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Inleiding 
Het meerjarenbeleidsplan ofwel het schoolplan 2019-2023 van basisschool Het Rondeel dat 

voor u ligt, is opgesteld conform een ATO-breed format. In het koersplan van ATO-

scholenkring is uiteengezet wat de ambities zijn van ATO-Scholenkring voor de komende 

vier jaar. 

Op schoolniveau zijn de kernwaarden en ontwikkelthema’s van ATO-scholenkring vertaald 

in concrete actiepunten. Het schoolplan2019-2023 bestaat uit 6 hoofdstukken: De school en 

haar omgeving, Uitgangspunten schoolbestuur, Ons schoolconcept, Wettelijke opdrachten, 

Analyse van de kwaliteit van de school en de Lange termijn ontwikkelingen. Het geeft 

samen met de jaarplannen van de school inzicht in het beleid voor de komende 4 

schooljaren. Per thema worden de doelstellingen genoemd. Via de verbetercyclus van 

Deming (PDCA) worden deze doelen en actiepunten gevolgd. De directie legt hierover 

verantwoording af aan de ouders, de MR en het college van Bestuur van ATO-scholenkring.  

Nicole van Mook 

1 september 2019 

 

 

 

“ zolang men 

hartstochten 

heeft zal men niet 

ophouden de 

wereld te 

ontdekken” 

Cesare Pavese 
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1 De school en haar omgeving 

1.1 De wijk 

Bassischool Het Rondeel is onderdeel van Brede Bossche School aan de Aa en 

een echte wijk- basisschool in het Oosten van 's-Hertogenbosch. De leerlingen 

komen (op een enkeling na) uit de directe omgeving uit  3 postcodegebieden (5213, 

5215).  

De school gelegen aan de Acaciasingel 77 in de Wijk Oost van ’s-Hertogenbosch. 

De school ligt aan de rivier de Aa in de Graafsewijk- Noord, op de grens van de 

Aawijk. Met kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos wordt samengewerkt aan 

de vorming van een Kindcentrum 0-13. We noemen dit het Kindcentrum aan de Aa.  

Het schoolgebouw van Het Rondeel valt op door zijn ronde vorm. In de 

Middeleeuwen was een rondeel een ronde toren; een opvallend onderdeel van een 

kasteel. Met Het Rondeel willen we veiligheid en bescherming uitdrukken maar ook 

openheid: kom maar binnen, bij ons ben je welkom. Aan het ronde schoolgebouw is 

later BBS aan de Aa gebouwd met daarin een peuterarrangement en reguliere 

kinderopvang. De school maakt gebruik van een aantal gezamenlijke ruimten van 

de BBS zoals de bibliotheek, de speelzaal, de theatervoorziening en de 

ontmoetingsruimten. Het gebouw wordt geëxploiteerd en beheerd door de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

De Graafsepoort is een sociaal-zwakke- wijk, waarin de ontwikkeling t.a.v. de 

tevredenheid van de bewoners, de veiligheid in de wijk en de gezondheid van de 

bewoners een negatieve ontwikkeling vertoont. Wel is men tevreden over de 

voorzieningen in de wijk. De schoolpopulatie heeft een gemiddeld percentage niet-

westerse allochtonen en eenoudergezinnen.  

Voor gegevens van de 
wijk Graafsepoort 
gebruiken we de Wijk- en 
buurtmonitor 2018 van 
de gemeente 's-
Hertogenbosch 
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Voor de school betekent dit dat er relatief veel leerlingen binnenkomen die een 

taalachterstand hebben. Voor ons hebben taalonderwijs, leren lezen, woordenschat 

en begrijpend lezen voor alle leerlingen een hoge prioriteit. Schoolsucces van elk 

kind wordt immers in hoge mate bepaald door de beheersing van de taal. We 

zorgen dat het basisniveau voor elk kind op orde komt en kinderen die meer kunnen 

ook een veel hoger niveau kunnen bereiken.  

De wijk Graafsepoort ligt ten noordoosten van de binnenstad. Deze wijk bestaat uit 

diverse stadsuitbreidingen die in een tijdsbestek van zo’n negentig jaar tot stand zijn 

gekomen. In 1917 werd een begin gemaakt met de bouw van de eerste buurt. In de 

wijk wonen bijna 14.000 inwoners. De leeftijdsopbouw van de bevolking is in 

Graafsepoort ongeveer hetzelfde als dat gemiddeld in ’s-Hertogenbosch. Het 

zuidelijke deel van de Graafsepoort is aangewezen als aandacht buurt.  Wanneer je 

nader inzoomt in het gebied om Het Rondeel zie je dat deze ligt in de dichtbevolkte 

(1.850 inwoners) Graafsebuurt zuid, dicht tegen Aawijk Noord.  Op alle 

leefgebieden scoort de Graafsebuurt zuid, ten opzichte van de andere buurten in 

2018 ‘beneden gemiddeld’. In de wijk wonen naar verhouding veel kwetsbare 

groepen voor armoede. Het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage 

inkomensgrens, bewoners met een bijstandsuitkering en werkzoekenden zonder 

baan, is bijna twee keer zo hoog dan gemiddeld. Er is sprake van problematiek 

achter de voordeur.  

In deze buurt wonen naar verhouding weinig 65-plusser en veel 20 tm 44 jarigen. Er 

staan relatief veel (goedkope) huurwoningen. Het woningaanbod bestaan 

voornamelijk uit rijtjeswoningen en een aantal portiekflats. Het merendeel van de 

woningen is gebouwd in de periode vóór 1970.  

De Graafsebuurt zuid heeft zich in de afgelopen twee jaren gemiddeld ontwikkeld. 

Ongunstig op het gebied van zorg en actief. Het thema leren geeft een positieve 

tevredenheid met het basisonderwijs met minder geregistreerd schoolverzuim. 

 

Klik op de afbeelding om te 
gaan naar Wijk- en 
buurtmonitor 2018 van de 
gemeente 's-Hertogenbosch 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Stad_in_Cijfers/Graafsepoort.pdf


Pg. 07 
 

1 De school en haar omgeving  
Rre   

 

1.2 Leerling populatie 

Op 1 oktober 2018 telde basisschool Het Rondeel  175 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.  

De populatie van Het Rondeel is een afspiegeling van de wijk.. Daarnaast bezoeken ook 

leerlingen vanuit verder gelegen wijken de school. De ouders van deze leerlingen hebben 

specifiek gekozen voor het onderwijs en de begeleiding op Het Rondeel. 

De problematiek van de kinderen is divers. Het aantal gewicht leerlingen is de afgelopen 

schooljaren nagenoeg gelijk gebleven. Op 1 oktober 2018 werd de school bezocht door 41% 

gewicht leerlingen, waarvan 22 % met een gewicht van 1,2 en 19 %  met een gewicht van 

0,3.  Ouders van deze leerlingen zijn laag opgeleid. Op school hebben 37% van de kinderen 

een ander land van herkomst. De ouders van deze kinderen komen voor het overgrote deel 

uit Marokko en een kleine groep uit Turkije. En er zijn enkele kinderen op school die komen 

uit verschillende landen zoals Vietnam, de Antillen, Afrika of uit Oost-Europese landen. 

In het VVE ouderbeleid beschrijven we hoe we op onze VVE locatie omgaan met ouders 

van jonge kinderen met een leerachterstand. Jaarlijks brengen we deze doelgroep ouders in 

beeld om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van ouders.  

Ouders en leerkrachten hebben veel invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Om de  

ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen is goed contact tussen thuis en school 

noodzakelijk. We streven naar een goede samenwerking tussen ouders en de school, dit 

noemen we vanuit het handelingsgericht werken het educatief partnerschap met ouders. 

Belangstelling van de leerkrachten voor de dingen die de kinderen thuis meemaken geeft de 

mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en begrijpen. De jaarlijkse huisbezoeken 

geven ons veel informatie over de leefwereld van het kind. Tevens werken we in deze 

bezoeken actief aan een goede relatie met ouders. Via rapporten en ouderavonden willen 

we ouders zo goed mogelijk informeren over de ontwikkeling van hun kind.  

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich prettig voelen op onze school. We willen dat 

ouders gemakkelijk naar ons toe komen en dat er sprake is van wederzijds respect en 

onderlinge betrokkenheid. Wij informeren de ouders zo goed mogelijk over wat zich op 

school afspeelt. Onderzoek laat zien dat ouderbetrokkenheid op school een positief effect 

heeft op leerling prestaties. Met ouderbetrokkenheid bedoelen we dat ouders interesse 

tonen voor de ontwikkeling van hun kind en hier een actieve bijdrage aan leveren.  Een 

goede samenwerking tussen de ouders en de school bevordert het werkplezier van de 

leerkrachten en stimuleert bij ouders een positieve beeld over de school en het onderwijs. 

De school heeft een actieve ouderraad (OR)en een betrokken medezeggenschapsraad 

(MR). 
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1.3 Ondersteuningsprofiel 2018-2019 

Jaarlijks wordt het ondersteuningsprofiel van de school geactualiseerd. Het team is 

deskundig in het signaleren van zorgsignalen van leerlingen. Er is de laatste jaren door het 

team veel tijd en energie geïnvesteerd in de leerlingenzorg van de school. Dit heeft er toe 

geleid dat leerlingen met problemen sneller worden geholpen en dat signalen eerder 

omgezet worden in een diagnose en adequate hulp. Samen met ouders wordt gewerkt aan 

een passende aanpak en een passend onderwijsaanbod. 

Voor kinderen met een eigen leerlijn op meer dan een vakgebied wordt een 

ontwikkelingsperspectief opgesteld, dit noemen we een OPP. Vanaf schooljaar 2014-2015 

werkt de school, in het kader van passend onderwijs, met arrangementen voor leerlingen. 

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen met deze extra begeleiding op hun 

eigen tempo het reguliere onderwijs volgen.  

 

 

Zorgprofiel 2018-2019 (175 leerling totaal op 1 okt ’18) aantal % 

Kleuterverlenging 1  

Zittenblijvers  1  

Versnellers  1  

Individuele leerlijn met OPP  18 10% 

Uitstroom gedurende of na afloop bao 2018-2019  9 5% 

Uitstroom gedurende of na afloop SO 2018-2019 1  

Aanmeldingen zorgteam  2018-2019 (1-4-2019) 14 10% 

Leerlingen met een onderwijsarrangement vanuit het SWV 27 15 % 

Gediagnosticeerde ondersteuningsbehoeften (zie zorgprofiel 2018-

2019 ) 
46 

26% 

Gesignaleerde ondersteuningsbehoeften (zie zorgprofiel 2018-2019 ) 141 79% 

file:///W:/Zorggroep/IB/zorgprofiel%20+%20bijlagen/2014-2015/zorgprofiel%20originele%20versie%204-11-2014.xls
file:///W:/Zorggroep/IB/zorgprofiel%20+%20bijlagen/2014-2015/zorgprofiel%20originele%20versie%204-11-2014.xls
file:///W:/Zorggroep/IB/zorgprofiel%20+%20bijlagen/2014-2015/zorgprofiel%20originele%20versie%204-11-2014.xls
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1.4 De ontwikkelingen van het onderwijs 

Het Rondeel is een wijkschool die wordt bezocht door leerlingen uit diverse culturen met 

verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Vanuit deze diversiteit ontmoeten de 

leerlingen elkaar. Zij leren de verschillende achtergronden kennen en respecteren. Door ons 

aanbod burgerschap en sociale integratie bereiden wij de leerling voor op het samen leven 

en werken in een kleurrijke samenleving. 

Op de peuterspeelzaal en in de kleutergroepen wordt gewerkt met de VVE-methode 

Startblokken. Met dit programma bieden wij de leerlingen met een taalachterstand de kans 

deze achterstand in te halen. Ouders worden hierbij betrokken door het aanbieden van VVE 

-thuis, een programma waarbij ouders geholpen worden om ontwikkeling stimulerende 

activiteiten thuis aan hun kind aan te bieden. Ouders kunnen hiervoor ook taallessen volgen 

in de BBS. 

Verder geeft de school kinderen in groep 2 extra taalaanbod door middel van het project 

Van schakelklas naar schakelbouw. We krijgen hiervoor extra subsidie van de gemeente. 

Het Rondeel is al jaren opleidingsschool en beschikt over een deskundige opleidingscoach. 

We geven stagiaires van verschillende opleidingen de gelegenheid om praktijkervaring op te 

doen en zorgen voor een goede begeleiding. We werken hiervoor samen met PABO Fontys 

en het Koning Willem I-college. Het Rondeel is een Academische Opleidingsschool, een 

onderzoekende houding en de professionele dialoog zijn hiervoor belangrijke elementen. 

Studenten van andere opleidingen kunnen wij ook stageplekken bieden, mits we de 

stagebegeleiding goed kunnen organiseren.  

Het Rondeel biedt in het gebouw de mogelijkheid voor voorschoolse en naschoolse opvang. 

Deze opvang hebben wij uitbesteed aan kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos. Samen 

met de partners van de Kinderopvang en de BBS werken we intensief samen om een 

Kindcentrum 0-13 te realiseren. Dit realiseren we door middel van een doorgaande 

ontwikkelingslijn, een zorgstructuur van 0-13 en een gezamenlijke pedagogische aanpak.  

De afgelopen 4 jaar is een HBO-traject ontwikkeld met behulp van een subsidie van 

Compas en SSPOH. Hierbij werken de HBO-professionals binnen leerplein 0-6 met elkaar 

organisatie overstijgend samen. Dit project wordt samen met het VVE beleid beschreven in 

het VVE-Locatieplan. 

In het meerjarenbeleidsplan van de BBS is opgenomen dat er gezamenlijk gewerkt wordt 

aan het voorkomen van educatieve achterstanden bij de leerlingen. Een doorgaande lijn van 

het onderwijsaanbod op school, en het naschoolse aanbod in de BBS is hiervoor 

noodzakelijk. De leerlingen kunnen zich na schooltijd opgeven voor naschoolse activiteiten 

https://teams.microsoft.com/l/file/00527391-5112-4DB0-9885-0F77CEDBADFE?tenantId=be10a028-927d-48c1-8b1b-063c3fdadcc2&fileType=doc&objectUrl=https%3A%2F%2Fdigidact.sharepoint.com%2Fsites%2FRondeel-KCAandeAa%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FVVE%20locatie%20plan%2FFormat%20vve%20locatieplan%202019-2020%20(1).doc&baseUrl=https%3A%2F%2Fdigidact.sharepoint.com%2Fsites%2FRondeel-KCAandeAa&serviceName=teams&threadId=19:f612e659cf6a4b87ac26e63becc92a59@thread.skype&groupId=c03e38f2-1c4f-4617-9285-f97d22fd6410
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zoals Plein Actief, de Muzerije, de schoolBIEB, de tuintjesclub of de handvaardigheidsclub ’t 

Sluske. Deze activiteiten worden gecoördineerd door Klup Up in nauw overleg met de 

school. 

1.5    Gebouw en omgeving 

De school is gevestigd in 2001 in het pand in het Oosten van de stad ‘s-Hertogenbosch.  

In 2013 geleden is het huidige gebouw opgeleverd. De school (poorten waar kinderen naar 

binnen gaan)  is gesitueerd aan een doorgaande weg: de Palmboomstraat. Naast de school 

is ook de Apotheek en het gezondheidscentrum Samen Beter.  

In Brede Bossche School aan de Aa, zit naast de basisschool ook kinderopvangorganisatie 

Het Sprookjesbos. Tevens werken professionals in het gebouw van de Bibliotheek, 

Opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk van Farent en veel vrijwilligers.  

Op dit moment zijn we samen met onze partners en middels een impuls van de provincie 

aan de slag met het vergroenen en verduurzamen van het pand.  
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2  Uitgangspunten ATO-scholenkring 
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 en dat verschillen 

gewaardeerd en gerespecteerd worden. 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 

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

Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie en Eigenheid. De komende jaren willen 

we vier thema’s met passende onderzoeksvragen verder ontwikkelen: 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. 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, 

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 
Figuur 1 
smartinsights.com 
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die de komende jaren centraal staan. De ATO- Kindcentra maken met deze basis en met de 

onderzoeksvragen hun eigen afgeleide kindcentrumplan. 

2.2  Kwaliteit 

Met elkaar willen we kwalitatief goed onderwijs voor kinderen realiseren. We werken vanuit 

een brede opvatting van kwaliteit, zowel gericht op cognitie, als op socialisatie als op 

persoonsvorming, Directeuren presenteren de beoogde kwaliteit, toetsen de kwaliteit bij de 

verschillende partners en verantwoorden zich in dialoog met collega’s, partners en het 

bestuur, met als doel om van elkaar te leren, zodat de onderwijskwaliteit verder versterkt 

wordt.  We gebruiken hiervoor zelfevaluaties, metingen en tevredenheidsonderzoeken. In 

het kwaliteitskader van ATO* gaan we uit van 3 niveaus van kwaliteit: het cruciale niveau 

heeft betrekking op de minimale standaarden om te kunnen voldoen aan de wet- en 

regelgeving, het niveau van basiskwaliteit betreft gezamenlijke ATO-normen en het 

ambitieniveau geeft scholen de ruimte om zich te profileren en om hun eigen streefdoelen te 

formuleren.  

Het bestuur van ATO houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, met 

behulp van analyses en verschillende systemen zoals ParnasSys/Ultimview, waarmee 

regelmatig de kwaliteit van de scholen op de verschillende vakgebieden in kaart wordt 

gebracht. Ook werken we met het dashboard Synaxion om een integraal beeld te krijgen 

van de school en de stichting. Iedere twee jaar wordt de kindcentrum monitor uitgezet op de 

basisscholen in de stad, met vragenlijsten voor leerlingen, ouders en personeel. Om te 

kunnen voldoen aan Vensters PO worden er jaarlijks vragenlijsten Sociale Veiligheid 

afgenomen bij de leerlingen uit de bovenbouw. Ook evalueren we jaarlijks de bevindingen 

van leerlingen in groep 8 door middel van een exit-vragenlijst. Het onderwijs aan de 

kinderen vindt op de scholen plaats. Daarom vindt het bestuur het belangrijk om zichtbaar te 

zijn in de scholen en om de dagelijkse praktijk te kunnen zien. 

 Binnen Ato werken we onder andere met de volgende kwaliteitsinstrumenten:  

DDGC, Synaxion, Parnassys, Ultimview, stadsfoto, KCM, Onderwijsportfolio, Venster PO, 

gelijke kansen (onderzoek), Zien (of ander instrument), KIJK, (of: leerlingvolgsysteem), RI&E     

klasbezoeken, zelf-evaluaties, tevredenheidsonderzoeken, leerlingenraad/forum 

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 

* Kwaliteitskaart ATO: cyclisch 
staat ons kwaliteitsbeleid 

hierin beschreven 
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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 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 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  

Binnen de scholen van ATO-Scholenkring wordt gestreefd naar een evenredige 

vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Dit houdt in dat er naar gestreefd 

percentage vrouwelijke medewerkers in de desbetreffende school.  Onder schoolleiding 

verstaan we de directeur en de bouwcoördinatoren of teamleiders. Dit beleid wordt als volgt 

vormgegeven: jaarlijks wordt gemeten wat het aantal vrouwelijke medewerkers per school 

is. Indien het percentage vrouwen in de schoolleiding lager is dan dit percentage, wordt in 

Middel digitale 
gesprekkencyclus wordt 
gebruikt om ontwikkeling te 

volgen en stimuleren 
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voorkomende vacatures in de schoolleiding bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven 

aan een vrouw. 
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3 Het Rondeel; onze school 

3.1  Onze Visie 

We hebben de bestaande visie van Het Rondeel in maart 2014 aangepast ten behoeve van 

de wetgeving Passend onderwijs:  

Het Rondeel is dé school in de wijk Oost voor alle kinderen, waar je thuisnabij onderwijs 

krijgt. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Op 

school werken we samen, om het beste uit jezelf te halen, zowel op cognitief gebied als voor 

je persoonlijke vorming. We doen dit door van en met elkaar te leren. Hiervoor creëren we 

als team een uitdagende, positieve en veilige omgeving waarin we samen met ouders alle 

kinderen centraal stellen. De school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs op maat door een 

efficiënte organisatie en een sluitende zorgstructuur 0-13 jaar. Samen met de partners uit 

het Kindcentrum en de BBS aan de Aa bieden we het kind een compleet arrangement met 

oog voor expressie, beweging en een gezonde leefstijl. 

Het Rondeel is de school in de wijk Oost voor alle kinderen, waar je thuisnabij onderwijs 

krijgt. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Dit willen 

we bereiken door met ouders en speciale onderwijsvoorzieningen het gesprek aan te gaan 

over thuisnabij onderwijs. We willen geen kinderen meer verwijzen naar speciale 

onderwijsvoorzieningen. Onze deskundigheid om kinderen met speciale onderwijsbehoeften 

op te vangen, zullen we de komende jaren verder ontwikkelen. Dit willen we bereiken door 

middel van co-teaching. Meerdere professionals werken als co-teachers op gestructureerde 

wijze samen in een groep en zij zijn daarbij in gelijke mate verantwoordelijk voor het 

onderwijs aan alle leerlingen. De betrokken teamleden zijn hierin geschoold. Samen willen 

we een professionele leergemeenschap vormen. 

Op school werken we samen om het beste uit jezelf te halen, zowel op cognitief gebied als 

voor je persoonlijke vorming. We doen dit door met en val elkaar te leren. De basis voor een 

brede ontwikkeling van ieder kind wordt gevormd door het stimuleren van de cognitieve, 

sociaal-emotionele- en motorische ontwikkeling. In de ontwikkeling van kinderen staat 

bewustwording centraal. Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van 

zichzelf en van anderen. Dat is nodig om in de maatschappij een goede positie te verkrijgen. 

Wij gaan ervan uit dat elk kind uniek is en dat geldt ook voor alle betrokkenen binnen de 

school. De school speelt in op de verschillen tussen de kinderen. De kinderen leren niet 

alleen van de leerkrachten, maar ook van en met elkaar. De leerkrachten bieden uitdagende 

en inspirerende onderwijsactiviteiten, waardoor de kinderen gemotiveerd, afgestemd op hun 
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belevingswereld en op hun eigen niveau kunnen leren om zo optimaal mogelijk te worden 

voorbereid op het voortgezet onderwijs.  

Hiervoor creëren we als team een uitdagende, positieve en veilige omgeving waarin we 

samen met ouders alle kinderen centraal stellen. We doen dit door van en met elkaar te 

leren. Onze school wil een prettige plek zijn waar kinderen optimaal kunnen leren. Daarom 

vinden we de sfeer op school erg belangrijk. We streven naar een vriendelijke leef- en 

werkomgeving. Door duidelijke regels en afspraken scheppen we orde en regelmaat. 

Hierdoor kunnen de kinderen zich op hun gemak voelen. Respect hebben voor elkaar en 

vertrouwen hebben in jezelf en de ander, is wat we binnen en buiten de school willen 

uitstralen. We willen dit bereiken door een positief pedagogisch klimaat, we gebruiken 

daarvoor de methodiek en de 5 gouden regels van De Vreedzame School.  

• we zijn verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving 

• wij tonen respect voor elkaar en accepteren dat iedereen anders is 

• wij willen graag vooruit en gaan uitdagingen aan  

• wij vinden een goede sfeer, plezier, eerlijkheid en humor belangrijk 

• we lossen zaken op door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren 

Bij het realiseren van goed onderwijs horen de ouders van de leerlingen. Zowel ouders als 

leerkrachten hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden 

we een goed contact tussen ouders en de school belangrijk. We hechten veel waarde aan 

een goede samenwerking.  

De school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs op maat door een efficiënte organisatie en 

een sluitende zorgstructuur 0-13 jaar. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk onderwijs op 

maat aangeboden, zij werken met persoonlijke leerdoelen volgens een weektaak. Motivatie, 

betrokkenheid en zelfregulerend leren zijn daarbij kernbegrippen. De leerprestaties van de 

kinderen worden zorgvuldig gevolgd door middel van observaties en kind volgsystemen. Dit 

maakt het mogelijk om het onderwijsaanbod voortdurend te evalueren en bij te stellen. De 

Ib-ers en de specialisten van school werken efficiënt samen om te ondersteunen bij de zorg 

voor de leerlingen in de klas. 

Samen met de partners uit het Kindcentrum en de BBS aan de Aa bieden we het kind een 

compleet arrangement met oog voor expressie, beweging en een gezonde leefstijl. De 

school wil samenwerken met de verschillende organisaties en instellingen die werkzaam zijn 

in de wijk, om een breed aanbod te realiseren. Het Rondeel is onderdeel van de Brede 

In onze schoolgids beschrijven 

wij onze missie, visie en 

kernwaarden van waaruit we 

onze ambities voor school- 

pedagogisch en didactisch 

klimaat vormgeven. U 

download de gids via 

www.hetrondeel.nl  
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Bossche School aan de Aa. Binnen een Brede Bossche School (BBS) willen we onderwijs, 

zorg en begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, ter voorkoming van 

educatieve achterstanden en het realiseren van een gezonde leefstijl. Samen met de 

partners van de BBS verzorgen we een naschools aanbod met diverse activiteiten. Hierdoor 

is het mogelijk om de leerlingen extra tijd te geven om zich de leerinhouden eigen te maken. 

Samen met de kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos wordt gewerkt aan de 

doorontwikkeling van een Kindcentrum 0-13, genaamd Kindcentrum aan de Aa. 

3.2  Kernwaarden 

Basisschool Het Rondeel is een school van ATO scholenkring. We vinden het belangrijk dat 

de kernwaarden van ATO zichtbaar zijn in ons onderwijs. De kernwaarde Optimale kansen 

voor iedereen betekent voor de school dat iedereen kan en mag leren. Kinderen met 

leerachterstanden moeten de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen in hun eigen 

tempo om hen een zo goed mogelijke start te geven voor een succesvolle toekomst. 

Daarmee bedoelen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling maar zeker ook de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Optimale kansen willen we als school realiseren samen met de 

partners van de Brede school, het Kindcentrum en de gemeente. Kinderen en ouders 

kunnen daardoor, in de schoolomgeving, gebruik maken van een gevarieerd aanbod op het 

gebied van vrije tijd, opvoedingsondersteuning en hulpverlening. We hebben veel aandacht 

en begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. De komende 

periode wil het team deze kernwaarde verder ontwikkelen door: het onderwijsaanbod en het 

naschoolse aanbod beter op elkaar af te stemmen, door een warme overdracht te realiseren 

tussen de verschillende partners, door het ontwikkelen van een pedagogische huisstijl en 

door een gezamenlijke focus op de talenten van kinderen. 

Veiligheid en vertrouwen zijn voor onze school basisvoorwaarden om tot leren te komen. De 

school wil een veilige plek zijn voor kinderen, team en ouders. Respect hebben voor elkaar 

en vertrouwen hebben in jezelf en de ander, is wat we binnen en buiten de school willen 

uitstralen. We laten ons dagelijks leiden door deze kernwaarde. De kernwaarde Blijven leren 

willen we invulling geven door een leven lang leren,  met en van elkaar. De afgelopen jaren 

hebben veel teamleden een individuele Masteropleiding gevolgd. Daarnaast hebben we een 

gezamenlijke opleiding gevolgd om beter om te kunnen gaan met gedrags- en 

ontwikkelingsstoornissen. Hierdoor is er veel nieuwe kennis de school binnen gekomen 

waardoor we leerlingen steeds beter kunnen helpen. Het Rondeel is al jaren academische 

opleidingsschool en levert veel tevredenen  goed opgeleide studenten af. De kernwaarden  

Inspireren sluit hierbij aan. We willen een professionele leergemeenschap vormen waarin 

we het leren samen inhoud geven. Nieuwe inzichten, kennis en onderzoek worden met 
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elkaar gedeeld via presentaties, nieuwsbrieven en consultaties. Hierdoor ontstaat er 

professionele cultuur met bevlogen leerkrachten en een professionele dialoog. 

De kernwaarde Innoveren zien wij terug in de vernieuwende houding van het team. De 

afgelopen jaren hebben we vaak deel uit gemaakt van innovatieve projecten zoal het project  

Niet stapelen maar Vervangen, het project DOEN en Dubbelklik in Oost, de Integratieklas en 

de pilot ‘Interne Coach’ in de kinderopvang. Voor de lessen maken we gebruik van moderne 

methoden, nieuwe onderwijskundige inzichten en we hebben de beschikking over goede 

ICT voorzieningen. De komende jaren willen we nog  meer zicht krijgen op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen en onderwijs op maat realiseren. Ook willen we de 

ICT voorzieningen beter integreren in de lessen en meer inzetten voor het contact met 

ouders. In de lessen willen we maatschappelijke thema’s een plek geven met aandacht voor 

levensbeschouwing en de multiculturele samenleving. 

Brede Bossche School aan de Aa 

Het Rondeel is onderdeel van de Brede Bossche School (BBS) aan de Aa. Naast onze 

school zijn de volgende partners aanwezig in de BBS: Kinderopvangorganisatie het 

Sprookjesbos, Hobbyclub ’t Sluske, schoolBIEB ’t Ezelsoortje, Plein Actief, 

Opvoedingsondersteuning en Schoolmaatschappelijk werk van Farent en een 

jeugdverpleegkundige van de GGD, het zorgteam en professionals uit de wijk. In het 

meerjarenbeleidsplan staat de volgende visie beschreven: 

De Brede Bossche School is een samenwerkingsverband, waar binnen  onderwijs-, zorg- en 

welzijnsvoorzieningen integraal samenwerken aan de verbetering van de 

ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op school, in het gezin en in hun vrije tijd. 

Een brede school is van en voor de wijk en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de 

leefbaarheid in buurten en wijken. Verschillende voorzieningen dienen bij voorkeur onder 

één dak geplaatst te worden. 

Daarbij gaan wij uit van de uitgangspunten: het kind staat centraal, ouders zijn betrokken en 

de BBS staat in de wijk; “It takes a whole village to raise a child”. De strategische doelen van 

de BBS richten zich op de drie pijlers educatie, welzijn en zorg. Voor de beleidsperiode 

2019-2023 wordt de visie van Brede Bossche School vertaald naar de volgende drie 

doelstellingen: 

1. Een BBS draagt bij aan het voorkomen van educatieve achterstand, het stimuleren 

van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en het voorkomen van 

voortijdig schoolverlaten door een integrale aanpak. 
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2. Een BBS levert een bijdrage aan de verbetering van het leefklimaat en de sociale 

cohesie in de wijk, verhoogt de participatie van wijkbewoners en wil alle groepen in de wijk 

bereiken. 

3. Een BBS levert een bijdrage aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau (zowel in 

voorwaardelijke als ook in inhoudelijke zin). 

Het Rondeel wil het brede school aanbod verder ontwikkelen, samen met de partners van 

de BBS. In 2014 heeft het beraad van de beroepskrachten van BBS aan de Aa de ambities 

vastgelegd in een meerjarenbeleidplan. In het onderwijs op het Rondeel wordt de nadruk 

gelegd op de cognitieve ontwikkeling, het voorkomen van leerachterstanden en het 

optimaliseren van leeropbrengsten. Voor de leerlingen is echter een brede ontwikkeling ook 

op creatief en sportief gebied gewenst. In de visie van de school is opgenomen dat het 

Rondeel hiervoor intensief wil samenwerken met de partners van de BBS. De afstemming 

van de naschoolse activiteiten op het onderwijsaanbod is hierbij een aandachtspunt. 

Evenals het ontwikkelen van een pedagogische huisstijl. 

Samen met de partners van de BBS en de kinderopvangorganisatie wordt gewerkt aan een 

goed onderwijsaanbod en een uitdagen naschools aanbod. 

Kindcentrum aan de Aa 

Samen met de kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos wordt gewerkt aan de vorming 

van een kindcentrum 0-13, genaamd Kindcentrum aan de Aa. Het Sprookjesbos bestaat uit 

een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar, een peuterspeelzaal Klein Duimpje en een 

voor- en buitenschoolse opvang Het Reuzenrijk.  

Zowel de peuterspeelzaal als de school zijn VVE locatie waardoor er een specifiek aanbod 

gerealiseerd kan worden gericht op de aanpak van taalachterstanden bij de leerlingen van 

2-6 jaar. Na het inspectiebezoek voor de bestandsopname VVE is er een VVE locatieplan 

opgesteld. Om het taalaanbod in de onderbouw te optimaliseren is er gebruik gemaakt van 

het gemeentelijke maatwerktraject Van schakelklas naar schakelbouw. In deze 

diepteanalyse zijn de bevingen opgenomen van de peuterspeelzaal en de groepen 1-2 en 3. 

Na de diepteanalyse heeft advies en begeleidingsdienst Cube een plan van aanpak 

geschreven. In dit plan werkt de school samen met de speelzaal aan een aantal 

gezamenlijke doelen zoals variëren in didactiek. 

3.3  Onze Missie 

Bij Het Rondeel willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige 

wereldburgers die vol zelfvertrouwen in de maatschappij staan, met oog voor de ander.  
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We hebben naast aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, ook 

aandacht voor ieders rol in de samenleving. Daarom staan normen en waarden centraal en 

leren wij kinderen hoe je met elkaar omgaat wanneer je samenleeft in een groep. We dagen 

we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de 

ander. We leren hen te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met 

veranderingen.  

Op deze wijze wil Het Rondeel ieder kind in een natuurrijke omgeving met moderne 

technologie, gelijke kansen goede opvang en onderwijs bieden. Jaarlijks stelt de school een 

jaarplan op met alle doelen per beleidsterrein. Dit jaarplan beschrijft de doelstellingen, de 

resultaten met meetbare indicatoren, het verantwoordelijk ontwikkelteam (OT), de 

begeleiding, de activiteiten en de planning. 

3.4  Hart voor Onderwijs 

Bij Het Rondeel vinden wij het belangrijk dat we een goede balans vinden tussen verticale 

en horizontale onderwijsvernieuwing. Oftewel: verbetering van het onderwijs niet alleen 

richten op het hoofd, maar ook op het hart. 

Hoofd 

Bij de ‘’hoofd-kant’’ kijken we naar resultaten op cognitief gebied. We bedoelen daarmee het 

ontwikkelen van kennis. Onze leerlingen maken een aantal belangrijke ontwikkelingen door 

op cognitief gebied. Zo leren zij onder andere lezen, schrijven en rekenen. En krijgen zij ook 

steeds meer kennis van en inzicht in de wereld om hen heen.  

Maar we kunnen de cognitieve ontwikkeling niet los zien van andere, niet-cognitieve 

ontwikkelingsgebieden. Er is altijd een wisselwerking. 

Hart 

Bij Het Rondeel  willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige 

wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander 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 hun 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: 

- Jezelf kennen en blijven ontwikkelen  

- Oog voor de ander en de wereld om je heen  
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- Durven kiezen en anders durven te zijn  

- Creatief denken en verwonderen  

De thema’s die we gekozen hebben, vragen om een onderzoeksmatige aanpak, zodat we 

beschikbare kennis toe kunnen passen. We streven naar het leveren van een bijdrage aan 

onderzoek dat een verbinding legt tussen theorie en praktijk.  

Voor elk thema hebben we onderzoeksvragen geformuleerd. De ATO-scholen gaan aan de 

slag met de onderzoeksvragen en we stimuleren waar mogelijk om dit in gezamenlijkheid op 

te pakken. Deze werkwijze draagt bij aan het bereiken van de missie van ATO-Scholenkring. 

Onderzoek is geschikt als je iets te weten wilt komen, maar ook als je verandering op gang 

wilt brengen. Het werken met onderzoeksvragen heeft als doel om kritisch naar je eigen 

werk te kijken en dit waar nodig aan te passen. We willen hierdoor van en met elkaar leren.  

De komende jaren gaan we met deze onderzoeksvragen binnen onze school aan de slag. 

Om te meten hoe het nu staat met de onderzoekende houding en de ontwikkelcultuur van 

onze school, gebruiken we het instrument Scan Onderzoekscultuur in de school en de 

interventiekaarten. Deze documenten zijn geschreven door onderwijsonderzoekers Anje 

Ros en Linda van den Bergh. (Anje Ros is lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool 

Kind en Educatie en Dr. Linda Keuvelaar – van den Bergh is hogeschoolhoofddocent en 

onderzoeker bij Fontys OSO) 

 

3.5  School en kwaliteit 

Het realiseren van kwaliteit is een zeer belangrijk speerpunt voor ATO scholenkring. Tijdens 

het bestuur gericht toezicht van de inspectie in september 2017 is de onderwijskwaliteitszorg 

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

Binnen ATO-scholenkring is een Projectgroep ‘Onderwijskwaliteit’ ingericht met als opdracht 

aan te geven hoe ‘kwaliteitsmanagement’ en ‘onderwijskwaliteit’ het beste georganiseerd, 

geborgd en bewaakt kan worden binnen de 

stichting. De projectgroep bestaat uit een vijftal 

directeuren waaronder een projectleider die is 

aangesteld als Expert directeur Kwaliteit. 

vanuit ‘’onderwijskwaliteit’’ hopen wij als school 

te profiteren van de expertise die we hebben 

binnen onze scholenkring en daarnaast gebruik 

Een eerste verkenning van het 
team met de onderzoeksvragen 
gaf ook een eerste richting. Een 
vervolg zijn deelvragen en verdere 
focus. 

https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2017/01/180226-ScanOnderzoekscultuur_POVO_Webversie_LR-1.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/rapporten/2018/07/13/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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te maken van audits en specialisten bezoeken om ook onze kwaliteit regelmatig te laten 

onderzoeken door objectieve specialisten.   

 

Wij zien het in beeld brengen van onderwijskwaliteit als het navigeren vanuit een eigen 

koers. Daarvoor gebruiken wij het instrument ‘’Onderwijsportfolio’’. Wij staan voor een 

aanpak met dialoog en reflectie om tot een beredeneerde, functionele zelfevaluatie te 

komen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet beter? 

Het actuele onderzoekskader (versie 1 juli 2018) is verwerkt. De werkwijze vraagt vooral om 

jezelf de maat te nemen en een zelfevaluatie realiseren. In het onderwijsportfolio zijn de 

vijf kwaliteitsgebieden van het Inspectiekader geïntegreerd: schoolklimaat, onderwijsproces, 

onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en financieel beheer. We hebben twee gebieden 

toegevoegd, om visie- en contextgestuurd te verantwoorden: visie en koers, school in beeld.  

Synaxion is onze monitor voor overkoepelende en school specifieke 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) 

 

3.6  Meebeslissen (taakbeleid, werkdrukregeling & werkverdelingsplan) 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 komt er een nieuw taakbeleid op schoolniveau; 

het werkverdelingsplan. Dit komt in de plaats van het basismodel en het overlegmodel en 

staat beschreven in de nieuwe CAO PO die is afgesloten. 

Uitgangspunt bij de werkverdeling is dat het team een bepalende rol krijgt bij de 

werkverdeling. Dus leerkrachten mogen meebeslissen over hoe zaken op onze school 

geregeld worden. 

Het nieuwe Hoofdstuk 2 uit de CAO PO, wat geldt per 1 augustus 2019, geeft samen met 

een Infographic Werkverdeling (zie en klik: afbeelding) aan hoe het werkverdelingsplan tot 

stand komt.  Om taken, werktijden, professionalisering en duurzame inzetbaarheid goed 

vast te kunnen leggen gebruikt onze school het middel Taakbeleid.nl van Cupella. 

https://www.onderwijsmens.nl/onderwijskwaliteit/
https://synaxion.com/primair-onderwijs/
https://www.cupella.nl/taakbeleid/functies
https://www.poraad.nl/file/11708/download?token=rxgneYnn
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Het werkverdelingsplan Het Rondeel 

Het team is in gesprek gegaan over de onderdelen uit het werkverdelingsplan. Hierbij heeft 

het team aangegeven dat we de route die we andere jaren hebben gelopen m.b.t. de 

taakverdeling ook dit jaar zullen lopen. 

Het Team gaat uit van de volgende uitspraken: 

• De verdeling van de te geven lessen en groepen over de individuele 

teamleden; 

• De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken; 

• De tijd die leraren nodig hebben voor het voor- en nawerk van de lessen; 

• De tijd die onderwijsondersteunend personeel nodig heeft voor het werk 

binnen en buiten de klas; 

• Welke taken worden uitgevoerd en de tijd en verdeling daarvan binnen de 

gestelde kaders; 

• De momenten waarop er op school door werknemers pauze wordt genoten; 

• De momenten waarop het team vindt dat werknemers aanwezig moeten zijn 

op school; 

• De besteding van de werkdrukmiddelen; 

• Indien van toepassing de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

kaders voor vervangingsbeleid bij ATO-scholenkring; Het Rondeel. 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/2QtdGTU
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4 Onderwijsproces 

4.1  Aanbod (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP1)  

Basisschool Het Rondeel voldoet aan de in de wet gestelde eisen en biedt de leerlingen 

jaarlijks minstens 940 uur leertijd aan. Voor een verdeling van het aantal uren per vakgebied 

wordt verwezen naar het overzicht in de basismappen. Jaarlijks wordt de leertijd 

geëvalueerd en bijgesteld. Iedere week is het mogelijk om de leertijd te verlengen door 

middel van de huiswerkklas en de huiswerkplek voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 

8. 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op zowel het vervolgonderwijs als de samenleving. 

De leerinhouden worden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen vormgegeven 

door de diverse ontwikkelteams. Ons aanbod is gebaseerd op de kerndoelen inclusief de 

referentieniveaus taal en rekenen.  

 Materialen, leermiddelen, methodes en bronnen 

Zintuiglijke en 

lichamelijke 

ontwikkeling 

In de onderbouw staan spelen, ervaren en ontdekken centraal. De kinderen leren door spelen en doen. We bieden de kinderen 

hiervoor een uitdagende omgeving aan met wisselende speelplekken, met vrije- en geleide spelmomenten. Dagelijks staan er 

verschillende activiteiten op het programma zoals; werklessen, spellessen, kringactiviteiten en buitenspel. We bieden deze activiteiten 

aan volgens de werkwijze van Startblokken van Basisontwikkeling. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de thema’s uit de methode 

Kleuterplein. Samen met de peuterspeelzaal vormt de school een VVE locatie, waardoor er een specifiek aanbod gerealiseerd kan 

worden gericht op de aanpak van (taal)achterstanden bij de leerlingen van 2 tot 6 jaar. Met ouders werken we samen aan de 

uitvoering van het programma VVE-thuis.  

Technisch- en 

Begrijpend 

Lezen 

 

 

 

 

 

Taal 

Voor de ontluikende geletterdheid, de start van het voorbereidend lezen, wordt gebruik gemaakt van de methodiek Zo leren kinderen 

lezen en spellen. Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt de methode Lijn 3 gebruikt welke de methodiek Zo leren kinderen 

lezen en spellen gebruikt. Bij deze methode horen leesboekjes, werkboekjes, verschillende oefenmaterialen en een digitale 

verwerking. Voor de kinderen met een trage leesontwikkeling of juist een snelle leesontwikkeling voorziet de methode in extra 

oefenmateriaal. Er zijn ook leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het leesproces, voor deze leerlingen gebruikt de school 

de remediërende methode BOUW. 

Vanaf groep 4 wordt voor het verder oefenen van het technisch lezen gebruik gemaakt van de methode Estafette. Dit wordt 

gecombineerd met de methodiek Zo leren kinderen lezen en spellen. In de groepen 5 tot en met 8 wordt voor het technisch lezen de 

methode Estafette aangeboden en voor het begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip XL. In de hogere groepen komt de nadruk 

steeds meer te liggen op het studerend lezen. We gebruiken voor de studievaardigheden de methode Blits vanaf groep 5. Voor de 

leerlingen met een leesachterstand of (een vermoeden van) dyslexie wordt gebruik gemaakt van de methode BOUW tot en met 4 en 

Leesrace en Ralfi voor de groepen 5 tot en met 8. 

Het Rondeel heeft veel taalzwakke leerlingen op school evenals  tweetalige kinderen. Deze kinderen komen vaak pas op latere leeftijd 

in aanraking met de Nederlandse taal. Daarom besteedt Het Rondeel extra aandacht aan tweede taalonderwijs , dit noemen we NT-2. 

In de kleutergroepen geven we extra taalaanbod door middel van het project Van schakelklas naar schakelbouw. Hiervoor ontvangt de 

school een subsidie van Compas. De logopediste van het Samenwerkingsverband geeft hierbij  ondersteuning aan leerkrachten en 

ouders. 

De kleutergroepen werken met woordvelden en woordkaarten zoals beschreven in Startblokken van Basisontwikkeling en in de 

methode Kleuterplein. Het schriftelijk taalonderwijs wordt gestart in groep 3 met de geïntegreerde taal/leesmethode Lijn 3 in 

combinatie met Zo leren kinderen lezen en spellen. Voor groep 4 en 5 werken we vanaf 2018 met de methode STAAL, waarin de 

mehodiek Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen verwerkt is. Vanaf groep 6 wordt de methode Taal Actief 4 gebruikt. Deze methode 

heeft veel aandacht voor het vergroten van de woordenschat. Voor spelling gebruiken we het onderdeel Woordspelling uit de 

taalmethode Taal Actief 4. 
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Rekenen en 

wiskunde 

 

Het maken van sommen, het leren van de tafels, het uit je hoofd rekenen en sommen met breuken, zie je nog steeds in het 

rekenonderwijs. Maar het zelf bedenken van oplossingen, het schattend rekenen, het lezen en maken van tabellen of grafieken 

evenals het uitrekenen van dagelijkse praktische problemen, vinden wij ook van groot belang voor de rekenontwikkeling.  

In de onderbouw leren de kinderen spelenderwijs begrippen die nodig zijn om te kunnen rekenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

de methode Kleuterplein en materialen zoals  de Rekentoren en de methodiek Met sprongen vooruit, Rekenstart en Rekensprint. 

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode De wereld in getallen. Voor de kinderen die moeite hebben met rekenen of die extra 

aanbod aan kunnen, gebruiken wij ondersteunende materialen en software. 

Engelse taal In de groepen 5 tot en met 8 wordt de Engelse taal geïntroduceerd door de methode Groove.me De methode heeft als doelstelling de 

spreekvaardigheid te bevorderen, het praten met elkaar is het belangrijkste. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van liedjes, 

teksten en diverse spelletjes. Er wordt aandacht besteed aan grammatica ter voorbereiding op de aansluiting met het voortgezet 

onderwijs. 

Wereld-

oriëntatie: 

Aardrijkskun-

de 

Geschiedenis 

Natuur 

Kinderen zijn nieuwsgierig en voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen. Kinderen vervullen nu en straks taken en 

rollen, waarop ze via het onderwijs worden voorbereid.  Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de 

wereld in samenhang aangeboden. Te denken valt aan het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het 

verwerken van informatie in onder andere tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend 

materiaal (kunstzinnige oriëntatie). 

In de onderbouw (de groepen 1- 2) zijn deze vakken verwerkt in de thema’s uit de methode Kleuterplein. Vanaf groep 3 gebruiken we 

voor deze vakken de methode Veilig de wereld in en het thema boek van Lijn 3. Deze methode sluit goed aan bij het leesproces en 

de methode Lijn 3. Voor het vak Wereldoriëntatie wordt in de groepen 4 tot 8 de methode Naut, Brandaan en Meander gebruikt. De 

groepen nemen 1-2 keer per jaar deel aan een excursie op het gebied van natuur- en milieu educatie zoals de activiteiten van de 

Groene Poort, de NME leerroutes rondom de school en Het Bewaarde Land. 

Geestelijke 

stromingen 

We besteden aandacht aan de wereldgodsdiensten en de verhalen, feesten, rituelen en gebruiken die daarin een rol spelen. Op 

school is een map aanwezig met achtergrondinformatie en lesideeën voor de leerkrachten. Waar mogelijk worden de ouders hierbij 

betrokken. 

Expressie-

activiteiten 

Voor de vakken Muziek, Tekenen, Handvaardigheid en Drama gebruiken we de methode Moet je doen. Bij de expressievakken 

krijgen de leerlingen de ruimte om hun beleving in beeld te brengen en er worden verschillende technieken en materialen 

aangeboden. In de hogere groepen staan de opdrachten vaak los van elkaar. In de groepen  1-2 en 3 wordt er vanuit een thema 

gewerkt.  

In groep 4 t/m 8  werken we twee middagen per week in een creatief atelier. De vakgebieden die aan bod komen zijn: techniek, 
muziek, handvaardigheid, dans, drama, koken en tekenen. Er staat steeds 1 thema centraal en aan de hand van leerdoelen worden er 
activiteiten opgezet die steeds 3 weken centraal staan.In groep 8 voeren de leerlingen, onder begeleiding van hun leerkracht(en) en 
een vakdocent van de Muzerije, een musical op aan het einde van het schooljaar.  
De leerlingen van alle groepen bezoeken in het kader van het vak Culturele vorming minstens twee verschillende tentoonstellingen, 
schoolvoorstellingen en culturele uitvoeringen.  

Gedurende de schoolloopbaan van kinderen worden er excursies georganiseerd in het kader van cultureel erfgoed, wetenschap en 
techniek, groen, muziek/ dans/ drama en verkeer.  

Bevordering 

sociale 

redzaamheid, 

waaronder 

gedrag in het 

verkeer 

Voor het verkeersonderwijs werkt de onderbouw met projecten. In de groepen 3 worden de voetgangersregels aangeleerd, wanneer 

de kinderen naar de gymles lopen. Vanaf groep 4 werken we met de Verkeerskrant van de vereniging Veilig Verkeer Nederland. In 

groep 7 nemen de leerlingen deel aan het landelijk verkeersexamen dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

Bevordering 

van gezond 

gedrag 

Schoolveilig-

heid en 

welbevinden 

van de 

leerlingen 

In het programma voor de kleuters zijn er dagelijks mogelijkheden om te bewegen zowel buiten op de speelplaats, in de zandbak, als 

binnen in de speelzaal. Alle gymlessen van de groepen 1-8  worden gegeven door een vakleerkracht. Voor het bewegingsonderwijs 

gebruiken we in groep 1-2 de methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal en de methode Kleuterplein. Vanaf groep 3 staat er 

1-2 keer per week gym op het lesrooster. Wij maken op maandag, donderdag en vrijdag gebruik van de gymzaal aan de Rijnstraat. Er 

zijn afwisselend lessen met toestellen en spellessen, gebaseerd op de methode. Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd voor 

de hele school op de Koningsdag. Voor de bovenbouwgroepen zijn er jaarlijks terugkerende sportdagen en toernooien die 

georganiseerd worden door de gemeente. 

De school werkt samen met de partners uit de BBS aan het bevorderen van een gezonde leefstijl. De school heeft het vignet van de 

Gezonde school aangevraagd. Samen met de GGD en ’S-PORT wordt jaarlijks de gezondheidsweek georganiseerd. De school werkt 

met de gemeente samen aan de ketenoptimalisatie Obesitas. In de week van de Lentekriebels worden er lessen gegeven uit het 

landelijke project, ten behoeve van seksuele voorlichting en relatievorming. 
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De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door middel van het volgsysteem ZIEN. Met behulp van de 

leerlingenlijsten wordt de sociale veiligheid in beeld gebracht. Voor leerlingen die het nodig hebben is het mogelijk om deel te nemen 

aan diverse trainingen zoals Tim en Flapoor, Blitzkids, Alles Kids, Mentormaatjes, Go for it, Faalangsttraining, Rouw en Kies. 

Binnen de school hanteren we een pestprotocol. Daarin staan de verschillende activiteiten beschreven die de school onderneemt om 

het pesten tegen te gaan. In de klassen wordt tijdens lessen aandacht besteed aan de gevolgen van het pesten. Op school zijn twee 

interne contacpersonen aanwezig waar de leerlingen naar toe kunnen als ze klachten hebben over pesten. Het pestprotocol krijgt 

ieder jaar een nieuwe impuls tijdens de Nationale dag tegen het pesten. 

Bevordering 

actief 

burgerschap 

en sociale 

integratie, 

overdragen 

kennis over 

en 

kennismaking 

met de 

diversiteit van 

de 

samenleving 

We vinden het belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar. Sociale en emotionele vaardigheden zijn 

belangrijk voor het functioneren in de maatschappij. De maatschappij heeft burgers nodig die zich zorgzaam en verantwoordelijk 

opstellen, die vaardig en vreedzaam conflicten op kunnen lossen. De school is een plek waar mensen met elkaar samenleven en de 

school is ook gebaat bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Het Rondeel gebruikt hiervoor het programma 

De Vreedzame School. In ons handelen laten we ons leiden door de 5 gouden regels van De Vreedzame school: wij zijn 

verantwoordelijk voor onszelf, elkaar en onze omgeving, wij lossen zaken op door er met elkaar over te praten en naar elkaar te 

luisteren, wij tonen respect voor elkaar en accepteren dat iedereen anders is, wij willen graag vooruit en gaan uitdagingen aan, wij 

vinden een goede sfeer, plezier, eerlijkheid en humor belangrijk. 

De Vreedzame school is een methode voor sociale vaardigheden, een programma dat streeft naar een klimaat in de klas en de school 

waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staan. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten 

om kunt gaan door oplossingen te bedenken die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen uit de bovenbouw worden opgeleid tot 

mediator, door middel van de mediatorentraining. Iedere week zijn 2 leerlingen ‘mediator van de week’. Dit wordt visueel gemaakt op 

de spiegels bij de ingangen. Kinderen leren zo in de dagelijkse praktijk, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstige) 

burger in onze samenleving. De klas en de school zijn oefenplaats voor actief burgerschap. De lessen van De Vreedzame school zijn 

uitgebreid met de onderdelen Groepsvergadering en Leerlingparticipatie. De school heeft een Leerlingenraad die bestaat uit getrainde 

mediatoren, zij houden zich bezig met de sfeer in de school, de sociale veiligheid en ze zijn actief tegen pesten. In ernstige- of vaker 

voorkomende situaties worden ook de ouders betrokken bij het oplossen van de problemen, dit wordt het puntensysteem genoemd 

wat werkt met groene en rode stickers.  

(Hoog)begaaf

dheid 

Voor de kinderen die minder tijd nodig hebben om te oefenen wordt gebruik gemaakt van extra lesstof uit de methode . Deze kinderen 

krijgen minder herhaling- en oefenstof aangeboden, in de plaats hiervan wordt extra verrijkingsstof aangeboden. 

 

4.2  Zicht op ontwikkeling (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP2) 

Om ieder kind optimaal onderwijs en passende begeleiding en ondersteuning te geven, 

word de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd. Alleen dan kan immers aangesloten 

worden bij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Op deze manier 

worden problemen of obstakels zo vroeg mogelijk gesignaleerd, waardoor snel actie 

ondernomen kan worden.  

Wat hebben onze leerlingen nodig & Hoe volgen we onze leerlingen? 

Gedurende het schooljaar volgen we de prestaties van de leerlingen door middel toetsen uit 

de methoden. Samen met de kinderen worden de resultaten geanalyseerd en waar nodig 

krijgt de leerling extra uitleg, herhalingsstof of verrijkingsstof aangeboden. De leerlingen 

werken hierbij met ik-doelen op hun weektaak. Twee keer per jaar volgen we de 

ontwikkeling van de leerlingen door middel van de resultaten op landelijke Cito toetsen, de 

zogenaamde midden- en eindtoetsen. Om de ontwikkeling van kleuters te volgen gebruiken 

we de volglijsten van KIJK, voor het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling van de 
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leerlingen van de groepen 3-8 gebruiken we ZIEN. Na iedere toetsperiode worden de 

resultaten geanalyseerd op kindniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. De IB-er en 

de specialisten van de school hebben hierbij een specifieke taak. Zij voeren samen de 

groepsbesprekingen, middels groepscaroussel,  met de leerkrachten van de groepen. Na de 

analyse en de groepsbesprekingen worden verbeterpunten geformuleerd, met als doel de 

leerresultaten te optimaliseren op kind-, groeps- en schoolniveau. De analyse en de 

verbeterpunten zijn terug te vinden in de toetsanalyses die twee keer per jaar door de 

zorgcoördinator of intern begeleider wordt geschreven.  

Voor de eindtoets in groep 8 maken we in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst gebruik 

van route 8 (Avision), een adaptieve digitale eindtoets. Indien nodig wordt bij leerlingen de 

NIO afgenomen. Gegevens van de opbrengsten van het voortgezet onderwijs ontvangen wij 

meerdere malen per jaar schriftelijk en de leerkracht van groep 8 bespreekt de aansluiting 

met het VO jaarlijks met de coördinator van de onderbouw van de VO scholen. Schooljaar 

2019-2020 starten we met een test om in plaats van de NIO de ADIT (Avision) af te nemen. 

Past ons onderwijs? 

De scholen van ATO-scholenkring maken deel uit van het Samenwerkingsverband PO De 

Meierij. Het doel van het Samenwerkingsverband is om thuisnabij Passend onderwijs en 

ondersteuning te bieden aan alle kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en 

ononderbroken kunnen ontwikkelen. Om deze doelstelling te kunnen waarmaken richt het 

samenwerkingsverband zich op de ontwikkeling van de leerkracht, de school en de 

omgeving van het kind.  

We realiseren dit door: een aanbod van arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en 

talenten van kinderen, professionals die planmatig handelings- en resultaatgericht werken 

en zich voortdurend ontwikkelen, resultaatgerichte samenwerking en afstemming met 

ouders, betrokken maatschappelijke instellingen en de gemeente en beschikbare middelen 

om  in te zetten op basis van ondersteuningsbehoeften.  

Om thuisnabij onderwijs vorm te geven is er voor gekozen om het grote 

Samenwerkingsverband De Meierij op te delen in een aantal ondersteuningseenheden. In 

’s-Hertogenbosch zijn zes ondersteuningseenheden. De Bossche ondersteuningseenheden 

bestaan uit een kernteam met een wijkcontactpersoon, een wijk IB-er, een orthopedagoog 

en een wijkambassadeur Passend onderwijs. Zij hebben als belangrijkste taak  de 

basisondersteuning binnen de scholen van de wijk te versterken en om mee te werken aan 

het ontwikkelen van arrangementen. Hierbij werken zijn samen met de jeugdprofessionals 

uit de Basisteams voor Jeugd en gezin en het personeel, dat vanuit het oude WSNS-

verband en de REC`s aan de ondersteuningseenheden is toegevoegd. De volledige tekst 
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van het Ondersteuningsplan van het SWV-PO De Meierij kunt u vinden op www.demeierij-

po.nl.  

Op het moment van schrijven van dit Schoolplan is SBO Sprankel bezig met het opheffen 

van zichzelf. Een klein aantal kinderen moet nog in de verschillende wijken geplaatst 

worden.  

De ondersteuningseenheden hebben de bevoegdheid om in de wijk de ondersteuning in te 

richten. Onze school maakt deel uit van de ondersteuningseenheid in Oost, ook wel 

wijknetwerk Oost genoemd. Wij werken samen met de scholen Driestroom, Aquamarijn, 

Oberon, en Het IJzeren Kind. We bespreken met elkaar casuïstiek om van elkaar te leren en 

expertise te delen en we ontwikkelen samen projecten om Passend onderwijs op onze 

scholen uit te kunnen voeren. 

Visie op leerlingenzorg van Het Rondeel 

Het beleid en de werkwijze rond zorg en begeleiding op Het Rondeel staat beschreven in 

het Ondersteuningsplan 0-13. Dit beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden. 

Het team wordt regelmatig geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen, door middel van een 

interne zorgmemo, in de wekelijkse Nieuwsbrief. Alle afspraken rondom zorg en begeleiding 

zijn gebundeld in de basismap Zorg. In het Ondersteuningsplan hebben wij beschreven dat 

alle leerlingen recht hebben op Passend onderwijs. Voor alle leerlingen in de groep worden 

globaal dezelfde doelen in een bepaalde periode nagestreefd. Er is sprake van een 

basisaanbod voor de hele groep. Sommige (groepjes) leerlingen ontvangen naast het 

basisaanbod verlengde instructie, extra leertijd of extra leerstof om de doelen van de groep 

te bereiken. Aan leerlingen met een grote leervoorsprong worden ter verdieping/verrijking 

uitdagende activiteiten aangeboden. We denken van te voren na over wat een kind nodig 

heeft om gestelde doelen te bereiken en spreken dan over een plannend aanbod. 

Leerlingen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze extra instructie, 

begeleiding of uitdaging nodig hebben. We werken, praten en denken vanuit 

onderwijsbehoeften en passend ontwikkelingsperspectieven. Als de leerkracht de 

onderwijsbehoeften niet duidelijk in beeld kan brengen, of als het niet lukt om in de groep 

tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan spreken we van zorg en 

begeleiding. Voor de leerling met extra onderwijsbehoeften is het mogelijk een arrangement 

aan te vragen bij SWV De Meierij. De IB-ers van school werken hiervoor nauw samen met 

de schoolcontactpersoon en de wijkorthopedagoog. Wanneer er niet alleen zorgen zijn over 

de leerprestaties van een kind maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

gezinsomstandigheden dan worden leerlingen besproken in het zorgteam waar 

verschillende externe professionals aansluiten vanuit hun specifieke expertise. Hierbij wordt 

http://www.demeierij-po.nl/media/1578/ondersteuningsplan-2018-2022_digitaal_2019.pdf
http://www.demeierij-po.nl/
http://www.demeierij-po.nl/
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intensief samen gewerkt met de ouders van het kind. Indien nodig wordt het BJG, het 

Basisteam voor Jeugd en gezin, hierbij betrokken. 

Visie op Passend onderwijs op Het Rondeel 

De afgelopen jaren heeft het team van de school zich goed voorbereid op de komst van 

Passend onderwijs. Leerkrachten zijn opgeleid zodat zij om kunnen gaan met verschillen 

tussen leerlingen, de zorg is efficiënt georganiseerd, de samenwerking met externen is 

geoptimaliseerd en de school beschikt over moderne middelen en materialen om 

gedifferentieerd te kunnen werken.  

In 2013-2014 zijn we gestart met de oriëntatie op co-teaching en een Integratieklas.. 

Komend schooljaar willen we op ieder leerplein op vaste momenten met co-teaching 

werken. Er lopen gesprekken met het Speciaal onderwijs en voorschoolse voorzieningen 

over de instroom van leerlingen met een beperking op onze school. Een aantal kinderen 

heeft middels deze instroom de afgelopen jaren de overstap naar Het Rondeel gemaakt.  

Van 2017-2019 heeft het team van Het Rondeel een tweejarige scholing doorlopen van de 

Zuiderbosacademie met als doel: Effectief leren omgaan met leer- en gedragsproblemen 

van leerlingen door middel van gedragsclassificatie.  

In het traject naar passend onderwijs staat de leerkracht centraal. De leerkracht is de spil in 

de zorg voor de onder haar verantwoordelijkheid vallende leerlingen. 

Dit betekent dat wij ernaar streven dat: 

• De leerkracht zicht heeft op de verschillende onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

• De leerkracht om weet te gaan met verschillen, in staat is om adequaat te 
handelen, en om het onderwijs in de klas passend te organiseren.  

• De leerkracht samen met ouders educatief partnerschap kan realiseren. 
• Het team jaarlijks het zorgprofiel actualiseert waarin ook de grenzen van de 

zorg beschreven staan. 
• De leerkracht wordt ondersteund en gestimuleerd in de persoonlijke 

ontwikkeling door zowel de schoolleiding, de interne begeleider als door de 
initiatieven van het samenwerkingsverband. 

• Het verwerven, verdiepen, toepassen en integreren van kennis, het 
professioneel handelen versterkt en stimuleert en daardoor een bijdrage 
levert aan het realiseren van passend onderwijs. 

• De school is ingericht als een krachtige leeromgeving en dat de teamleden 
samenwerken en van elkaar leren in een professionele leergemeenschap. 

 

Aanmelden en Schorsen en verwijderen van leerlingen 



Pg. 30 
 

4 Onderwijsproces  
Rre   

 

Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Kinderen kunnen worden aangemeld door hun 

ouders. Vaak gaat daar een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school aan 

vooraf. Indien mogelijk vragen wij gegevens van een kind op bij een vorige school of de 

kinderopvang en willen we zoveel mogelijk gebruik maken van een warme overdracht. 

Veiligheid en vertrouwen zijn voor onze school basisvoorwaarden om tot leren te komen. De 

school wil een veilige plek zijn voor kinderen, team en ouders. Omdat we de samenwerking 

met ouders erg belangrijk vinden hebben we een gedragscode opgesteld met daarin de 

verwachtingen van school. De school heeft een agressieprotocol opgesteld wanneer het 

team wordt geconfronteerd met de emotie of agressie van een ouder. Voor de leerlingen 

hebben we een protocol gedag opgesteld dat bestaat uit een opsomming van gewenst 

gedrag in de vorm van schoolregels. Mochten leerlingen grensoverschrijdend gedrag laten 

zien dan maken we gebruik van een incident route en een incidentenregistratie. Wanneer 

het niet goed gaat met een kind is de samenwerking met ouders nog belangrijker. De 

afgelopen jaren ervaren wij dat het de school minder lukt om alle kinderen onderwijs te 

bieden. Samen met de betroken ouder te zoeken naar een passende oplossing voor het 

kind, het schorsen of verwijderen van kinderen is daardoor minimaal voorgekomen. Mocht 

het nodig zijn dan maken we voor het schorsen en verwijderen gebruik van de procedure die 

ATO-scholenkring hiervoor heeft opgesteld. 

4.3  Didactisch handelen (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP3) 

De basis voor een brede ontwikkeling van ieder kind wordt gevormd door het stimuleren van 

de cognitieve, sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling. In de ontwikkeling van 

kinderen staat bewustwording centraal. Goed onderwijs zorg ervoor dat kinderen zich 

bewust worden van zichzelf en van anderen. Dit is nodig om in de maatschappij als actief 

burger een goede positie te krijgen. Wij gaan ervanuit dat elk kind uniek is en dat geldt ook 

voor alle betrokkenen binnen de school. De school speelt in op de verschillen tussen de 

kinderen. De kinderen leren niet alleen van de leerkrachten maar ook van en met elkaar. De 

leerkrachten bieden uitdagende en inspirerende onderwijsactiviteiten, waardoor de kinderen 

gemotiveerd, afgestemd op hun belevingswereld en op hun eigen niveau en tempo, kunnen 

leren om zo optimaal mogelijk te worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.  

Het onderwijs op Het Rondeel sluit zo goed mogelijk aan bij de ontwikkeling van ieder kind. 

Om dit doel te bereiken is het ontwikkelen van een goede zelfstandige werkhouding van de 

kinderen noodzakelijk. Dit maakt het mogelijk om onderwijs op maat te realiseren. Het 

zelfstandig werken van de kinderen geeft de leerkracht de mogelijkheid om individuele 

leerlingen of kleine groepjes leerlingen extra te begeleiden. Het zelfstandig werken geeft de 

leerlingen de mogelijkheid om zich de lesstof op eigen niveau en tempo eigen te maken, de 

https://wij-leren.nl/igdi-
model.php 
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leerstof mede te plannen en te organiseren. Dit draagt bij aan een grotere betrokkenheid. 

Elk leerjaar heeft basisstof die de kinderen na een jaar weten of beheersen. Soms heeft een 

kind even moeite met de leerstof, dan weer heeft de leerling behoefte aan extra uitdaging. 

Het onderwijs moet afwisselend en uitdagend zijn. Het Rondeel gebruikt hiervoor actuele 

innovatieve lesmethoden, een veelheid aan (coöperatieve) werkvormen en lesmateriaal. 

Binnen Het Rondeel werken we handelingsgericht. Dit is een doelgerichte en kindgerichte 

aanpak. Het is een systematische manier van  werken waarmee leerkrachten hun aanbod 

afstemmen op de basisbehoeften en ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. De leerkrachten 

maken groepsoverzichten en groepsplannen waarin ze de behoeften en het aanbod van 

ieder kind in kaart brengen.  

Het aanleren van kennis en vaardigheden wordt volgens de principes van het IGDI-Model 

vormgegeven vanuit convergente differentiatie. Het IGDI-model staat voor: Interactief, 

Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel. Binnen het IGDI-model zijn de fasen van het 

directe instructiemodel aangepast zodat er meer differentiatie in uitleg en instructietijd 

tussen de leerlingen ontstaat. Het uitgangspunt is daarbij de convergente differentiatie. Bij 

convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de klas als geheel gesteld. Na 

korte klassikale instructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de 

leerkracht tijd heeft om de risicoleerlingen extra instructie te geven. Dit wordt ook wel 

begeleide inoefening genoemd. Voor de kinderen met ontwikkelingsvoorsprong is er 

verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les. Deze vorm van differentiatie stelt 

hoge verwachtingen aan de zogenaamde risicoleerlingen, hierdoor kunnen zij zoveel 

mogelijk het groepsprogramma blijven volgen.  

De komende schoolplanperiode willen we het onderwijs op Het Rondeel verder ontwikkelen 

door: 

- De onderwijstijd van kinderen zo optimaal mogelijk te benutten voor zowel 

de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

- Verder afstemming in taken en verantwoordelijkheden voor leerkracht, 

intern begeleiders en teamleiders; 

- We kiezen voor het werken met methoden voor alle vakken; 

- We kiezen voor een vaste leerkracht per groep. Alleen voor het vak 

beweging hebben we een vakleerkracht; 

- De zorg voor leerlingen is goed in beeld gebracht middels een zorgprofiel; 

- De didactischer vaardigheden van de leerkrachten verder versterken; 

- De (Landelijke) ontwikkelings- en leerlijnen verwerken in de leerlijnen van 

de school; 

- De basismappen gebruiken als kwaliteitsinstrument voor het 

onderwijsaanbod; 
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- Het zelfstandig werken van de leerlingen te ontwikkelen naar zelfregulerend 

leren; 

- De samenwerking binnen de school te blijven versterken zodat we samen 

blijven bouwen aan een professionele leeromgeving waar feedback geven 

en ontvangen vanzelfsprekend is. 

4.4  (Extra) Ondersteuning (uit inspectiekader en onderwijsportfolio 

OP4) 

De scholen van ATO-scholenkring maken deel uit van SWV de Meijerij-PO  . Het doel van 

het samenwerkingsverband is om thuisnabij Passend onderwijs en ondersteuning te bieden 

aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. 

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

school. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Goede 

onderwijsondersteuning begint met kwalitatief goed ingericht onderwijs. Het Rondeel voldoet 

aan de eisen die worden gesteld aan basiskwaliteit, heeft van de inspectie een 

basisarrangement toegewezen gekregen. De basiskwaliteit wordt gemeten middels de 6 

kwaliteitsdomeinen (1 het leerstofaanbod, 2 de onderwijstijd, 3 het pedagogisch-didactisch 

handelen van leraren, 4 het schoolklimaat, 5 de leerlingzorg en 6 de leerprestaties). 

Binnen SWV de Meierij hebben we met elkaar afspraken gemaakt over de 

basisondersteuning die scholen bieden. Deze basisondersteuning gaat uit van een 

planmatige, handelingsgerichte manier van werken binnen en hoogwaardige 

ondersteuningsstructuur van de school. Dit betreft de preventieve en lichte curatieve 

interventies. Binnen de basisondersteuning gaat het dus om de 

onderwijsondersteuningsstructuur en resultaat- en handelingsgericht werken. We gaan 

daarbij uit van vier niveaus van HGW binnen de basisondersteuning: 

1. Leerlingbegeleiding in de groep; 

2. Planmatig handelen binnen de groep; 

3. Specialistische begeleiding 

4. Ondersteuning binnen de groep. 

Preventieve en licht curatieve interventies; het gaat hierbij om het ondersteunings- of 

onderwijsaanbod dat binnen de school wordt georganiseerd voor leerlingen met leer- en/of 

ontwikkelingsvragen (bijv. dyslexie of meer/mindere intelligentie) fysiek-medische of sociaal- 

emotionele ondersteuningsbehoeften.  

Verder biedt de school fysieke toegankelijkheid, aangepaste werk- en instructieruimtes en 

de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor kinderen die dit nodig hebben.  

De school beschikt over een protocol voor medische handelingen en kan de benodigde 

curatieve zorg en ondersteuning bieden, samen met ketenpartners.  

http://www.demeierij-po.nl/media/1578/ondersteuningsplan-2018-2022_digitaal_2019.pdf
http://www.demeierij-po.nl/media/1578/ondersteuningsplan-2018-2022_digitaal_2019.pdf
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SWV de Meierij stelt via de ondersteuningseenheid een bedrag per leerling aan de scholen 

beschik baar om de gewenste ontwikkeling van de basisondersteuning te faciliteren. Het 

Rondeel valt onder de wijk Oost. In deze wijk maken we met elkaar afspraken op basis van 

het schoolondersteuningsprofiel betreft inzet van deze middelen op gezamenlijke basis 

versus individuele school.  

In het schoolondersteuningsprofiel heeft Het Rondeel beschreven op wil niveau de school 

de basiskwaliteit en de basisondersteuning levert en hoe de interne ondersteuningsstructuur 

is georganiseerd. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school zelf kan 

bieden, zoekt de school contact met het ondersteuningsteam van het 

samenwerkingsverband. De gevraagde extra ondersteuning wordt beschreven in een 

ontwikkelingsperspectief. De ondersteuning die nodig is wordt ook wel ‘arrangement’ 

genoemd. Formeel wordt dit toegekend door de ondersteuningsmanager.  

Mogelijkheden die binnen de basisondersteuning vallen en die aan de ondersteuning door 

de school geboden kunnen worden zijn: 

o Extra aandacht voor taal en rekenen, 

o Aandacht voor dyslexie en dyscalculie 

o Lichte gedragsproblemen 

o Leerlingen met minder of meer dan gemiddelde intelligentie 

o Toegankelijkheid voor kinderen met een fysieke beperking 

o Advies en begeleiding door een specialist van de school 

Mogelijkheden van het samenwerkingsverband die ondersteuning vormen voor kind en 

leerkracht op school: 

o Preventief door consultatie en advies, gericht op ondersteuning door een 

deskundige van buiten de school voor kind, leerkracht en/of team. 

Voor de komende Periode heeft Het Rondeel ervoor gekozen de middelen uit de wijkgelden 

in te zetten voor Arrangeren door Classificeren, begeleiding op het gebied van Sociaal-

emotionele ontwikkeling en het opzetten van een rekenkast door de specialisten.  

4.5  Samenwerking (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP6) 

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm 

te geven; zoals (zorg)partners, samenwerkingsverband De Meierij, schoolmaatschappelijk 

werk, GGD, ketenpartners, leerplicht, bibliotheek enzovoort.    

MultiCulturele wijkschool 

Het Rondeel is een wijkschool die wordt bezocht door leerlingen uit diverse culturen met 

verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Vanuit deze diversiteit ontmoeten de 
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leerlingen elkaar. Zij leren de verschillende achtergronden kennen en respecteren. Door ons 

aanbod burgerschap en sociale integratie bereiden wij de leerling voor op het samen leven 

en werken in een kleurrijke samenleving.  

Brede Bossche School 

Het Rondeel is gevestigd in Brede Bossche School aan de Aa. Het gebouw biedt de 

mogelijkheid voor voorschoolse en naschoolse opvang. Deze opvang hebben wij uitbesteed 

aan kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos waarmee we een nauwe samenwerking 

hebben om te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor de leerlingen. 

De leerlingen kunnen zich na schooltijd opgeven voor naschoolse KlupUp activiteiten zoals 

Plein Actief, dansen, tuintjesclub en creatieve activiteiten. 

VVE en Schakelklas 

In de voorschool en de kleutergroepen wordt gewerkt met de VVE Methode Startblokken. 

Met dit programma bieden wij de leerlingen met een taalachterstand de kans deze snel in te 

halen. Ook de ouders worden betrokken bij dit programma door het aanbieden van VVE 

thuis, ouderbijeenkomsten voro de ouders van de schakelklas.  

Academische Opleidingsschool 

Het Rondeel is al jaren Academische opleidingsschool en beschikt over een deskundig 

opleidingscoach. We geven stagiaires van verschillende opleidingen de gelegenheid om 

praktijk ervaring op te doen en zorgen voor een goede begeleiding.  

Externe Partners 

We werken samen met het samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk en 

opvoedondersteuning van Farent, jeugdverpleegkundige van de GGD als er sprake is van 

extra ondersteuningsbehoefte bij kinderen, altijd in overleg en bij voorkeur in de 

aanwezigheid van (een van) de ouders/verzorgers. 

4.6  Toetsing en afsluiting (uit inspectiekader en onderwijsportfolio OP8) 

Het kind volgen 

Om ieder kind optimaal onderwijs en passende begeleiding en ondersteuning te geven, 

wordt de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd. Alleen dan kan immers 

aangesloten worden bij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van het kind. 

Bovendien worden problemen of obstakels op die manier zo vroeg mogelijk gesignaleerd, 

zodat er als dat nodig is snel actie ondernomen kan worden.  
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Wij volgen de voorderingen van leerlingen op de volgende manieren op een systematische 

wijze: 

o Met methodeonafhankelijke toetsen m.b.t. het Cito-leerlingvolgsysteem en de 

eindtoets van A-vision Route 8; 

o Met methodegebonden toetsen; 

o Door het werk van de kinderen te beoordelen; 

o Observaties 

o Een sociaal emotioneel instrument ‘ZIEN’. 

(NIET) Methode gebonden Toetsen 

Methode gebonden en landelijke toetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van 

kinderen nog beter in beeld te krijgen. De CITO-toetsresultaten van een kind worden met het 

landelijke gemiddelde vergeleken en met eerdere gegevens van het kind zelf. Waar nodig 

wordt analyse ingezet. 

Wij hanteren het LOVS-CITO welke aansluit bij de jaarlijkse Bossche toetskalender waarin 

beschreven staat welk minimum aan toetsen de school jaarlijks af moet nemen. Deze data 

gebruiken we om analyses te maken om het aanbod op de leerling en zijn/haar behoeften af 

te stemmen. Twee keer per jaar (midden- en eindmeting) maakt de IB-er een schoolanalyse. 

Hierbij worden de doelen die de inspectie stelt meegenomen. De inspectie vergelijkt bij haar 

beoordeling de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep met de norm voor de 

betreffende schoolgroep.  

Vanaf groep 3 worden LOVS-CITO toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, technisch 

lezen en begrijpend lezen. In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets van Route 8 (A-

Vision). Voor het advies voor het vervolgonderwijs hanteren wij een vastgestelde 

adviesprocedure.  

Naast de landelijke toetsen neemt Het Rondeel ook methode gebonden toetsen af om de 

korte termijn ontwikkeling van de leerlingen te volgen en waar nodig bij te stellen. De kern- 

en aanbodsdoelen van SLO zijn hierin uitgangspunt.  

Alle toets resultaten worden vastgelegd in ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys, 

waarin alle gegevens over het kind zijn opgenomen zoals kindbesprekingen, onderzoeks- en 

toets gegevens en gespreksverslagen. De groepsleerkracht houdt deze dossiers bij. De 

ouder/verzorger wordt hier tweemaal per jaar middels rapportgesprek en ontwikkelprofiel 

over geïnformeerd.  

De kerndoelen (SLO) zijn samen emt de referentieniveaus voor rekenen en taal de 

belangrijkste landelijke leerplankaders in het basisonderwijs. Kerndoelen geven aan wat 

https://digidact.sharepoint.com/sites/18od/team/Protocollen/Protocol%20advisering%20en%20uitstroom%20voortgezet%20onderwijs%20Het%20Rondeel%2020190117.pdf?csf=1&e=b4ADQ0
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leerlingen in een bepaald deel van hun basisschool tijd moeten kennen en kunnen. Het zijn 

streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.  

In het bijzonder ontwikkelden we een leerlijn voor kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op 

jezelf en de wereld. Daarbij was het heel belangrijk dat de aanbieders van de verschillende 

lessen en uitjes zich schikken in de leerlijn en vraag van de school. Hierdoor is er een 

uitdagend en sterk inhoudelijke leerlijn ontstaan die voldoen aan deze kerndoelen.  

Het werk beoordeling 

Leerkrachten beoordelen het werk van kinderen en verbinden hier conclusies en acties aan. 

In het groepsplan beschrijft de leerkracht welk aanbod de kinderen krijgen en op welke wijze 

zij dat krijgen. Hier wordt zoveel mogelijk afgestemd op autonomie, relatie en competentie.  

Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, wordt er een individueel 

ontwikkelingsperspectief  (OPP) gemaakt, waarin wordt vastgelegd welke extra 

ondersteuning het kind krijgt om de SLO doelen te behalen. 

Observeren 

De manier waarop kinderen spelen, werken en zich gedragen, zegt veel over hun 

ontwikkeling, betrokkenheid en welbevinden. Op Het Rondeel wordt daarom goed naar 

kinderen gekeken en geluisterd gedurende de dag. Deze observatie geven de leerkrachten 

veel informatie over de ondersteuning die kinderen nodig hebben. De kinderen worden bij de 

peuters en de kleuters doelgericht en systematisch geobserveerd middels het instrument 

KIJK.  

Zien 

Zien is een observatie-instrument dat leerkrachten helpt om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen. Op basis van observaties komt 

ZIEN met uitspraken die helpen om het gedrag van de leerlingen beter te begrijpen en om in 

de zorgbehoefte te voorzien. 

4.7  Overig; schooltijden, methode overzicht 

Schooltijden 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. 

Onze school zorgt er ieder schooljaar voor dat die verplichte uren zijn ingepland en dat er 

nog enkele marge uren zijn voor calamiteiten. Zo gaan de leerlingen 25 uur per week naar 

school. Het Rondeel hanteert een continurooster met 5 gelijke dagen. Vooraf aan de start 
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van het onderwijs is er een inlooptijd 8.20-8.30 uur, ouders komen dan samen met hun kind 

het plein op. De onderwijs tijd is van 8.30-14.00 uur. 

De inhoud van ons onderwijs 

Door deze leerstof (onderstaande tabel) aan te bieden middels het gebruik van genoemde 

leermiddelen, de wijze waarom deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt 

gereserveerd voor deze inhouden voldoet onze school aan de kerndoelen en de wettelijke 

eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 

Vak Methodes Toetsinstrumen
ten 

Bijzondere 
afspraken  

Taal Startblokken / 
kleuterplein (groep 1-2) 
STAAL (groep 4-5) 
Taalactief 4 (groep 6-7-
8) 

Methode toetsen.  

Technisch Lezen Lijn 3 (groep 3) 
Estafette (groep 4-8) 

Methode toetsen. Bouw, leesrace en 
Ralfi voor kinderen 
met specifieke 
ondersteuningsbeho
eften. 

Begrijpende Lezen Nieuwsbegrip XL 
(groep 4-8) 

Methode toetsen.  

Spelling STAAL (groep 4-5) 
ZLKLS (groep 6-7-8) 

Methode toetsen.  

Schrijven Schrijfdans (groep 1-8) 
Klinkers (groep 3-8) 

Interpretatie en 
observatie 
leerkracht 

 

Engels Groove.me (groep 5-8) Interpretatie en 
observatie 
leerkracht 

 

Rekenen Kleuterplein (groep 1-2) 
Met sprongen vooruit  
 

Methode toetsen. Rekensprint voor 
kinderen met 
specifieke 
ondersteuningsbeho
eften. 

Geschiedenis 
Aardrijkskunde 
Biologie 
Wetenschap en 
techniek 

Thematisch onderwijs 
gebasseerd op de 
methoden Naut, 
Brandaan, Meander en 
SLO 

Methode toetsen. 
Interpretatie en 
observatie 
leerkracht 

Inpassen 
maatschappelijk 
aanbod van 
partners. Leerlingen 
verwerken met o.a. 
eigentijdse 
presentaties.  

Verkeer Verkeerskranten VVN Methode toetsen. VVN Theoretisch en 
praktisch 
verkeersexamen 

http://tule.slo.nl/inhoudslijnen/index.htm
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Tekenen 
Handvaardigheid 
Muziek 
Drama 

Thematisch middels 
aanbodsdoelen SLO 
gevoed door methode 
moet je doen 

Interpretatie en 
observatie 
leerkracht 

Inpassen 
maatschappelijk 
aanbod van 
partners. Leerlingen 
verwerken met o.a. 
eigentijdse 
presentaties. 

Bewegingsonderwi
js en zintuiglijke en 
lichamelijke 
ontwikkeling 

Bewegingsonderwijs in 
het speellokaal (groep 
1-2) 
Bewegen samen 
regelen (groep 3-8) 

Interpretatie en 
observatie 
vakdocent Gym 

Vakdocent 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling en 
bevordering actief 
burgerschap en 
sociale integratie, 
overdragen kennis 
over/kennismaking 
met de diversiteit 
van de 
samenleving 
Schoolveiligheid/w
elbevinden van de 
leerlingen 
Bevorderen van 
gezond gedrag 

Vreedzame school 
Met actieve 
leerlingraad, 
groepsvergaderingen 
en mediatoren. 
 
Zien (groep 1-8) 
Wish (groep 6-7) 
Kids ‘Skills 
Tim en Flapoor 
 
Les je dorst 
Zit met Pit 
Gezonde School 
 

Interpretatie en 
observatie 
leerkracht 
 
Sociogram 
Veiligheidstherm
ometer 

Vragenlijst KCM 
wordt eenmaal per 
schooljaar ingevuld 
door het oudere 
kind. 
 
Actieve uitstapjes 
voor alle groepen in 
de wijk 

Nieuw media en 
technologie  

Ontdeklab 
Ipads 
Chromebooks 

Leerlijn volgens 
beleidsplan 

 

 

http://tule.slo.nl/inhoudslijnen/index.htm
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5  Analyse van de school 
In de afgelopen schoolplan periode is er een stevig fundament gelegd. Het pedagogisch en 

didactisch concept is bijgesteld waarbij de actuele inzichten en onderzoeken centraal staan. 

De managementstructuur is herzien en het werken vanuit ontwikkelteams is opgebouwd. 

Samen met de partners uit Kindcentrum aan de Aa is de doorgaande ontwikkelingslijn van 

0-13 zichtbaar. De focus in deze schoolplanperiode ligt op het borgen van de laatste 

ontwikkelingen met nieuwe ambities voor de schoolplanperiode 2019-2023. 

5.1  Onderzoekscultuur 

Binnen Het Rondeel werken we met verschillende onderzoeksgroepen. Deze 

onderzoeksgroepen zijn gekoppeld aan het ontwikkelteam OT Ontwikkeling van de 

organisatie. Samen met de teamleider en basisschoolcoach is de scan Professionele cultuur 

afgenomen in mei 2019. De uitwerking van deze scan is na te lezen in de PDCA ATO-2019-

2020. Naar aanleiding van deze scan en het interview met Dianne Romijnders wil Het 

Rondeel zich richten op de doorontwikkeling van de onderzoekende houding binnen alle 

ontwikkelteams van de school.  

5.2  Leiderschap 

Binnen Het Rondeel hebben we de afgelopen schoolplan periode gebouwd aan een nieuw 

managementstructuur om de organisatie meer veerkracht te geven welke passend is bij de 

visie van gespreid leiderschap. Op deze wijze creëren we professionele 

leergemeenschappen waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De 

teamleiders van de verschillende leerpleinen begeleiding de professionals al in hun 

ontwikkeling. Alle leerpleinen hebben een teamleider welke inhoudelijk sturing geeft aan het 

pedagogische en onderwijs-didactische proces. De teamleiders zijn tevens coördinator van 

één van de ontwikkelteams (samenleving, onderwijs, kwaliteit en ondersteuning en 

organisatie) De ambitie voor de komende schoolplanperiode ligt op de verschuiving naar 

leidinggeven waarbij de focus ligt op verantwoordelijkheid en eigenaarschap. We gaan 

werken met een Managementteam (MT) Onderwijs en een Managementteam (MT) KC om 

ons zo nog beter op onze kerntaak te kunnen richten.  

5.3  Focus 

Binnen Het Rondeel werken we met specifiek kwaliteitsbeleid welke zorgt voor focus. We 

gebruiken data en feedback om onze resultaten te monitoren. Zoals in het kwaliteitsbeleid 

beschreven maken we voor de focus gebruik van de KCM, stadsfoto het Nationaal Cohort 

Onderzoek en gegevens van de Inspectie. De gegevens die we voor handen hebben om te 

https://digidact.sharepoint.com/sites/atoplein/organisatie/kwaliteit/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B96A6A990-DE56-4B47-9CA2-9D369A53F4D8%7D&file=2019%20Rondeel%20leerlingen.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://digidact.sharepoint.com/sites/atoplein/organisatie/overleg/Gedeelde%20documenten/Directieberaden%202017-2018/13106%20Integrale%20versie%20stadsfoto%202017%20alle%20locaties.pdf
https://digidact.sharepoint.com/sites/atoplein/organisatie/onderwijs/Gedeelde%20documenten/Nationaal%20Cohortonderzoek%20Onderwijs%20(NCO)/Rondeel?csf=1&e=0boxYV
https://digidact.sharepoint.com/sites/atoplein/organisatie/onderwijs/Gedeelde%20documenten/Nationaal%20Cohortonderzoek%20Onderwijs%20(NCO)/Rondeel?csf=1&e=0boxYV
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sturen hebben we omgezet in een SWOT om zo te komen tot de focus van ons 

meerjarenbeleid. 

In
te

rn
e
 &

 E
x
te

rn
e
 a

n
a
ly

s
e

 
Kansen Bedreigingen 

1. Verfraaien schoolplein 
2. Benutten van elkaars 

kwaliteiten 
3. Aantrekkelijkheid, 

uitnodigende houding 
gebouw en ruimten 

4. KCM; Tevreden leerlingen 
met rapportcijfer (8.6) 

5. Versterken IB-structuur 
binnen leerpleinen.  

6. Versterken zorgroute 
7. Gezonde school 
8. Opbergen 

buitenspeelmateriaal 
9. Ateliers groep 1-2-3 
10. Voldoende Devices 
11. Groepsoverstijgend werken 
 

 

1. Wijkproblematiek 
2. KC; 2 gescheiden 

organisaties 
3. Wijziging OAB 

(onderwijsachterstanden 
beleid) 

4. Gebrek aan onderwijzend 
personeel (klas, 
arrangement & 
werkdrukregeling) 

5. Grenzen aan Passend 
Onderwijs 

6. (te) veel gezichten per 
leerling & groep 

7. Verschillende werkwijze van 
externen 

8. Afhankelijkheid van Digidact 
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e
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x
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e
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n
a
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s
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Sterktes Zwaktes 

1. Leerkrachten met een 
kritische oplossingsgerichte 
blik 

2. Open professionele 
familiecultuur. 

3. Begeleiding 
(nieuw)Personeel 

4. Intrinsiek gemotiveerd 
personeel 

5. Protocollen op orde  
6. Werkverdelingsplan  
7. Implementatie methoden 

Taal en technisch lezen. 
8. Werken middels 7 

zekerheden en ateliers  
9. Delen zaken met ATO-

scholen 
10. Huidige schooltijden met 

pauze momenten 
11. Innovatie zoals Ontdeklab, 

huiskamerklas, ateliers 
12. Gynzy 

1. Team met een gemiddelde 
leeftijd van 37 jaar. 
(kinderwens & parttimers) 

2. Feedback geven en 
ontvangen 

3. Kennis ICT op 
leerkrachtniveau 

4. Ondersteuningsplan  moet 
bijgesteld worden.  

5. Veel initiatieven; 
implementeer en borg goede 
zaken in basismap 

6. Werkdruk in kader 
ondersteuning leerlingen. 

7. Meubilair gedateerd 
8. Werkplek personeel  
9. Eigenaarschap; niet durven 

loslaten 
10. “Paniek” bij Innovatie 

Vastgesteld in team 10-09-2019 
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 6.  Meerjarenplan 2019-2023, inclusief prioriteiten 

6.1 Aanleiding en doel van dit plan 

De school is zelfverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de Wet op 

het Primair onderwijs wordt voorgeschreven dat scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te 

voeren. Dit beleid is in diverse plannen beschreven zoals het Koersplan, het schoolplan en 

het kwaliteitsbeleidsplan.  

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

bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. De school zal daartoe, rekening houdend 

met de kenmerken van de leerlingen en met de wensen van belanghebbenden, dienen aan 

te geven wat zij onder kwalitatief goed onderwijs verstaat. Opvattingen dienen vertaald te 

worden in doelen. Systematisch moet worden nagaan of de doelen ook bereikt zijn. Op 

basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere verbetering gesteld moeten worden, die 

worden opgenomen in een meerjarenplan. Vervolgens worden de effecten van die 

verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het 

geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het 

meerjarenplan, opgesteld door de directeur van de school. Met behulp van dit meerjarenplan 

wordt een jaarplan gemaakt. 

 

6.2 Toelichting van het format 

 
Doelen O IM B Co & Bew Actie/activiteiten 

 
In de smalle kolommen wordt aangegeven in welke fase het proces zich in de cyclus bevindt. 
We onderscheiden daarbij de volgende fases: 
▪ Opstartfase: de fase waarin het onderwerp op de agenda wordt gezet, geïntroduceerd 

en opgestart. De route en succesmeters zijn bepaald. 
▪ Implementatiefase: fase waarin het onderwerp (volgens afspraak) in de praktijk 

gebracht, handelend en eenduidig ingevoerd en een plaats krijgt in ieders systeem. Het 
onderwerp voldoet aan de daarvoor geldende doelen. 

▪ Borgingsfase: tijdstip waarop de ronde van de cyclus is afgerond en geborgd; het 
onderwerp is deel van ieders handelen geworden. 

▪ Co & Bew staat voor Coördinatie (degene die de werkzaamheden coördineert) en 
Bewaking, voor degene die bewaakt, controleert dat de   
activiteit ook wordt uitgevoerd en gecoördineerd. 

▪ De laatste kolom gebruiken we om de actiepunten/activiteiten te beschrijven. Deze 
zullen verder worden geconcretiseerd in de Jaarplannen 

 



Pg. 42 
 6.  Meerjarenplan 2019-2023, inclusief 

prioriteiten  
Rre   

 

Onderaan ieder kernthema staan nog de succesmeters beschreven. Naar aanleiding van 
behaalde opbrengsten en tussen- en eindevaluaties bepalen directeur en team per 
onderdeel of de fase is afgerond. Jaarlijks wordt dit meerjarenplan door team en 
medezeggenschapsraad geëvalueerd en aan de hand van voortschrijdend inzicht bijgesteld, 
geactualiseerd. Al werkende ontstaat dan een zogenaamde “kwaliteitscyclus”.  
 

6.3 Thema’s Meerjarenplan 

Dit meerjarenplan is een ondernemingsplan waarin een plan van aanpak is beschreven voor 

de komende vier jaren onder andere gebaseerd op het strategisch beleid van ATO-

Scholenkring; het Koersplan. In het koersplan zijn vier thema’s geformuleerd voor de 

komende jaren: 

1. Jezelf kennen en blijven ontwikkelen; 

2. Oog voor de ander en de wereld om je heen; 

3. Durven kiezen en anders durven zijn; 

4. Creatief denken en verwonderen. 

Naast de vier thema’s van het Koersplan werken we binnen Het Rondeel met 4 

ontwikkelteams die de ontwikkeling van alle gebieden omvatten waardoor we met elkaar het 

primair proces ontwikkelen en innoveren.  

1. School in de samenleving 

2. Ontwikkeling van de organisatie 

3. Ontwikkeling van het onderwijs 

4. Kwaliteit en ondersteuning 

Het meerjarenplan is gezamenlijk door het MT, Team en MR vormgegeven. De teamleiders 

zijn verantwoordelijk voor het leidinggeven aan één van de 3 leerpleinen en een specifiek 

ontwikkelteam. Met het team hebben we inhoud gegeven aan de deelonderwerpen die door 

de leerplein- en ontwikkelteams uitgewerkt zullen worden naar jaarplannen. Samen met het 

koersplan vormt het schoolplan de basis waaruit we richting zullen geven en keuzes moeten 

maken. We zullen dit jaarlijks middels koersplan (jaarplan) vormgeven daar we zien dat de 

ontwikkelingen in onderwijs dusdanig snel gaan dat we deze niet meer voor vier jaar kunnen 

vastleggen. Naast de meerjaren ontwikkeling van de ontwikkelteams is het MT 

verantwoordelijk voor het primaire proces. Deze zaken staan omschreven als binnen de 

koers van het MT.
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6.4  Koersplan MT 

Alle koersplannen zijn vastgesteld met team Het Rondeel op 10-09-2019 tijdens teamvergadering 

Koers: MT  De kwaliteit op orde 
 

 O IM B Co 
& 
be 

Actie/activiteiten 

1. Trotse leerlingen 
Het Rondeel wil leerlingen laten uitgroeien 
tot geemancipeerde, veratnwoordelijk e 
burgers die actief deelnemen aan de 
samenleving. Op het Rondeel moet je zijn om 
het beste uit jezelf te halen, zowel op 
cognitief gebied als voor je persoonlijke 
vorming. De leerlingen zijn zich bewust van 
hun onderwijsbehoeften en hun talenten. De 
school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs 
op maat door een efficiente organisatie en 
een sluitende ondersteuningsstructuur 0-13 
jaar. De leerlingen op Het Rondeel zijn trots 
op hun school en kijken na het verlaten van 
de school terug op een fijne 
basisschoolperiode. 

1.1 Tevreden leerlingen  
1.2 Leerlingen die zich veilig 

voelen 
1.3 Leerlingen die het beste uit 

zichzelf halen  
1.4 De leerlingen voelen zich 

verantwoordelijk voor hun 
individuele ontwikkeling 

 

  x MT Ontwikkeling (digitaal) 
leerlingportfolio met passende 
rapportage (360) 
 

2. Onderwijskwaliteit en 
opbrengsten 
Het Rondeel biedt alle leerlingen onderwijs in 
een uitdagende leeromgeving. De 
leerkrachten hebben hoge verwachtingen 
van alle leerlingen, dit is zichtbaar in de 
leeropbrengesten. De school biedt leerlingen 
passend onderwijs binnen een sluitende 
ondersteuningsstructuur 0-13, alle leerlingen 
zijn welkom op Het Rondeel. Het onderwijs 
aanbod op de school sluite aan bij de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen en 
wordt ondersteund door de moderne ict-
middelen. 

2.1 De aangeboden leerinhouden 
zijn dekkend voor de 
kerndoelen en afgestemd op 
onderwijsbehoeften. 

2.2 De leeropbrengsten van Het 
Rondeel liggen tenminste op 
het landelijk gemiddelde 

2.3 De leerinhouden in de 
verschillende leerjaren sluiten 
op elkaar aan.  

2.4 De doorgaande lijn is geborgd 
in de basismap 

 
 

 
 

x  MT Methode STAAL 
Methode Lijn 3 
NSMV 
Rekenmethode 
WO methoden 
Vreedzame school 
Analyse opbrengsten 
Actuele basismap 

3. Betrokken ouders 
Het Rondeel ziet ouders als waardevolle 
samenwerkingspartners in de begeleiding 
van de kinderen en als participant in de 
schoo. Samen met ouders stellen we het kind 

3.1 Ontwikkeling externe digitale 
communicatie op 
professionele wijze 

  x MT Parro 
Nieuwsbrief 
Website  
Social Media 
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centraal. Het Rondeel staat bekend als dé 
school in de wijk. 3.2 De school organiseert 

oudercontact momenten 
vanuit de verschillende 
functies. 

3.3 De school betrekt alle ouders 
bij schoolactiviteiten door 
ouderparticipatie, 
tentoonstellingen en 
informatiemomenten. 

3.4 De school is op de hoogte van 
opvattingen en verwachtingen 
van ouders over onderwijs en 
houdt daar rekening mee.  

3.5 Ouders zijn betrokken bij de 
handelingsplanning bij school 

3.6 Middels KCM volgt de school 
de oudertevredenheid. 

3.7 Klachten van ouders worden 
serieus opgepakt vanuit het 
principe: Een klacht is een 
gratis advies. 

Versterken imago en profilering 
Het Rondeel 
 

4. Samenleving en 
partners 
Het Rondeel richt zich op haar omgeving en 
werkt samen met verschillende partners in de 
BBS en Kindcentrum ; de scholen in de wijk, 
jeugdhulpverlening, de welzijnsinstellingen, 
de VO scholen, de opleidingsinstituten en het 
bedrijfsleven.  

4.1 Het Rondeel bevordert 
deelname aan en 
betrokkenheid op de 
maatschappij. 

4.2 Het Rondeel besteedt 
structureel aandacht aan 
burgerschap en integratie. 

4.3 Het Rondeel heeft een 
ondernemende houding en 
stimuleert leerlingen kennis te 
maken met een 

  x MT JINQ 
IMC-Basis 
Jeugd Educatiefonds 
Grevelingen 
Oosthoeve 
Graafse Akker 
Leerplicht  
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verscheidenheid aan 
beroepsgroepen 

4.4 De school reageert adequaat 
en doeltreffend bij 
schoolverzuim 

5. Kwaliteitszorg 
Het Rondeel ziet kwaliteitszorg als een 
cyclische werkwijze met als doel de kwaliteit 
van het onderwijs te meten en te verhogen.  

 

5.1 werken volgens de cyclus van 
het kwaliteitsinstrument 
WMKPO 

5.2 kwaliteit vastleggen in het 
onderwijsportfolio 

5.3 Actueel meerjarenplan met 
doelen op basis van 
kwaliteitsinstrumenten. 

5.4 Jaarplan volgens PDCA 
cyclus. 

5.5 De inspectie geeft een 
positieve waardering aan de 
kwaliteit van het onderwijs. 

5.6 De inspectie ontvangt de 
gevraagde gegevens 

5.7 De school verantwoordt zich 
aan de ouders en het CvB 
over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit van het 
onderwijs 

Nov 
2019 

Mei 
2020 

juni 
2020 
2021 
2022 

Mt  • quickscan WMKPO 
(2019) 

• Scholing 
WMKPO/ParnasSys 

• Link 
meerjarenplan/jaarroost
er 

• Bespreken in team/MR 

• Jaarplan/jaarverslag 

• Groepsbezoeken 

6. Personeel 
Op Het Rondeel is er sprake van een 
professioneel werkklimaat, waarin het team 
zich betrokken voelt bij de school en zich in 
alle veiligheid en in een goede samenwerking 
met elkaar, kan werken aan goed onderwijs 
voor kinderen. De teamleden werken actief 
aan hun persoonlijke professionele 
ontwikkeling en leveren daarmee een 
bijdrage aan de schoolontwikkeling.  

 

6.1 Vakmanschap en 
professionalisering 

6.2 Werken in nieuwe 
organisatiestructuur van 
leerpleinen en ontwikkelteams 

6.3 Gedeeld leiderschap door MT 
& Specialisten 

  x MT Gedeeld leiderschap; 
vaardigheden, attitude, kennis en 
verantwoordelijkheid, 
Professionele dialoog 
Pro-actief handelen 
Investeren in feedbackgeven in 
professionele dialoog 
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6.4 Implementeren werken met 
werkverdelingsplan 

6.5 RI & E 
6.6 Tevreden personeel, laag 

ziekteverzuim 
6.7 Actueel veiligheidsbeleid 
6.8 Ontwikkeling interne digitale 

communicatie 
6.9 Digitale gesprekkencyclus 
6.10 (nieuw) personeel 

wordt adequaat ingewerkt en 
begeleid 

Sharepoint 
Teams  
DDGC 
 

7. Middelen 
Het Rondeel is effectief en efficient 
georganiseerd. Het financiële beleid van Het 
Rondeel is gericht op het optimaliseren van 
de onderwijskwaliteit en het realiseren van 
de doelen ten behoeve van de 
schoolontwikkeling.  

  

7.1 begroting passend krijgen 
binnen huidige ICT 
ontwikkelingen 

7.2 ICT is ondersteunend aan ons 
dagelijks onderwijs 

7.3 Werkdrukgelden maximaal 
opnemen in formatie 

7.4 Ontwikkeling van papier naar 
digitaal 

7.5 Beleidsplan Management en 
organisatie voor gedeeld 
leiderschap en 
verantwoordelijkheid laag in 
de organisatie. 

  x MT Formatieplan 
(meerjaren)begroting 
Afas 
Synaction 
 

       

Succesmeters: WMKPO, ParnasSys, Zien, KCM, Rapportages Synaction, Onderwijsportfolio, Vensters PO, Meerjarenplan, 
Veiligheidsplan 



Pg. 05 
 6.  Meerjarenplan 2019-2023, inclusief 

prioriteiten  
Rre   

 

6.5  Koersplan School in de Samenleving 

Koers: OT1 School in de   
samenleving 

 O IM B Co & 
be 

Actie/activiteiten 

1. Burgerschap en 
Leerlingparticipatie;  
Leerlingen otnwikkelen zich tot 
geemancipeerde, verantwoordelijk 
eburgers die actief deelnmen in de 
samenleving. De school heeft een 
visie op burgerschap en sociale 
integratie. De school heeft een 
onderwijsaanbod gericht op  
bevordering van burgerschap en 
integratie. Levensbeschouwing 
wordt geintegreerd in lessen en 
projectie. De school bevordert de 
basiswaarden die nodig zijn voor 
participatie in de democratische 
rechtstaat.  
 

1.1 Het Rondeel besteed 
aandacht aan bevordering 
van sociale competenties. 

1.2 De school maakt gebruik 
van een actieve 
leerlingraad 

1.3 De school besteed 
structureel aandacht aan 
burgerschap en integratie 

1.4 De visie en werkwijze zijn 
actueel geborgd in de 
basismap 

  
 
 
 
 
X  
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X   

TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bij de start van ieder schooljaar. 
 
 
Grevelingen, Supermarkten  

2. Passend Onderwijs 
De school geeft Passend onderwijs 
vorm. In de klassen zijn leerlingen 
met een beperking welkom. Bij het 
geven van onderwijs wordt gebruik 
gemaakt van Co-Teaching 

2.1 Er zijn integratieklassen 
verdeeld over de 
leerpleinen. 

2.2 Betrokken leerkrachten zijn 
CO-teachers 

2.3 Zorg in de klas 

 
 
 
 
 
Sept 
2019 

 X  TL Komen tot een passende term voor 
integratieklassen. 
Afstemming in aantal begeleiders 
Inhoud begeleiders i.r.t. jonge kind 

3. Marktpositie 
De school heeft een goede naam in 
de wijk 

3.1 De school streeft naar een 
stabiele leerlingpopulatie 

3.2 De school streeft naar een 
gemixte populatie 
leerlingen die overeenkomt 
met een afspiegeling van 
de buurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
X   
 
 
 
 
 

TL 
 
 
TL 

Maandelijks verschijning in 
wijkkrant Oost. 
Flyeren in de wijk/ouders 
PR middels Pers 
Rondleidingen 
Thema sluiting middels 
voorstelling/presentaties 
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3.3 De school neemt een 
actieve rol in doorstroom 
vanuit Peuterarrangement  
in Kindcentrum aan de Aa. 

3.4 De school zoekt actief een 
positieve PR voor de 
school in de wijk. 

 
 
 
 
 
X  

X  
 
 
 

4. Kindcentrum aan de Aa 
De school werkt samen met 
kinderopvangorganisatie Het 
Sprookjesbos aan doorontwikkelen 
van Kindcentrum aan de Aa. 

4.1 De teamleden ontmoeten 
elkaar, formeel en 
informeel 

4.2 De ouders ontvangen 
eenduidige informatie 

4.3 We ontwikkelen een 
kindcentrumplan. 

4.4 Sfeer, inrichting en 
uitstraling zijn passend bij 
de ontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
X  

 X  
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

TL Leerplein/werkmomenten 
Team/Ontwikkelteams 
Borrelmomenten/teamuitje 
Sinterklaas 
Gesprekken in team m.b.t. 
eenduidigheid in communicatie 
naar ouders. 

5. Relatie met VO-scholen 
De school oudnderhoudt contact 
met VO scholen en stelt zich op de 
hoogte van de ontwikkeling van de 
geplaatste leerlingen. 

5.1 Jaarlijks contact middels 
warme overdracht van de 
groep 8 leerlingen door de 
betreffende leerkracht. 

  X  IB Intern Begeleider en leerkracht 
jaarlijks in groep 8 

6. Brede Bossche School 
aan de Aa 
De school werkt samen met de 
partners actief mee aan het 
ontwikkelen van de doelstellingen 
van BBS aan de Aa 

6.1 De activiteiten zijn een 
verlengde van het 
onderwijsaanbod. 

6.2 Er is een goede 
organisatie van het 
naschoolse aanbod 

6.3 Er is een goede 
verstandhouding met de 
partners van de BBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 Klup Up (Plein Actief) 
Beraad van Beroepskrachten 
 
 
 
 
 
Zorgen dat Partners duidelijk zijn 
voor collega’s. 
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6.6  Koersplan Ontwikkeling van de Organisatie 

6.4 De middelen van de BBS 
worden efficiënt ingezet 
t.b.v. de schoolorganisatie 

6.5 Passende werkplek voor 
externe begeleiders 

 
 
 
Nov 
2019 

X  Gesprekken met Babel 
Gesprekken binnen BBS 
Subsidiegelden zoeken. 
 
Oriëntatie wat passend is. 
 

7. Schoolterrein 7.1 De speelomgeving van de 
school is schoon, veilig en 
biedt voldoende speel- en 
ontwikkelmogelijkheden. 

7.2 Contact moment 
ouders/leerkracht 

7.3 Buitenspeelmateriaal is 
veilig en gekeurd 

 

 
 
 
 
X 
 
 

 X  
 
 
 
 
 
 
X  

TL 
 
 
 
 
 
 
SBK 

Jaarlijks onderhoud  
Ondersteuning vrijwilligers 
Bouwen nieuw schoolplein met 
subsidie prins bernard cultuurfonds 
 

Succesmeters: Stadsfoto, KCM, wijkkrant Oost, PR 

Koers OT 2 Ontwikkeling van de 
organisatie 

 O IM B Co 
& 
be 

Actie/activiteiten 

1. Talentontwikkeling 1.1 De kinderen zijn zich bewust 
van hun kwaliteiten en 
ontwikkelpunten.  

2020
-
2021 

  TL portfolio 

2. Basismappen zijn 
actueel 

2.1 de basismappen worden 
jaarlijks geactualiseerd.  

  X 
 

TL  

3. ICT & Techniek 3.1 Doelen ICT en Techniek zijn 
weggezet in atelier en 
ontdeklab 

 

X 
 
 
 

  TL 
 

Ontdeklab 
 
Onderzoek Teun:  
Hoe kunnen we onderzoekend en 
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3.2 De leerlingen verlaten groep 
8 met goede ICT-
vaardigheden. 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

ontdekkend leren 
integreren/verbeteren in ons 
creatieve aanbod?  
 
 
 
 
Fasekaarten  
2019-2020: Opstartfase 
2020-2021: Implementatiefase 
2021-2022: Borgen 

4. Gynzy als digitale 
verwerking 

4.1 Leerlingen verwerken 
adaptief en digitaal  

 

X     2019-2020: Opstartfase Gynzy en 
start implementatie.  

5. Groepsoverstijgend 
werken door gelijke 
blokuren per vakgebied 

5.1 Het Rondeel werkt in 
blokuren 

5.2 De leerlingen werken ’s 
ochtends aan de basis en ’s 
middags aan de creatieve 
vakken en wereldoriëntatie.  

X  
 
 
X 
 

 
 
 
 

 TL 
 
en  
 
TL 
inn
ova
tie 

Groep 3 t/m 8 werkt middels 
hetzelfde lesrooster, waardoor gr 

6. Jezelf kennen en blijven 
ontwikkelen 
6.1  

1.1 Kinderen helpen te leren 
reflecteren en een leren de 
houding ontwikkelen 

1.2 Hoe realiseren we dat 
kinderen zichzelf beter leren 
kennen zodat zij veerkracht 
hebben om deel te nemen 
aan de maatschappij en om 
te leren gaan met 
veranderingen? 

1.3 Hoe leren we kinderen dat 
zij elkaar nodig hebben, 

 
 
 
X 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

TL IMC-Basis 
Week van de mediawijsheid 
Ronnie Rondeel lessen 
Zelfstandig werken  
Weektaak  
Eigenaarschap 
Vreedzame School  
Adaptief werken 
Portfolio 
Jinq 
Grevelingen 
IMC-basis 
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zodat ze samen kunnen 
leren leven? 

1.4 Hoe kunnen we een 
omgeving creeren, die 
maakt dat kinderen zichzelf 
durven te laten zien en 
tevens- met ee open en 
respectvolle houding de 
andere willen leren kennen? 

 

Onderzoek Britt: 
Hoe kunnen thema’s po een 
effectievere manier worden 
aangeboden bij het jongere kind, 
zodat de taalontwikkeling 
geoptimaliseerd wordt.  

2. Oog voor de ander en de 
wereld om je heen 
 

2.1 Kinderen leren omgaan met 
veranderingen en/of 
tegenslagen 

2.2  

     

3. Durven Kiezen en 
anders durven zijn. 
 

3.1 Stimuleren dat kinderen zelf 
veranderlijkheid (kunnen) 
nemen voor hun gedrag en 
leerresultaten. 

X 
 

   IMC basis 
Adaptief verwerken 
Zelfstandig werken 

4. Creatief denken en 
verwonderen 
 

4.1 Hoe kunnen we 
onderzoekend en 
ontdekkend leren integreren. 

X 
 

   Onderzoek Teun:  
Hoe kunnen we onderzoekend en 
ontdekkend leren 
integreren/verbeteren in ons 
creatieve aanbod?  
 
Ontdeklab 
Atelier 
Wereld Oriëntatie  
IMC-basis 
 
 

5. De school als 
opleidingsinstituut 

5.1 De school biedt jaarlijks 
stageplaatsen aan. 

  
 
 

X 
 
X 

TL 
en 
BS 
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Het Rondeel is een academische 
opleidingsschool. De school is een 
goede leeromgeving voor stagiares 
van de Pabo, KW1-college en 
andere opleidingsinstituten. De 
school werkt actief samen met de 
opleidingen.  

5.2 Er zijn stagebegeleiders 
aanwezig 

5.3 De mentoren zijn geschoold 
in het begeleiden van 
stagiaires 

5.4 In het team vindt 
professionele dialoog plaats. 

5.5 De leerkracht reageert direct 
onderzoekend bij 
tegenvallende resultaten 
door collega’s te 
raadplegen. 

 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Toetsenanalyse 
Groepscarrousel 
Leerplein 
Adaptief verwerken, direct zicht op 
resultaten 
weektaak 
 

6. Gezonde School 6.1 vignet bewegen 
6.2 vignet voeding 
6.3 vignet welbevinden 
6.4 vignet relaties en 

seksualiteit 

 
 
 
 
X  

 X 
X 
X 
 

TL Gezondheidsweek 
Voedingsbeleid 
Gedragsprotocol 
Veiligheidsplan  
Week van de Lentekriebels 
 

7. Social Media 
De digitale communicatiemiddelen 
worden intensief gebruikt.  

7.1 De school heeft zijn Social 
Media op orde.  

7.2 De communicatie met 
ouders verloopt om een 
effectieve manier middels 
Parro.  
 

7.3 Mediawijsheid: Het Rondeel 
heeft een mediacoach  

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
X 
 
 
 
 
 

 TL 
 
en 
 
ICT 

ICT werkmomenten 
 
Parro: 
2018-2019 opstartfase 
 
 
Week van de mediawijsheid 
IMC-basis 
Gastlessen bureau Halt en PowerUp 
 
2019-2020 opleiding mediacoach en 
maken van het beleidsplan 
mediawijsheid. 
2020-2021 implementeren 
2020-2022 borgen 

Succesmeters: Vignet gezonde school, actieve social Media, IMC-basis,  
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6.7  Koersplan Ontwikkeling van het Onderwijs 

Koers OT 3 Ontwikkeling van het 
onderwijs 

 O IM B Co 
& 
be 

Actie/activiteiten 

1. Methoden en 
materialenaanbod; 
De school biedt de leerlingen een 
uidagende leeromgeving doormiddel 
van een aanbod met moderne 
leermiddelen. 

1.1 De school beschikt over 
voldoende materiaal voor 
het zelfregulerend leren. 

1.2 De school beschikt over 
materialen voor het vak 
wetenschap en techniek 

1.3 De school beschikt over 
verrijkingsmateriaal voor 
de begaafde leerling.  

2019
2020 
 
 
 
 
 
2020
2021 

 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 

TL Rekenkast wordt ontwikkeld door 
specialisten 
Taal-leesspelling ateliers worden 
ontwikkeld 
 
 
 
Weinig aanwezig of bekend. 
Schoolbreed zichtbaar maken. 

2. Staal 1.1 Implementatie en borging 
methode STAAL vanaf 
groep 4 

1.2 Doorlopende leerlijn 
Spelling door hele school 
zichtbaar in 
spellingcategorien.  

1.3 7 zekerheden 
implementeren binnen 
methode STAAL 

 

2019 
(5) 
 
 
 
 
 
 
2019 

2020 
 
 
 
X 

20 TL  Sept 2019 borgen vanaf groep 4 
Sept 2019 impementeren vanaf 5 
 
 
Implementatie is in schooljaar 
2018-2019 gestart. 

3. Didactisch handelen 3.1 Leerkrachten leggen 
duidelijk uit, organiseren 
de onderwijsactiviteit 
efficiënt en houden de 
leerlingen taak betrokken. 

X  
 
 
 
 
 
 

X   TL  
Taa
lco 
& 
Re
ken
co 

Expert, TL  en IB gaan de groepen 
in voor 1 lijn en eenduidige taal. 
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3.2 Optimaliseren didactische 
vaardigheden door inzet 
experts in de klas 

X  Uitbreiden  
 

4. Trapleren 4.1 Opzetten leerlijn trapleren 
op vakgebied taal 

4.2 Opzetten leerlijn trapleren 
op vakgebied rekenen 

2020 
 
2020 
 

   Uitzetten in jaarplan 2020-2021 
 

5. Begrijpend lezen; 
verwerken 
wetenschappelijke 
inzichten en onderzoek 
binnen Het Rondeel. 

5.1 Inzet teksten, kennis 
overdragen aan team. 
Transfer naar andere 
vakken, kijkwijzer 
ontwikkelen en inzetten. 

5.2 Ontwikkelen kwaliteitskaart 
begrijpend lezen. 

2019
2020 
 
 
 
 
X  

2020 
2021 

2021 
2022 

TL 
Taa
lco 

Kijkwijzer op ATO-niveau wordt 
ontwikkeld. Daarna implementeren 
op schoolniveau.  
Vernieuwde nieuwsbegrip sluit 
beter aan bij visie 
Teammomenten begrijpend lezen 
staat gepland.  
 

6. Technisch lezen; 
 

6.1 Bouw 
6.2 Ralfi 
6.3 Dyslexie 
6.4 Persoonlijke leesdoelen 

 

  
X 
 
X  

x Sp
ec 

Specialisatie door leerkracht op 
gebied van dyslexie 

7. Rekenen; 
 

7.4 Ontwikkelen kwaliteitskaart 
rekenen 

7.5 Ontwikkelen rekenkast  
7.6 Rekenwerkgesprekken 
7.7 Rekenverbeterplan 
7.8 Gynzy; rekenen in 

werelden ipv WIG 

 
 
X  
X  
 
X 
X  

  Mir
na 
en 
patr
icia 

 

8. Implementatie 
ontwikkeling volgens 
referentieniveaus 

 

8.1 Kennis 1s-1f 
8.2 Rekenen 
8.3 Taal 
8.4 Spelling 

 

 
 
2020 
2020 
 

2020   
2020  

IB 
en 
spe
c 

IB en taalco zijn geschoold. Starten 
met groep 8, 2e helft naar groep 7. 
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6.8  Koersplan Ontwikkeling kwaliteit en Ondersteuning 

9. Engels;  9.1 verplichte ontwikkeling 
volgens koersplan ATO 

 

     

10. VVE 
De school voldoet aan de eisen 
van het inspectiekader voor- en 
vroegschoolse educatie.  

10.1 VVE-locatieplan wordt 
jaarlijks geactualiseerd en 
bijgesteld. 

 

  X   Plan wordt jaarlijks bijgesteld door 
VVE-coordinator.  

Succesmeters: VVE-locatieplan, basismappen, ICT beleidsplan 

Koers OT 4 Kwaliteit en 
ondersteuning 

 O IM B Co 
& 
be 

Actie/activiteiten 

1. Sociale competenties 
In het onderwijs aan de leerlingen 
van Het Rondeel is extra aandacht 
voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De school beschikt 
over getrainde leerkrachten voor 
sociale weerbaarheid. Trainingen 
vinden plaats na schooltijd op 
school of in de wijk 

1.1 Op Het Rondeel hebben we 
getrainde leerkrachten voor 
de weerbaarheidstrainingen. 

 
 

2020 
 
 
 
 
 

  
 
X  

Zor
gco 

Training van leerkracht Rots en 
Water 
Wish-Tim en FLapoor 

2. Protocol 
Hoogbegaafdheid 

2.1 Op Het Rondeel is een 
specialist (hoog)begaafdheid  

2.2 Protocol (hoog) begaafdheid 
is geïmplementeerd binnen 
de school. 

2020   Zor
gco 

 

3. Eindtoets boven 
landelijk gemiddelde 

3.1 Middels analyse wordt 
gewerkt aan 

2019 2020 2021 IB Sept 2019 is evaluatiegesprek 
gepland met Avision om 
resultaten te bespreken en 
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doorontwikkeling van het 
onderwijs. 

3.2 Route 8 wordt geëvalueerd 
en analyses ter verbetering 
geimplenteerd.  

verbeterplan op te stellen voor 
komende jaren.  

4. De Vreedzame school; 
 

4.1 Alle leerkrachten hebben 
training Vreedzame school 
doorlopen 

4.2 De vreedzame school is 
meer zichtbaar in de school 

4.3 Zichtbare, actieve 
leerlingraad 

 

 2019 
2020 

2020 
2021 

TL  

5. Passend Onderwijs 
Het Rondeel biedt een 
onderwijsaanbod passend bij elke 
leerling 

5.1 Er is een 
ondersteuningsplan 0-13 

5.2 Er is een sluitende 
zorgstructuur waarin IB-er 
en specialist optimaal 
worden ingezet voor de 
ondersteuning van de 
groepen. 

5.3 LOVS-SEO/Zien wordt 
optimaal ingezet 

5.4 Kleuter LOVS Kijk wordt 
optimaal ingezet 

5.5 Het zorgprofiel wordt 
jaarlijks geactualiseerd 

5.6 Er is een goede 
samenwerking in het 
zorgteam 0-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

2020 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

2021 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
X  
 
 
X  

IB 
en 
zor
gco 

Verhogen effectiviteit van de 
kindbespreking (leren van 
andere scholen kc de haren) 
Zichtbaar maken van de 
zorgteamleden in leerplein 
 
 
 
 
Ontwikkelen van registratie 
binnen ParnasSys 
 
 
 
 
 
Samenwerking versterken door 
deelname aan Proeftuin 
SWV – wie pakt welke rol.  
 



Pg. 15 
 6.  Meerjarenplan 2019-2023, inclusief 

prioriteiten  
Rre   

 

 

  

5.7 Er is een intensieve 
samenwerking het het swv 
en de scholen in de wijk. 

6. Rapportage; 
 

6.1 rapportage voor leerlingen 
met eigen leerlijn 

6.2 Arrangeren/Classificeren op 
onderwijsbehoeften 

    Format aanpassen.  

7. ParnasSys 7.1 Inzet Groepskaart 
ParnasSys optimaliseren. 

7.2 Aanpassen Format 
plannend aanbod.  

 

     

8. Proeftuin 8.1 Het Rondeel neemt deel aan 
de Pilot de Proeftuin. Dit om 
beter tegemoet te komen 
aan de 
ondersteuningsbehoefte van 
de gezinnen van de school  

2019 
2020 

   Bijeenkomsten 
proeftuinmedewerkers en 
betrokkenen in Pilot 
Gesprekken met 
proeftuinmedewerker op locatie 
Het Rondeel 
 

Succesmeters: LOVS Zien, Ondersteuningsplan, Ondersteuningsprofiel, Eindcito 
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7  Formulier instemming &vaststelling 
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8  Gerelateerde documenten 
Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR) 

Meesturen met het schoolplan 

▪ Meerjarenplan, jaarplan 
▪ Beleid ten aanzien van de aanvaarding van de aanvaarding van materiële 

bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op onderwijswetgeving gebaseerde 
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt 
waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens activiteiten die worden 
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede 
tijdens het overblijven worden geconfronteerd (-> sponsorgelden). 

▪ De wijze van invulling aan het openbare karakter, onderscheidenlijk de identiteit 
voor zover het een samenwerkingsschool betreft  

▪ Veiligheidsvragenlijst (bovenbouw), inclusief actiepunten 
 

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) 
▪ 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 
▪ Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV De Meierij 


