafeltjesmiddag, waarin docenten en leerlingen de groep 8 leerkrachten 

bijpraten over de ontwikkeling. We vragen een keer per vier jaar een aantal brugklassers 

over de overstap van PO en VO om te kijken waar we ons programma bij moeten stellen. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Scherp blijven over onze adviezen en bijstellen waar nodig 

 Voor cijfers, zie Scholenopdekaart 

  

4.4 Kwaliteitszorg 

 

4.4.1 Kwaliteitszorg 
 

Inspectiekader KA1: 

Twee keer per jaar meten we de ontwikkeling van kinderen op een aantal vakken met 

methode onafhankelijke toetsen. In combinatie met methodetoetsen, observaties, kinder- en 

oudergesprekken geven deze ons een goed beeld van de individuele onderwijsbehoeften van 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10888/63/kindcentrum-De-Hobbit/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs
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elke leerling. Leeruniek gebruiken we als hulpmiddel om de gegevens in kaart te brengen op 

de zogenaamde leerlingenkaart. We stemmen ons onderwijsproces daar zoveel mogelijk op 

af. De lessen krijgen vorm via het EDI model. Daarbij controleren en evalueren we of 

kinderen zich de stof eigen hebben gemaakt en de gestelde doelen zijn behaald zijn. Twee 

keer per jaar evalueren we door middel van een zorgcarrousel (geleid door onze specialisten) 

ons onderwijs en stellen we bij waar nodig. De specialisten kunnen natuurlijk ook tussendoor 

geraadpleegd worden.  De zorg-  en zorgstructuur hebben we beschreven in het zorgplan en 

het Schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast hebben we een beleidsplan voor rekenen, lezen, 

taal en ICT. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Kwaliteit is een van de ontwikkelingsgroepen (zie hoofdstuk 6) en staat daarmee 

continu op de agenda. 

 

4.4.2 Kwaliteitscultuur 
 

Inspectiekader KA2: 

Wij werken met het team continu en systematisch aan de verbetering en ontwikkeling van 

ons onderwijs. Dat doen we vanuit een professionele leergemeenschap. Onze ontwikkelingen 

ontstaan vanuit de missie en visie van de school en de koers van ATO-Scholenkring. 

Handelingen, besluiten, scholingen en nieuw beleid zijn daarop gebaseerd.  

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 Draagvlak voor visie en ambities 

 

4.4.3 Verantwoording en dialoog 
 

Inspectiekader KA3: 

We rapporteren jaarlijks in de schoolgids en het jaarverslag aan ouders over de 

ontwikkelingen en de voortgang daarvan. We betrekken en de Medezeggenschapsraad 

conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft De Hobbit een 

ouderklankbordgroep, waarmee we ouders betrekken bij deze ontwikkeling. Daarnaast 

voeren we ook de dialoog met externe partners, zoals scholen voor VO, Babel, de GGD, het 

samenwerkingsverband, de partners vanuit Niet stapelen maar vervangen. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit en onze ambitie: 

 We blijven een actieve dialoog voeren 

 

4.5 Financieel beheer 
 

ATO-Scholenkring is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan zijn 

financiële verplichtingen. Voor meer informatie verwijzen we naar het bestuur en de 

jaarverslagen.  

 
4.6 Onderwijstijd  

 

Leerlingen van basisscholen dienen minimaal 3520 uur les te krijgen in de groepen 1 t/m 4 

samen. Voor groep 5 t/m 8 samen is dat 3760 uur. Er is 240 uur vrij in te vullen, wat een 

totaal geeft van 7520 uur in 8 jaar. De Hobbit zorgt er ieder schooljaar voor dat er nog 

voldoende marge uren zijn voor calamiteiten.  
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De kinderen in de onderbouw gaan 23 uur en 45 minuten per week naar school (drie lange 

dagen en twee korte), de kinderen in de bovenbouw 25 uur en 45 minuten (vier lange dagen 

en een korte dag. 

 

De lestijden zijn terug te vinden in de schoolgids en het jaarplan. 

  

4.7 Methode overzicht 

 

Vak Methodes Toetsinstrumenten Bijzondere 

afspraken 

Taal Schatkist 

Staal  

methodetoetsen  

Technisch lezen VLL Kim versie 

Estafette 

methodetoetsen 

DMT Avi 

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip als 

bron voor strategie 

Eigen methodiek: 

werken met teksten 

Cito  

methodetoetsen 

 

Spelling Staal 

ZLKLS 

Methodetoetsen 

Cito SVS 

 

Schrijven Schrijfdans 

Pennenstreken 

Interpretatie en 

observatie leerkracht 

 

Engels Such Fun Interpretatie en 

observatie leerkracht 

Native speakers 

Rekenen Pluspunt Methodetoetsen 

Cito rekenen en 

wiskunde 

 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde 

Natuuronderwijs 

Wetenschap en 

techniek 

Naud 

Meander 

Brandaan  

Interpretatie en 

observatie leerkracht 

Inpassen 

maatschappelijk 

aanbod van 

partners 

Verkeer Wijzer door het 

verkeer 

Interpretatie en 

observatie leerkracht 

VVN theoretisch 

en praktisch 

Verkeersexamen 

Tekenen 

Handvaardigheid 

Muziek 

Drama 

Eigenwijs 

Drama koffer 

Interpretatie en 

observatie leerkracht 

 

Bewegingsonderwijs  

en zintuiglijke en 

lichamelijke 

ontwikkeling 

Bewegen Samen 

Regelen 

Bewegingsonderwijs 

speellokaal (Nijha) 

Interpretatie en 

observatie leerkracht 

 

https://www.bewegensamenregelen.nl/modules/bewegen-in-het-basisonderwijs/
https://www.bewegensamenregelen.nl/modules/bewegen-in-het-basisonderwijs/
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Sociaal emotionele 

ontwikkeling en 

Bevordering actief 

burgerschap en sociale 

integratie, overdragen 

kennis over/ 

kennismaking met de 

diversiteit van de 

samenleving 

Schoolveiligheid/ 

welbevinden van de 

leerlingen 

Bevordering van 

gezond gedrag 

Leefstijl 

PBS 

Taakspel 

Interpretatie en 

observatie leerkracht 

Veiligheidsthermometer 

sociogram 

Observatielijsten van 

Zien 

Verschillende 

uitstapjes en 

gasten binnen de 

school versterken 

de inhoud van dit 

vakgebied. 

Nieuwe media en 

technologie 

Techniektorens  Leerlijn mag ge-

update worden. 

Meer- en 

hoogbegaafdheid 

Levelwerk  Voor meer- en 

hoogbegaafde 

kinderen 

 

Door  

 deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen;  

 de wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet; 

 de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden; 

voldoet onze basisschool aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals beschreven in artikel 

9 van de Wet Primair Onderwijs.  
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5. Analyse van de kwaliteit van onze school 
 

5.1 Zelfanalyse 
 

Op diverse gebieden en op verschillende manieren wordt gecontroleerd of onze school goed 

functioneert. Informatie hierover is te vinden in: 

 

 Inspectierapport 2017 

 Analyse leerrendement 2018/2019  

 KCM (KindCentrumMonitor) 2018  

 Stadsfoto 2017 

 Schoolbezoek College van Bestuur 2019 

 Evaluaties van de jaarplannen 

 SWOT-analyse team 2019 

 RI&E 2019 

 Exit vragenlijst 2019 

 

De informatie uit de bovenstaande rapporten is verwerkt in dit schoolplan. De rapporten zijn 

op te vragen bij onze school.  

 

5.2 SWOT-analyse 
 

Met het team is een SWOT-analyse gemaakt: 

 

Sterkten  Zwakten 

Structuur, duidelijkheid, rust  Gebouw Laaghemaal 

Persoonlijke aandacht  ICT en WTC 

Sterke leerkrachten, goed team  Twee locaties 

levelwerk / hoogbegaafdheid  Borgen van de ingezette 

ontwikkeling 

Aandacht voor brede ontwikkeling  Kennisdeling  

EDI-model  Eigenaarschap van kinderen is te 

laag 

Geen continu rooster  Individuele groei leerlingen 

PBS  Weinig mobiliteit 

Ontwikkelingsgericht  Durven loslaten 

Zorgstructuur en - cultuur  Hoge verwachtingen 

Laagdrempelig, kleinschalig   

Pedagogisch klimaat   

Specialisten   

Ouderbetrokkenheid   

Doorgaande lijn   

Stabiliteit   

Resultaten   

Samenwerking VO   

Professionele leergemeenschap   
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Duidelijke richting   

Profileren   

Onderzoekend en ontwerpend 

leren 

  

Bewegen   

Duurzaamheid   

Ouderbetrokkenheid   

Vakdocenten   

   

Kansen  Bedreigingen 

Werkdrukgelden  Toename zorgleerlingen 

Nieuwbouw  Lerarentekort 

  Plannen vanuit buitenaf 

  Werkdruk in het onderwijs 

 

Onze sterke punten willen we behouden en versterken waar mogelijk. Kansen willen we 

benutten. We zijn ons bewust van bedreigingen en bekijken hoe we deze, door het inzetten 

van onze sterke punten, kunnen ombuigen tot kansen of kunnen verminderen.  
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6. Meerjarenplan 2019-2023, inclusief prioriteiten 
 

6.1 Aanleiding en doel van dit plan 

 

Onze school is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden. In de 

Wet op het Primair onderwijs staat dat scholen een kwaliteitszorgbeleid moeten hebben. Dit 

beleid is in diverse plannen beschreven zoals in het Koersplan van ATO-Scholenkring, het 

schoolplan en het kwaliteitsbeleidsplan van ATO. (zie ook 3.6 en hoofdstuk 4)  

 

Kwaliteitszorg gaat over activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te 

bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. We werken volgens de Plan-Do-Check-Act 

cyclus.  

 

In ons schoolplan staat de meerjarenplanning (hoofdstuk 6). Hierin staan doelen/acties waar 

we de komende jaren aan werken om onze kwaliteit te verbeteren. We hebben gekozen voor 

zes ontwikkelgroepen. Ieder jaar maken we een jaarplan en maakt elke ontwikkelgroep een 

ontwikkelplan. Hierin staan concrete doelen en gewenste resultaten voor dat jaar beschreven. 

Gedurende het jaar werken we daaraan, analyseren we de effecten en evalueren we. Waar 

nodig stellen we bij. Ook na afloop van het jaar bekijken we of de doelen behaald zijn. Op 

basis daarvan stellen we nieuwe doelen voor verdere verbetering, die we opnemen in de 

plannen voor het nieuwe jaar. We communiceren met de betrokkenen, zoals de MR en ons 

bestuur.  

 

6.2 Toelichting van het format 

 

In het format (zie 6.3) hebben we onze plannen voor de komende vier jaar uitgewerkt op de 

thema’s onderwijs, personeel en financiën. Het thema organisatie benoemen we niet apart, 

maar loopt als een rode draad overal doorheen en komt concreter terug in de jaarplannen. 

De doelen worden per onderdeel, per jaar uitgewerkt in het jaarplan. De ontwikkelgroepen 

werken dit uit in een concreet ontwikkelplan per onderdeel. 

 

De zes ontwikkelgroepen leveren ook een bijdrage aan het beantwoorden van één of twee 

onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen zijn door het team bepaald, passend bij de 

ontwikkeling die we willen vormgeven. 
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Ontwikkelgroepen: 

Thema: Creatief 

denken en 

verwonderen  

 

Onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen we 

onderzoekend en 

ontdekkend leren 

integreren in ons 

aanbod, zodat 

kinderen deze 

vaardigheid in 

kunnen zetten in de 

‘onbekende’ 

toekomst, waarin 

kennis en 

samenwerken een 

grote rol gaat 

spelen? 

Thema: Oog voor de 

ander en de wereld 

om je heen 

 

Onderzoeksvraag: 

Hoe leren we 

kinderen omgaan 

met veranderingen 

en/of tegenslagen, 

zodat zij een stevige 

basis hebben die hen 

helpt om te gaan 

met toekomstige 

ontwikkelingen? 

 

Thema: Durven 

kiezen en anders 

durven zijn 

 

Onderzoeksvraag: 

Hoe stimuleren we 

dat kinderen zelf 

verantwoordelijkheid 

(kunnen) nemen 

voor hun gedrag en 

leerresultaten, zodat 

zijn zichtzelf bij 

kunnen sturen inden 

dat nodig is? 

 

Onderzoekend en 

ontwerpend leren 

 

X   

Zorg voor 

ontwikkeling 

 

 X X 

Kwaliteit van 

onderwijs 

 

  X 

Engels 

 

X  X 

ICT X   

Jonge kind  

 

X  X 
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6.3 Thema 1: Onderwijs 
 

Doelen 

 

 

2019 

2020      

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

Coördinatie 
ontwikkel 
groep 

Opmerking Meten van 

resultaat 

Onderzoekend en ontwerpend leren 

- Oriëntatie op de diverse methodes, d.m.v. 

literatuuronderzoek, schoolbezoeken, presentaties 

en het uitproberen van de methodes. Aan het eind 

van het jaar is er een definitieve keuze gemaakt. 

- Start implementatie gekozen methode (2020-2021) 

- Alle groepen werken met de creatieve en wereld 

oriënterende vakken op een ontwerpende en 

onderzoekende manier. 

- Onderzoek naar groepsoverstijgend werken op de 

hierboven genoemde vakgebieden.  

- Het O&O-leren wordt geborgd. 

 

  

     x 

      

 

 

 

 

     x 

 

 

 

    

 

 

 

    x 

 

    x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Maarten 

Niet stapelen maar 

vervangen is 

ondergebracht in 

deze ontwikkelgroep. 

De BSO start met 

een groep Art en 

Science. 

KCM, 

Onderwijspor

tfolio 

Zorg voor ontwikkeling 

SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) en 

Leefstijl 

- SWPBS en Leefstijl zijn op elkaar afgestemd en 

worden gecombineerd aangeboden. De doorgaande 

lijn is zichtbaar. 

Meerbegaafdheid 

- Levelgesprekken optimaliseren en meenemen in de   

kindgesprekken. 

- Passend aanbod actualiseren. 

Inzet specialisten 

- De zorgcarrousel wordt geoptimaliseerd. 

- De taakverdeling tussen IB-ers en specialisten is 

gespecificeerd. 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   x 

   x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Caroline  SOP, KCM, 

ZIen 

Kwaliteit van onderwijs 

Begrijpend lezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noortje Oriëntatie en 

eventueel aanschaf 

CITO, 

Leeruniek 
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- De resultaten van begrijpend lezen zijn minimaal op 

niveau in elke groep. 

Leeruniek 

- Implementatie en verder uitwerken van de 

mogelijkheden van Leeruniek. Er wordt een link 

gelegd naar de rapporten. 

- Het ouderportaal uitbreiden met informatie vanuit 

Leeruniek. 

Kindgesprekken 

- De kindgesprekken worden gekoppeld aan de 

leerdoelen. 

- Kinderen krijgen inspraak in hoe ze de doelen willen 

bereiken. 

- De rapportgesprekken en rapporten worden 

aangepast 

Taakspel  

- Taakspel is geïntegreerd in de groepen 1-2. 

 

    x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

      

 

   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    x 

 

    x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   x 

van ondersteunende 

materialen. 

 

 

De warme overdracht 

vanuit de 

kinderopvang 

verbeteren. 

Tafeltjesmiddag? 

 

 

CITO, 

Leeruniek 

 

 

 

 

KCM 

 

 

 

KCM 

Engels 

- De school werkt aan de punten om de VVTO-status 

te behalen. 

- De VVTO status is bereikt. 

 

 

x 

 

    x 

 

x 

 

 

 

x 

Louise Samenwerking met 

het tweetaling 

onderwijs van JBC. 

VVTO-eisen 

ICT en de 21st century skills 

- Digitale middelen kunnen worden ingezet om meer 

op maat te kunnen werken. 

- Computervaardigheden en mediawijsheid van 

kinderen worden vergroot. 

 

 

     x 

 

x 

 

 

 

 

 

Dennis Samenwerking met 

Digidact 

Feedback 

Digidact, 

KCM 

Jonge kind (Groep 1-2-3) 

- De groepen 1-2 werken planmatig, 

handelingsgericht en volgens beredeneerd aanbod. 

- De groepen 1-2 werken volgen het EDI-model 

- Groepen 1-2 en 3 sluiten beter op elkaar aan. 

- Starten met 0-6 overleg 

 

x 

 

 

     

    x 

 

     

    x 

 

    x 

    x                                     

 

 

     

    

 

 

 

 

    

 

 

 

      

      

 

 

Marie-José Samenwerking met 

Compas en Sporofyt 

Stadsfoto 
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- We werken naar zoveel mogelijk niveau 4 op het 

gebied van kind centrumvorming. 

- Nieuwbouw: een plan van aanpak opstellen met het 

team, gebaseerd op duurzaamheid. 

 

          x    x 

 

   x 

   x 

 
6.4 Thema 2: Personeel  
 

Doelen 2019 

2020      

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

opmerking 

Onderzoekend en ontwerpend leren 

- We delen de kennis en gaan zelf op een 

onderzoekende manier aan het werk binnen de 

ontwikkelgroepen. 

- Het personeel wordt geschoold in het O&O leren 

- Buitenschools aanbod voor groen plannen 

leerkrachten in, d.m.v. Niet stapelen maar 

vervangen 

 

 

x 

 

 

      

    x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

PLG, externe scholing, NSMV 

Zorg voor ontwikkeling 

- Alle (nieuwe) leerkrachten zijn geschoold wat betreft 

Taakspel en Leefstijl. 

- Alle geschoolde leerkrachten hebben up to date 

kennis wat betreft Taakspel, Leefstijl en SWPBS. 

 

 

       

 

    x 

 

 

 

   x 

 

 

Opleiding, interne en externe scholing 

Kwaliteit van onderwijs 

- De deskundigheid van de leerkrachten van de 

groepen 4 t/m 8 is vergroot op het gebied van 

begrijpend lezen. 

- De deskundigheid van de leerkrachten van de 

groepen 1 t/m 3 op het gebied van begrijpend 

luisteren. 

- Opleiding van de  taalcoördinator 

 

 

X 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

  Externe scholing 
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Engels 

- Kennisdeling over CLIL-activiteiten voor het half uur 

extra Engels 

- Vergroting eigen taalvaardigheid. 

- Leerkrachten nemen deel aan 

internationaliseringsactiviteiten. 

- Leerkrachten werken samen met het tweetalig 

onderwijs van het Jeroen Bosch College 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 Such fun, JBC 

ICT en de 21st century skills 

- De leerkrachten hebben kennis en zijn vaardig in de 

mogelijkheden met de digiborden en devices. 

- Leerkrachten zetten de digitale middelen optimaal in 

om de lessen te verrijken en te differentiëren.  

 

 

x 

 

 

 

   x 

  Digidact, Prowise 

Het jonge kind 

- Opleiding specialist het jonge kind 

- Klassenmanagement in de groepen 1-2. 

- Leerkrachten hebben voldoende kennis van en zijn 

vaardig in het op een EDI-manier werken met 

Schatkist. 

- Leerkrachten hebben kennis en vaardigheden m.b.t. 

het nieuwe meetinstrument voor groep 1-2 

- Opleiding leerkracht sociale vaardigheidstraining 

groepen 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

     

 

x 

       

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 
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6.5 Thema 3: Financiën  

 
Onze financiën zijn op orde en dat houden we zo.  

We hebben extra financiële middelen nodig voor het financieren van de keuzes die in de ontwikkelgroepen genomen worden. 

 
 2019 

2020      

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

Actie/activiteiten (jaarplan) 

Onderzoekend en ontwerpend leren 

- Een nieuwe geïntegreerde methode voor WO. 

- Begeleiding bij het  goed uitvoeren van deze 

methode.  

 

  

x 

x 

   

Zorg voor ontwikkeling 

- Scholing SWPBS en Leefstijl 

 

 

x 

  

x 

  

Kwaliteit van onderwijs 

- Nieuwe rekenmethode  

- Nieuwe methode verkeer  

- BVL-label 

- Begeleiding Nieuwsbegrip 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

  

Engels 

- Internationaliseringsactiviteiten 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

ICT en de 21st century skills 

- We beschikken over een goed werkende 

infrastructuur. 

- Alle leerkrachten hebben een device. 

- De kinderen werken met Chromebooks. 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

      

 

    x 

 

 

 

 

 

 

 

       

Wifi werkt, keuze voor nieuwe devices, 

apps en content 

Het jonge kind 

- Nieuw meetinstrument voor de groepen 1-2 

- Inrichting en nieuw meubilair voor de nieuwbouw 

 

 

x 

  

 

x 
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7. Formulier instemming en vaststelling 
 
Formulier Instemming met schoolplan 

Brin:   11AZ 

School: Kindcentrum De Hobbit 

Adres:  De Hoge Kamp 9  

Postcode: 5247 WH  

Plaats:  Rosmalen 

Formulier Vaststelling van schoolplan 

Brin:   11AZ 

School: Kindcentrum De Hobbit 

Adres:  De Hoge Kamp 9  

Postcode: 5247 WH  

Plaats:  Rosmalen 

 

Verklaring: Hierbij verklaart de Medezeggensschapsraad van 

bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019-2023 

geldende schoolplan van deze school. 

 

Namens de MR,  

naam  

functie  

plaats  

datum  

 

 

Verklaring: Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft 

het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school 

vastgesteld.  

 

Namens het bevoegd gezag,  

naam  

functie  

plaats  

datum  

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening: 
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Bijlage 1: gerelateerde documenten 
 

 

Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR) 

 

Overige documenten (in de vierjaren cyclus) 

 Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.) 

 Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

 Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie 

 Kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting) 

 RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim) 

 Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg) 

 School ondersteuningsprofiel 

 Scholingsplan (schoolspecifiek) 

 Sponsorbeleid 

 Werkverdelingsplan (jaarlijks) 

 

 

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR) 

 Strategisch beleidsplan (Koersplan) 

 Kwaliteitsbeleid 

 Gesprekkencyclus 

 Scholingsplan (bestuur) 

 Veiligheidsplan 

 Procedure time out, schorsen en verwijderen 

 Functiebouwhuis 

 Ziekteverzuim 

 (Meerjaren) formatieplan 

 (Meerjaren) begroting 

 Professioneel statuut 

 

Deze documenten zijn op te vragen bij de school.  


