
  

Resultaten m.b.t. bestuur & financiers 
 

• De meerjaren investeringsbegroting is 

inhoudelijk onderbouwd. 

• Er is een integraal kwaliteitsbeleid dat 

voldoet aan de nieuwe inspectienormen. 

• De Leerlingraad functioneert als 

constructief klankbord- en inspraakorgaan. 

• Het Onderwijs is adequaat geëquipeerd.  

‘Samen het leven leren door samen te leren leven!’ 
Op Het Rondeel willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen in de maatschappij staan, met 

oog voor de ander. 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 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.  

Het Rondeel is dé school voor alle kinderen in de wijk Oost 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 met en van elkaar te leren. Hiervoor creëren we als team een uitdagende positieve en veilige omgeving waarin we samen 

met ouders alle kinderen centraal stellen. We doet dit door van en met elkaar te leren. De school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs op maat door een efficiënte organisatie en een sluitende zorgstructuur 0-13 jaar. 

Samen met de partners van het KC en de BBS aan de Aa  bieden we het kind een compleet arrangement met oog voor expressie, beweging en een gezonde leefstijl.   

Succesbepalende factoren m.b.t. 

klanten en partners 
 

• De identiteit van de locatie sluit aan bij 

kinderen, ouders en de wijk.  

• Positieve ervaringen worden gedeeld, 

klanten en partners als ambassadeur. 

• Klantgericht handelen door medewerkers. 

• Inhoudelijke en praktische aansluiting 

tussen opvang, ondersteuning &onderwijs. 

Succesbepalende factoren m.b.t. 

medewerkers 
 

• Er wordt met passie gewerkt vanuit een 

gezamenlijke visie. 

• Medewerkers van opvang en onderwijs 

werken samen aan de doorgaande lijn 

binnen het Kindcentrum. 

• Medewerkers zijn hoog gekwalificeerde 

professionals die van en met elkaar leren. 

Succesbepalende factoren m.b.t. de 

maatschappij 
 

• De BBS, KC en de school heeft een 

verbindende wijkfunctie, brengt mensen 

bij elkaar, heeft meerwaarde voor 

kinderen, ouders en wijkbewoners.  

• Gemeente & Rijk bieden middelen om te 

ondernemen,  te organiseren, te 

realiseren. 

• Intrinsiek partnerschap stakeholders. 

Succesbepalende factoren m.b.t. 

bestuur & financiers 
 

• Er wordt planmatig en doelgericht gewerkt. 

• Het kwaliteitsbeleid wordt systematisch en 

cyclisch vorm gegeven en verantwoord. 

• Inspraakorganen zijn betrokken bij 

beleidsvorming en evaluatie. 

• Er is voldoende personeel en materiaal. 

• Meerjaren strategisch beleid (koersplan). 

Resultaten m.b.t. klanten en partners 
 

• Ouders en kinderen ervaren de aansluiting 

tussen opvang ondersteuning &onderwijs. 

• Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat de 

school positief wordt gewaardeerd. 

• Er zijn voldoende klanten/partners: 

stabiele organisatie, continuïteit, 

innovatie. 

• Partnerschap klanten en professionals.  

Resultaten m.b.t. medewerkers 
 

• Het team werkt als een professionele 

leergemeenschap in een open cultuur. 

• Teamleden werken actief aan hun 

persoonlijke ontwikkeling en leveren 

daarmee een bijdrage aan de 

schoolontwikkelingen. 

• Vanuit de eigen verantwoordelijkheid in de 

keten wordt doelgericht gewerkt en worden 

resultaten verantwoord. 

Resultaten m.b.t. de maatschappij 
 

• De BBS heeft een uitgebreid programma van 

activiteiten voor diverse doelgroepen binnen 

kindcentrum en wijk.  

• De school dient als voorbeeld voor andere 

organisaties en wordt gebruikt als 

opleidingsplaats. 

• Participatie in gemeentelijke activiteiten. 

• De BBS is een veilige omgeving voor alle 

betrokkenen 

Brinnr: 18OD 

DOELEN & ACTIVITEITEN 2021-2022 

PRIMAIR ONDERWIJS       Samenleving/KC/BBS/NPO      

• Trotse leerlingen; Het Rondeel wil leerlingen laten uitgroeien tot 

geëmancipeerde, verantwoordelijke burgers die actief deelnemen aan de 

samenleving.  

•  Onderwijskwaliteit en opbrengsten; Het Rondeel biedt alle leerlingen onderwijs 

in een uitdagende, veilige leeromgeving waarin leerkrachten hoge 

verwachtingen hebben van leerlingen, dit is zichtbaar in de leeropbrengsten.  

•  Betrokken ouders; Het Rondeel ziet ouders als waardevolle 

samenwerkingspartners in de begeleiding van de kinderen en als participant 

binnen de school. 

• Samenleving en Partners; Het Rondeel richt zich op haar omgeving en werkt 

samen met verschillende partners in de BBS en de omgeving.  

• Kwaliteitszorg; Het Rondeel ziet kwaliteitszorg als een cyclische werkwijze om de 

kwaliteit van het onderwijs te meten en te verhogen. 

• Personeel; Op Het Rondeel is er sprake van een professioneel werkklimaat. 

• Middelen; Het Rondeel is effectief en efficiënt georganiseerd. Het financiële 

beleid is gericht op het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en het realiseren 

van de doelen ten behoeve van de schoolontwikkeling. 

  

• Brede Bossche School aan de Aa; De school werkt actief samen met de partners aan het 

ontwikkelen van de doelstellingen van BBS aan de Aa. 

• Kindcentrum aan de Aa; Het Rondeel werkt effectief samen met de 

kinderopvangorganisatie Het sprookjesbos aan doorontwikkeling van KC aan de Aa. 

• Iedereen voelt zich veilig binnen BBS aan de Aa.  

• Wij zijn een opleidingsinstituut; Het Rondeel is academische opleidingsschool en wil een 

goede leeromgeving voor stagiaires van verschillende opleidingsinstituten zijn.  

• Burgerschap en leerling participatie; Leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke 

geëmancipeerde burgers die actief deelnemen in de samenleving. 

• Passend onderwijs; Het Rondeel geeft Passend Onderwijs vorm. 

• Marktpositie; Het Rondeel heeft een goede naam in de wijk. 

• Social Media; De digitale communicatiemiddelen worden effectief ingezet.  

• Relatie VO scholen; De school onderhoudt contact met VO scholen en stelt zich op de 

hoogte van de ontwikkeling van de geplaatste leerlingen. 

• Schoolterrein; Het schoolplein en omgeving is passend bij de behoeften van de 

leerlingen. 

 

• De leertijd van kinderen wordt tussen 8.30 en 12 uur effectief ingezet op domein taal-rekenen-lezen.  

• Alle ondersteuning door NPO gelden is gefocust op de ambitie om de kinderen qua basis weer naar landelijke norm 

(passend bij schoolweging) te trekken. Daarnaast wordt er middels co-teaching gewerkt om het beste uit ieder kind 

te halen. Focus op ontwikkelingsambitie. 

• Ouders en vrijwilligers worden geworven om met kinderen een impuls te geven aan het  aanvankelijk lees- en 

rekenproces.  

• De ambitiekaart rekenen wordt geïmplementeerd waardoor het rekenonderwijs (m.n. didactiek) versterkt wordt 

waardoor de referentiedoelen behaald worden.  

• De leerlingen van Het Rondeel ondernemen activiteiten met de ouderen van de Grevelingen.  

• De werkgroep WBRB ontwikkelt de ateliers door naar 4 dagen ateliers met WO geïntegreerd. 

• Samen met Huis73 geven we Cultuurbeleid vorm waarbij Meer Muziek In de Klas een onderdeel is.  

• Ambitiegesprekken vinden dit jaar plaats per groep. Teamleider, Intern Begeleider en Leerkracht heeft hierin een 

actieve rol. Leerkracht is eigenaar.  

• Het Rondeel werkt vanuit de gedachte NSMV waardoor leerkrachten en kinderen intensiever ontwikkeling 

doormaken. 

• Het groep doorbrekend werken is ondersteunend aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Op deze manier halen 

we de hoogste ontwikkelingsdoelen. 

• Het team wordt bekendgemaakt met de executieve functies. Een plan van aanpak ter ontwikkeling wordt gemaakt.  

• Doorontwikkeling organisatie passend bij aantal groepen en ontwikkeling van het onderwijs en de opbrengsten. 

Mede door praktische werkmomenten professionaliseren de leerkrachten zich om de basis op orde te krijgen.  

• Implementatie List en Karakter als technisch leesmethode. 

• Diverse activiteiten in het kader van De gezonde school (voeding aanleveren in oktober). 

• Het Rondeel zorgt voor een actieve PR in de wijk voor een positieve reputatie en het actueel hoog 

houden van het leerlingaantal mede door het maandelijks verschijnen in Wijkkrant Oost. 

• Het Rondeel heeft een actieve leerlingraad. 

• Teamleden binnen BBS/KC ontmoeten elkaar (in)formeel. 

• KlupUp-activiteiten liggen in het verlengde van het onderwijsaanbod. 

• Middels Niet Stapelen Maar Vervangen zorgen we ervoor dat ieder kind alle kansen krijgen en zich 

kan vormen tot een Wereld Bekende Rondeel Burger 

• We zorgen voor een eenduidige communicatie naar alle betrokkenen 

• Er komt een kwaliteitskaart ondersteuning KC aan de Aa 

• Ondersteunende budgetten (JEF, Lindafoundation, leergeld) worden voor specifieke doelgroep 

ingezet. Denk aan IMC + 2 dagen fruit. 

• Binnen de gehele organisatie werken we met een veiligheidsbeleid/verkeer/sociale veiligheid. 

• Middels programma IMC Basis laten we kinderen nu leren voor later. 

• Het Rondeel neemt deel aan Het Doorbraakthema om het kind beter te begeleiden op grensvlak, 

school-thuis-wijk. 

• Binnen de BBS gaat we ‘het verhaal van BBS aan de Aa’  ontwikkelen. 

• Binnen de BBS gaat we een BBS-raad ontwikkelen.  

Basisschool Het Rondeel; KC aan de Aa |  BBS Aan de Aa  |  Acaciasingel 77   5213 VC  ’s-Hertogenbosch  |   073-8511333  |   www.hetrondeel.nl 


