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2. Inleiding  
 

U bent begonnen met lezen in het schoolplan van de CBS De Waterlelie voor de periode van 2019-2023.  

Dit schoolplan is tot stand gekomen door met verschillende geledingen van het team in groot en klein 

verband te sparren, te wensen, te wikken, te wegen, te dromen, te experimenteren, te durven en te 

beslissen. We staan er allemaal achter en zijn trots op onze school. Onze drive is al vanaf het begin het 

woord dynamisch en dat is daarmee onze rode draad geworden. 

Dit schoolplan zal voor ons de leidraad zijn voor de komende 4 jaar. Het geeft ons richting en zal ervoor 

zorgen dat we geen grote zijsprongen maken. 
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3. Opdracht van de school  
 

3.1 Achtergrond 
 
CBS De Waterlelie is in mei 2011 gestart als dislocatie van De Gantel. De Gantel zou 1 school blijven met 2 
gelijkwaardige locaties, ieder met 17 groepen.  
Dit bleek in de praktijk toch anders te verlopen. Er ontstonden 2 teams met ieder zijn eigen dynamiek en 
visie op onderwijs. Beide scholen bleken elkaar niet nodig te hebben om te kunnen functioneren. Om 
verder te kunnen, moesten ze loskomen van elkaar. In september 2014 heeft de Waterlelie zijn eigen visie 
bepaald. In januari 2015 zijn de scholen financieel en administratief gesplitst. In januari 2016 kregen beide 
scholen een eigen directeur en een eigen logo en naam. De Waterlelie functioneert als een zelfstandige 
school en heeft zichzelf sterk op de kaart gezet. Sinds de verzelfstandiging van De Waterlelie zijn wij bezig 
geweest met de vele veranderingen die dit traject met zich heeft meegebracht. In de afgelopen periode 
hebben wij met het team gewerkt aan onze visie. We willen voor leerlingen een veilige en dynamische 
school zijn, waar elk kind met plezier wil leren en het beste uit zichzelf kan halen. De school staat in de wijk 
goed bekend. 

 

Populatie 
CBS De Waterlelie is gelegen in het Wateringseveld, een Vinexlocatie aan de rand van Den Haag, die 
behoort tot het stadsdeel Escamp. De school heeft een diverse populatie. Onze leerlingen komen uit alle 
sociale lagen van de bevolking, hebben verschillende culturele achtergronden en ouders met 
uiteenlopende opleidingsniveaus. Alle leerlingen komen uit de buurt. De Waterlelie is dan ook een echte 
buurtschool.  
De Waterlelie is gevestigd in een modern schoolgebouw (2011) in de Wateringse Binnentuinen. In ditzelfde 
gebouw zijn ook basisschool Maria Montessori en kinderopvang Triodus gehuisvest. Wij hebben een eigen 
schoolplein en delen het grote schoolplein buiten het hek met de Montessorischool. Ons gebouw biedt 
ruimte aan 15 groepen. Twee groepen (bovenbouw)zijn gevestigd op dislocatie De Lelie, om meer ruimte 
en rust in onze school te creëren.  
 

Organisatiestructuur 
Onze school telt gemiddeld 450 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 17 groepen. We hebben 5 kleutergroepen, 
waarin de groepen 1 en 2 gemengd zijn. Groep 3 t/m 8 heeft steeds twee groepen per leerjaar. De 
verwachting is dat de instroom komende jaren ongeveer gelijk blijft. 
Daarnaast hebben wij de groepen verdeeld over drie bouwgroepen: onderbouw (groep 1 en 2), 
middenbouw (groep 3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). 
 

Team 
We werken met een vast managementteam van directie, drie bouwcoördinatoren en twee intern 
begeleiders (IB-ers). 
Margot Vogelaar (directeur) en Leonie van Rooijen-van Vessem (adjunct-directeur) vormen de directie. Zij 
zijn verantwoordelijk voor beleid, onderwijs en zorg in de school. U kunt bij hen terecht met vragen van 
algemene aard, zoals aanmelden, verlof, passend onderwijs, etc. Daarnaast zijn er drie bouwcoördinatoren. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de pedagogische en onderwijsinhoudelijke voortgang en zorgen voor 
afstemming tussen de bouwen, groepen en doorgaande lijn.  
De intern begeleiders coördineren de doorgaande ontwikkeling van de groep en van het individuele kind. 
De IB-ers zijn belangrijke professionals als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. IB-ers zijn de spil in 
de ondersteuning van leerkrachten bij de begeleiding van hun leerlingen. Wij hebben een IB-er voor groep 
1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. 
We zijn een team met ongeveer 36 medewerkers waarvan 30 leerkrachten. We hebben 10  leerkrachten 
die zich hebben gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. 
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3.2 Missie en Visie 
 
Motto 
Leren is in beweging blijven. 
 
Missie  
“Waterlelie dynamisch leren”: ons onderwijs is samen ontwikkelen, ontdekken, groeien, werken, leren, 
bewegen en ervaren. 
 
Visie 
De Waterlelie heeft een visie ontwikkeld aan de hand van vier thema’s die de leidraad vormen voor ons 
onderwijs. 
 

A. De school  
De Waterlelie is een Christelijke school. Iedereen krijgt elke dag een nieuwe kans. We staan bekend als een 
dynamische school waar elk kind met plezier wil leren en het beste uit zichzelf kan halen. 
 
Dit betekent 
- Onze Waterlelieregels zijn zichtbaar in de school. 
- We besteden aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden door o.a. gebruik 

van de methode KWINK. 
- We zijn gericht op de onderwijsbehoeften van het kind. 
- We bereiden kinderen voor op een samenleving die snel verandert, onder andere door het aanleren 

en het werken met de 21ste -eeuwse vaardigheden. 
- We staan voor bijzonder onderwijs, dat zijn oorsprong vindt in de christelijke waarden en normen. We 

houden die op verschillende manieren levend door het vertellen van Bijbelverhalen en de methode 
Trefwoord. 

 
B. Pedagogisch klimaat 

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een prettige sfeer, waar kinderen, leerkrachten en ouders 
zich veilig voelen met duidelijke omgangregels. 
 
Dit betekent 
- Regelmaat, structuur en veiligheid in de klas. 
- Wij werken met een veiligheidsplan waarin regels en afspraken over pedagogisch handelen zijn 

vastgelegd. 
 

C. Het team en communicatie 
Samen met ouders dragen wij zorg voor het welzijn van de kinderen. 
We delen onze kwaliteiten en willen van elkaar leren. We hebben een professionele cultuur. 
 
Dit betekent 
- We zetten in op ouderbetrokkenheid wat inhoudt, dat we ouders en leerlingen betrekken in de 

verbetering van het leerproces.  
- We hebben een sfeer waarin we elkaar feedback geven en waarderen.  
- Elke ochtend hebben we een dagstart. 
- Wij houden ons aan de afspraken van onze “Schoolklimaatovereenkomst”. 
- Onze afspraken rondom de leerlingzorg staan in onze Waterleliezorgroute. 
- Wij volgen individuele en teamgerichte nascholing en leren van elkaar. 
- Wij volgen de vastgestelde gesprekkencyclus van het SCOH.  
- De collega’s van de groepen 1/2 bereiden wekelijks de lessen gezamenlijk voor. 
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D. Leren 
Wij zorgen voor een uitdagende en innovatieve leeromgeving, waarbij we aansluiten op de 
onderwijsbehoeften en het individuele niveau van kinderen. We zijn enthousiast en benutten de talenten 
van kinderen en leerkrachten.  
 
Dit betekent 
- We gebruiken doordachte didactische leerlijnen als richtlijn van ons onderwijs. 
- Instructie geven we volgens EDI. 
- We werken met methodes en materialen, die de leerkrachten in staat stelt kwalitatief goed onderwijs 

te realiseren. 
- We maken gebruik van digitale middelen en begeleiden leerlingen hoe hiermee om te gaan.  
- We werken met Snappet in de groepen 4 t/m 8. 
- We maken gebruik van coöperatieve werkvormen.  
- We differentiëren door te analyseren en te observeren.  
- We hebben afspraken over zelfstandig werken. 
- We geven de kinderen meer eigenaarschap.  
- We werken met het didactische groepsoverzicht en Inzichtelijk om onderwijsbehoeften in kaart te 

brengen. 
 
 

3.3 Interne en externe analyse school 
 
Om de kansen en bedreigingen te onderzoeken hebben we gebruik gemaakt van: 

- Inspectieonderzoek 2 februari 2016 
- Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) onder het personeel 
- Ouder tevredenheidspeiling juni 2017 
- VHM-instructiegedrag leerkrachten 
- Uitstroomcijfers afgelopen 3 jaar 
- Schoolanalyse opbrengsten en resultaten CITO E toetsen 2018 

Interne analyse 

Sterke punten van de school  Ontwikkelpunten van de school  

Vakbekwaamheid leerkracht: EDI, 
professionalisering 
 

Ouderbetrokkenheid 3.0 in ontwikkeling: 
leerkracht-ouder-kind gesprek. 
Wij willen samen optrekken en ouders vanaf 
komend schooljaar nog meer betrekken bij het 
schoolleven van hun kind. Daarom willen wij onze 
contactmomenten met ouders anders inrichten. 

 

Inzet van expertise en talenten van leerkrachten.  

- Leerkracht bewegingsonderwijs 
- Leerkracht Engels 
- Leerkracht drama en dans, tevens cultuur 

coördinator 
- Leerkracht techniek 
- Leerkracht meer begaafde kind 
- ICT-coördinator 
- Gedragsspecialist 
- Rekencoördinator  
- Leescoördinator 

Kinderen moeten meer keuzemogelijkheid 
hebben i.p.v. leerkracht gestuurd 
De leerlingen kunnen zelf keuzes maken om 
andere doelen te behalen. 
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- Taalcoördinator 
- Snappet expert 
- RT-leerkracht 

Gedifferentieerd onderwijs: linkgroep voor het 
slimme kind. 

Engelse les in groep 1 t/m 8. 

De wijze waarop het team gedurende de 
schoolloopbaan van de leerlingen hun resultaten 
volgt; Snappet en CITO-leerlingvolgsysteem. De 
eindresultaten van onze school zijn op orde. 

Coöperatieve werkvormen meer variatie, vaker 
inzetten en doorgaande lijn. 

In groep 1/2 en 3 is er veel aandacht voor het 
spelend leren. Leerkrachten bereiden gezamenlijk 
hun lessen voor. 

Met wereldoriëntatie en CKV vakoverstijgend 
werken. 

Wij maken in groep 4 t/m 8 gebruik van de 
Snappet bij het verwerken van de leerstof van 
rekenen, spelling en taal. We kunnen daardoor 
het leren meer gepersonaliseerd maken. Tijdens 
de les wordt afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van het individuele kind.  

 

Met het verkrijgen van een grote subsidie (DEIMP-
project) is het voor ons mogelijk om door middel 
van schoolbezoeken in het buitenland ons te 
specialiseren in het gebruik van digitale middelen 
en innovatieve lessen. Dit zal gaan bijdragen aan 
het verbeteren van de 21-eeuwse vaardigheden 
binnen onze school. 

 

 
 Externe analyse  

Kans voor de school  Bedreiging voor de school  

Extra lokalen Oostergo singel  Te weinig uren gebruik van de gymzaal 

Samenwerking kinderopvangorganisatie  Te weinig vierkante meters in de school.  

Subsidie DEIMP Plein medegebruik Montessori, inmiddels totaal 
1000 kinderen. Te weinig buitenruimte kinderen. 
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3.4 Strategische keuzes 
 

ICT innovatieve werkvormen in de klas 

Doel: ICT zit geïntegreerd in ons onderwijs en we weten wanneer en hoe vaak we ICT als middel 
inzetten. Hoe benutten we de veelheid aan mogelijkheden van ICT zo optimaal mogelijk en 
versterkend voor ons onderwijs? 
 
ICT 

- Internationalisering: Door scholen bezoek in andere landen in Europa worden we 
geïnspireerd en al deze bevindingen nemen we mee terug naar onze school om het inzetten 
van mobiele technologie te verbeteren.  

- Onderzoek DEIMP: We krijgen als school een goed beeld hoe we mobiele technologie in 
groep 1 t/m 8 nog beter in kunnen zetten in onze school ten behoeve van het leren van de 
kinderen.  

Snappet 

- Het verder uitbreiden van de afspraken over Snappet en schermgebruik 

- Doorgaan met Snappet in de groepen 4 t/m 8 en het werken aan verschillende vakken. 

- Onderzoeken of we rekenen op de Snappet ook in groep 3 invoeren. 

- Betere afstemming werkniveau individuele kinderen door gebruik Snappet en andere 
mogelijkheden 

- Bespreken hoe we communiceren naar ouders over behaalde resultaten in Snappet; 
mogelijkheid van het Snappetrapport. 

Rekenen 

Doel: Doorgaande lijn Snappet verscherpen en naast Snappet, kinderen hun rekenvaardigheid laten 
vergroten door samenwerkend leren (coöperatieve werkvormen). 

- Cursus “Met sprongen Vooruit” wordt gefaseerd gevolgd door alle collega’s. 
- Afspraken voor het gebruik van “met sprongen vooruit” opstellen in combinatie met Wereld 

in getallen en Snappet.  
- Coöperatief leren invoeren bij rekenen. 

Begrijpend lezen 

Doel: Begrijpend lezen is belangrijk.  
- Begrijpend luisteren is een voorwaarde voor begrijpend lezen. Veel voorlezen. 

- Veel aandacht voor de woordenschat in groep 1 t/m 8  

- Begrijpend lezen (luisteren) beginnen in de onderbouw. 

- De groepen 5/8 zetten bij een zaakvak/taalles begrijpend lezen in (denkend aan formule). 

- Closereading: een verdiepende manier van begrijpend lezen, waarbij de inhoud van een 

complexe tekst centraal staat. 

Overgang van 2 naar 3  

 Doel: De overgang voor kinderen geleidelijk te laten zijn. 
- Onderzoeken waar de methode ruimte biedt voor een ander aanpak dan puur klassikaal en 

leerkracht gestuurd. 
- Spelend leren en keuzevrijheid. 

Oriëntatie op een methode wereldoriëntatie  

Doel: Het op zoek gaan naar welke leermiddelen er gebruikt kunnen worden om het vak 
wereldoriëntatie doelgericht en aantrekkelijk te geven. 

- Vakoverstijgend werkgroep samenstellen na visie dag. 
- Onderzoek m.b.v. HCO. 

Engels in de hele school 
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Doel: Engels in groep 1 t/m 8 
- Keuze maken voor een andere methode Engels die geschikt is voor groep 1 t/m 8. 
- Het bereiken van een doorgaande lijn van gr 1 t/m gr 8. Engelssprekende leerlingen en 

leraren. 

Ondersteuning 

Doel: zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
- Binnen de school is geld en hulp voor kinderen met een eigen leerlijn. 
- Blijven werken met de Waterlelie-zorgroute, waar nodig aanpassen . 
- Bij beslissingen werken met PDSA-cyclus (plan-do-study-act). 
- Bespreken van de datamuur en de resultaten met het team. 
- Werken met onderwijsbehoeften per leerling. 
- Afstemmen behoeftes instructie van individuele kinderen (loslaten instructie): didactisch 

groepsoverzicht. 
- Toets uitslagen gebruiken om te kijken naar ons onderwijs. Wat valt op en waar kan het 

beter. We willen cijfertjes niet leidend laten zijn maar wel ons onderwijs waarbij we de 
cijfers gebruiken om plannen te maken. 

- Ondersteuning buiten de klas: kortdurend.  
- MRT door gymleerkracht.  

Wetenschap en Technologie Techniek en programmeren 

Doel: Wetenschap en technologie maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch 
en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Wij maken dit 
schooljaar een start en willen dat kinderen vaardigheden aangeboden krijgen die ze nu en in de 
toekomst nodig hebben. - Er is een technieklokaal met materiaal. 

- Techniek door techniekleerkracht. 
- Er wordt meegedaan aan een door een subsidie verkregen project met maakboxen. 

Voeding en Trakteren 

Doel: Binnen het team goede afspraken maken over wat we wel/niet toestaan aan 10-uur hapjes en 
traktaties m.b.t. het nastreven van een gevarieerd, gezond voedingspatroon en rekening houdend 
met duurzaamheid. 

- Hoe worden we een gezonde school. 

Ouderbetrokkenheid 

Doel: Wij willen samen optrekken en ouders vanaf komend schooljaar nog meer betrekken bij het 
schoolleven van hun kind. Daarom gaan wij onze contactmomenten met ouders anders inrichten. 
 
We vinden de wisselwerking tussen ouder, kind en school erg belangrijk en werken permanent aan 
een goede relatie met ouders. De kern van ouderbetrokkenheid is goede communicatie en elkaar 
‘verstaan’. Tweerichtingsverkeer 
Met de leerkracht als onderwijsprofessional en de ouder als ervaringsdeskundige.  

- Wij starten het schooljaar met een dynamische informatiebijeenkomst startreceptie in alle 
klassen.  

- Leergesprekken : Leerkracht-ouder-kind  
-In september volgt een individueel startgesprek met ouders en kind.  
-In maart organiseren wij voortgangsgesprekken.  

- Kinderen krijgen twee rapporten. In maart en juni. 

Identiteit en visie 

Doel: Zichtbaar in school (gebouw) en gedrag (iedereen) dat we een Christelijke school zijn en 
duidelijk wat we daaronder verstaan. 

- Tekst “wonderen” in de school hangen. 
- Naar aanleiding van de zelfevaluatie meerjarenplanning invullen. 
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Rapport 

Naar een nieuw rapport over 2 of 3 jaar; te beginnen met voorwerk, voorbeelden bekijken van 
andere scholen en goed in kaart brengen wat we willen. 

- rapportage Snappet hierin meenemen. 

 
 

4.  Onderwijs  
 

4.1 Identiteit  
Als team staan we achter de kernwaarden ‘ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar’ en hebben 
we met elkaar besproken, hoe we hieraan betekenis willen geven in de dagelijkse praktijk. 
  
Ontmoeten betekent voor onze school dat je je welkom bij ons voelt, we oog hebben voor elkaar en dat 
we elkaar tegemoet komen, in verschillen en overeenkomsten. Mensen zijn zichtbaar binnen de school, we 
gaan met elkaar in gesprek en leerkrachten, kinderen en ouders ontmoeten elkaar tijdens gesprekken en 
vieringen.  

Verbinden betekent voor onze school de samenwerking van school, kind en ouders en de samenwerking 
met organisaties buiten de school zodat het kind optimale kansen krijgt.   
We hebben een open houding en communiceren helder. We maken verbinding in de groep: d.m.v. Kwink 
en de lessen t.b.v.. groepsvorming. Als team doen we aan teambuilding, intervisie en sport. 
 
Betrokken We tonen interesse in elkaar, houden elkaar op de hoogte houden, proberen met liefde, zorg 
en respect met elkaar om te gaan. We hebben hart voor de zaak en we spannen ons in om de doelen te 
behalen die de organisatie stelt. Onze betrokkenheid zie je terug in een betrokken MR en OR. We praten 
over ‘wij’ i.p.v. ‘zij’ . Er is persoonlijke aandacht: o.a. lief en leed-pot, kaartje, bezoekjes. We heten welkom 
bij de deur van de school en de klas; hand geven, gesprekje bij de deur. 
 
Betrouwbaar betekent voor onze school dat afspraken helder zijn, we de afspraken nakomen en dat 
problemen bespreekbaar worden gemaakt.  
 

Door elkaar vragen te stellen zijn we tot de invulling van onze identiteit gekomen. De volgende spreuk was 
een van de waardevolle uitkomsten van de brainstorm die goed bij de school past en bij de manier waarop 
wij met kinderen omgaan: ‘Het leven is vol wonderen en één daarvan ben jij’!  

 
Onze school streeft ernaar een christelijke dialoogschool te worden. Een christelijke dialoogschool 

betekent dat we streven naar het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit en tegelijkertijd naar 

openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen. We gaan hierbij uit van het 

identiteitskader van SCOH. In het schoolplan lichten we kort toe hoe ons streven om aan dit identiteitskader 

te voldoen er in de praktijk uitziet. Daarbij volgen wij de schijf van 6 uit het identiteitskader (hoofdstuk 3) 

en beschrijven wij hoe onze identiteit vorm krijgt. De schijf van vijf verwijst naar de vijf dimensies waar de 

identiteit van onze school tot uitdrukking komt; Eindprofiel van de leerling, Cultuur en Hoogtepunten, 

Uiterlijk en Inrichting, Partners van de school én Leerkrachtkwaliteiten. Op basis van onze zelfevaluatie 

komen ontwikkelpunten naar boven. Hoe we dit doen beschrijven we in het jaarplan. 
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4.2 Schoolklimaatovereenkomst 
De Schoolklimaatovereenkomst is de rode draad voor de pedagogische en didactische uitgangspunten van 
De Waterlelie: Wij hebben met de teamleden de volgende afspraken:  
 
o Iedere dag een nieuwe kans. 
o Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. 
o Praat ik niet over iemand, maar met iemand. 
o Ik hanteer een professioneel denkkader: 

- Wat is goed voor de kinderen? 
- Wat is goed voor de organisatie? 
- Wat is goed voor mij? 

o Sta ik open en ben ik geïnteresseerd in de ander. 
o Ik oordeel niet, ik laat de ander in zijn waarde. 
o Ik maak gebruik van talenten van anderen. 
o Ik ben respectvol en draag bij aan een positieve sfeer. 
o Ik geef feedback en ga uit van ik+ en jij +. 
o Ik heb een voorbeeldfunctie. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team. 
 
 

4.3. Culturele vorming  
Omdat wij cultuuronderwijs belangrijk vinden hebben wij een cultuur coördinator die  de doorgaande lijn 
en de kwaliteit van de culturele vorming bewaakt. Op dinsdag (eerste half jaar) en op vrijdag (tweede half 
jaar) hebben alle kinderen ’s middags CKV (drama, tekenen, muziek, handvaardigheid). Onze 
cultuurcoördinator geeft daarnaast op woensdag danslessen, volgens een rooster, aan alle groepen.  
Alle groepen gaan 1x per schooljaar op museumbezoek en 1x naar een theatervoorstelling. 
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4.4 Burgerschap 
Op onze school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen 

mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in 

de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land 

en de wereld. Met andere woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers. 

Wij maken hierbij gebruik van de methode KWINK en Trefwoord. Bij de keuze voor de nieuwe methode 

Wereld oriëntatie nemen we burgerschap mee.   

 
4.5 Brede Vorming 
Methoden 

Wij maken op school gebruik van verschillende methoden, die passen bij onze manier van lesgeven. 

Daardoor worden alle onderdelen van de lesstof die aan bod moeten komen, daadwerkelijk behandeld. 

Kinderen krijgen zo goed en gevarieerd onderwijs. Ieder kind krijgt wekelijks basisstof voor elk vak. Deze 

basisstof wordt klassikaal aangeboden. Daarna gaan de kinderen de stof zelfstandig verwerken. Naar 

aanleiding van de behaalde resultaten krijgt elk kind extra oefen- en/of verdiepingsstof. Deze verschilt 

per kind, omdat wij inspelen op de individuele behoeften. Hiermee gaan de kinderen zelfstandig aan de 

slag. Afwisselend doen zij dit individueel, in tweetallen of in kleine groepjes.  

 
 
Leeractiviteiten 

Groep 1/2 
CBS de Waterlelie heeft heterogene (verticale) kleutergroepen, waardoor de jongste en oudste kleuters bij 
elkaar zitten in één groep. Dit doen wij vanuit de visie dat de jongste kleuters zich kunnen optrekken aan 
de oudste kleuters en oudste kleuters verantwoording leren dragen voor de jongste kleuters. Zo stimuleren 
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wij zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Ook bij de kleuters kiezen wij voor vormen van zelfstandig werken, 
zodat zij op jonge leeftijd zelfstandigheid en uitgestelde aandacht aanleren. 
Wij werken met het programma ‘Inzichtelijk’, waarbij wij uitgaan van duidelijke doelen en passende lessen 
en activiteiten. Zo werken wij met wisselende themahoeken, passend bij het thema waaraan wij werken. 
Voorbeelden van thema’s zijn beroepen, indianen, lente, koningsdag, piraten, etc. De themahoeken 
wisselen elke zes weken. Binnen de thema’s komen taal- en rekenvaardigheden aan bod, maar er is ook 
voldoende gelegenheid voor muziek, drama, spel en creatieve verwerkingsvormen. 
Wij hebben onze visie op het kleuteronderwijs als volgt uitgewerkt: 
1. De leerkracht creëert een opgeruimde, verrijkte leeromgeving, waarin de kinderen op een betekenisvolle 
manier bewust bezig zijn met de aangeboden doelen. Dit doen zij op hun eigen niveau, passend bij de eigen 
manier van leren. 
2. Door een rijke, thematische omgeving te creëren komen kinderen door middel van verwondering tot 
spelend leren. 
3. Kinderen in onze school komen het beste tot leren in een gestructureerde omgeving, waarbij zij binnen 
het gestelde kader vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen. 
4. Wij zorgen ervoor dat onze kleuters weten wanneer en hoe ze gaan samenwerken om zo van en met 
elkaar te leren. 
 
Groep 3 
In groep 3 leren de leerlingen lezen, schrijven en rekenen. Elke dag werken de leerlingen aan deze drie 
vakken. De leerlingen leren letters volgens de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Daarnaast schrijven de 
leerlingen elke dag een nieuwe letter of woord, dat aansluit bij de leesmethode. Voor rekenen werken de 
leerlingen met de methode ‘Wereld in getallen‘. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende reken-
gebieden per keer. Ze hebben culturele en kunstzinnige vorming, gym van een gymdocent en techniekles. 
 
Groep 4 tot en met 8 
Wij vinden het belangrijk dat ook in de groepen vier tot en met acht een evenwicht bestaat tussen 
cognitieve en creatieve vakken. Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen, verschuift het 
zwaartepunt naar de cognitieve vakken, maar worden de creatieve vakken beslist niet vergeten. De 
kinderen krijgen één keer per week culturele en kunstzinnige vorming en gym van een gymdocent in de 
sporthal. Daarnaast krijgen zij maandelijks twee keer gym en twee keer techniek op school met de halve 
groep. 
Wij werken met de methode Snappet (tablets) voor taal, spelling en rekenen. Zo sluiten wij nog beter aan 
bij de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen en stimuleren wij hen nog beter te worden in deze 
vakken. 
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Referentieniveaus 
De referentieniveaus voor taal en rekenen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijsaanbod in die 
vakken. Referentieniveaus beschrijven wat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan moeten kennen en 
kunnen en waar we naartoe werken. Bij taal gaat het om de domeinen mondelinge taalvaardigheid, lezen, 
schrijven en taalverzorging. Bij rekenen om getallen, verhoudingen, meetkunde en verbanden. Onze 
gedegen en uitdagende taal- en rekenmethoden sluiten goed aan op de referentieniveaus. 
De uitslag van onze CITO eindtoets is ver boven het landelijk gemiddelde. Niet alleen door de 

eigenschappen van de populatie maar vooral door goed les te geven. We kijken dan ook liever naar 

leerkrachtgedrag en het maximale uit de kinderen halen dan cijfertjes als doel op zich. Concretisering van 

onze ambities wordt uitgewerkt in de jaarplannen. 

De leerling in beeld 

Op de Waterlelie hebben we alle afspraken rondom het volgen van de individuele leerling en de groep 
vastgelegd in de Waterleliezorgroute. Dit document bevat schoolbreed afspraken omtrent het 
onderwijsaanbod, de in te zetten hulp in en buiten de groep en communicatie binnen de school en met 
ouders. We geven de kinderen onderwijs op grond van hun onderwijsbehoeften, rekening houdend met 
de mogelijkheden en beperkingen van het kind. We verzamelen daartoe informatie rondom leerlingen 
(observaties, toets resultaten, Snappet resultaten, informatie van thuis, informatie van externen etc.) en 
gaan vooral uit van de mogelijkheden van het kind: wat heeft het kind nodig om bepaalde doelen te 
bereiken en welke aanpak heeft een positief effect (handelingsgericht). 
 
We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen aan de hand van methodetoetsen en Cito toetsen. Wanneer 
een leerling uitvalt op een methode gebonden toets, biedt de leerkracht een interventie.  Deze interventies 
worden genoteerd in een tussenblad in de klassenmap om de leerontwikkeling van een kind te monitoren. 
Hierin wordt beschreven welk doel de leerling moet behalen, welke aanpak nodig is en wanneer hulp 
gegeven wordt. Bovenstaande geldt ook voor de kinderen die de stof snel beheersen en moeilijkere stof 
aankunnen.  

Elke leerkracht vult 2x per jaar het didactisch groepsoverzicht in met daarin de onderwijsbehoeften van 
elke kind en de belemmerende en bevorderende factoren. Daarnaast wordt op sociaal emotioneel gebied 
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voor elk kind 2x per schooljaar Sometics en SCOL door de leerkracht ingevuld. Op Snappet worden de 
resultaten van rekenen, taal en spelling bijgehouden en bewaard.  
De leerkrachten bespreken structureel 3x per schooljaar hun groep en de individuele leerling met de intern 
begeleider.  In groep 1/2 werken we met “inzichtelijk”. Elke maand staan er doelen centraal op het gebied 
van gecijferdheid en geletterdheid. Als de leerkracht ‘Inzichtelijk’ volgt, heeft ieder kind aan het eind van 
het schooljaar alle doelen aangeboden gekregen die vastgesteld zijn door het Ministerie van Onderwijs.  
De doelen en organisatie staan per maand vermeld in het groepsplan en elke leerkracht vult deze voor zijn 
groep in.  Elk doel komt gedurende het schooljaar nogmaals aan bod en op die manier worden de leerlingen 
die het doel niet behaalden goed gevolgd en wordt er zorg gedragen voor voldoende herhaling. 

Pedagogische uitgangspunten  
De Waterlelie is een Christelijke school waar kinderen zich veilig voelen en waar ieder kind zichzelf kan zijn. 
Wij zorgen voor structuur en rust, hanteren duidelijke (omgangs)regels en hebben respect voor elkaar. 
Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen als zij zich veilig voelen, daarom voelt ons team zich 
verantwoordelijk voor hun welzijn. Wij willen er zo aan bijdragen dat zij het beste uit zichzelf halen.  
Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich verder door voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid, respect voor 
elkaar en elkaars spullen, een anti- pestprotocol, meer verantwoordelijkheid voor leerlingen, blijvende 
aandacht voor communicatie en een aansprekende methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Didactische uitgangspunten  
Wij werken permanent aan een uitdagende leeromgeving, waarin wij ons onderwijs zoveel mogelijk 
afstemmen op de verschillende behoeften van leerlingen. Onze didactische aanpak gaat uit van 
opbrengstgericht werken, gestructureerd en volgens een vaste cyclus. Dit heeft als doel een zo groot 
mogelijke opbrengst te genereren en meetbare doelen en resultaten te realiseren. Binnen deze 
onderwijsvorm werken wij schoolbreed met effectieve directe instructie (EDI). EDI gaat ervan uit dat 
kinderen effectiever leren als zij nieuwe informatie kunnen verbinden met aanwezige kennis. Leerkrachten 
werken daarom aan de hand van een stappenplan met o.a. een terugblik, duidelijke doelen, oefening, 
individuele verwerking en feedback. We gebruiken onder andere de verwerking van Snappet om de 
instructie en het onderwijs aan te passen aan het individuele kind. Kinderen en leerkrachten krijgen tijdens 
de les meteen feedback over het lesdoel en de vorderingen. Dat is erg fijn voor de leerlingen.  
In alle groepen werken wij met KWINK, een methode voor sociaal-emotioneel leren met aandacht voor 
burgerschap, sociale integratie en media.  

 
 
4.5 Kansen voor elk kind 
 
School ondersteuningsprofiel (SOP) 
In ons ondersteuningsprofiel (SOP) staat een duidelijke omschrijving van wat wij aan ondersteuning vanuit 
de basiszorg kunnen bieden. Wij vinden dat iedere leerling de ondersteuning verdient die past bij zijn of 
haar onderwijsbehoeften.  

De Waterleliezorgroute  
bestrijkt de interne zorg op groeps- en schoolniveau en de externe zorg. De externe zorg komt vanuit ons 
samenwerkingsverband. 
De zorgroute kent zes fasen:  
Fase 1: cyclus handelingsgericht werken door de leraar (groene pijl); 
Fase 2: groepsbespreking (groene pijl); 
Fase 3: leerlingbespreking (gele pijl); evt. gevolgd door een MDO (op afroep bij elkaar komen); 
Fase 4: Ontwikkelingsperspectief (OPP) (gele pijl); 
Fase 5: extern handelen: HGD, consultatie en/of begeleiding (rode pijl); 
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Fase 6: Verwijzing (rode pijl): verwijzing naar een instelling voor jeugdzorg, het aanvragen van een 
individueel arrangement via SPPOH of het aanvragen van een lesplaats op het SBO of SO op advies van het 
SPPOH-expertiseteam. 

 

 

 
Veiligheidsplan 
In onze school kunnen wij te maken krijgen met kleine en grote conflicten. In een (beperkte) ruimte moet 
samengeleefd en gewerkt worden, met veel andere leerlingen of andere volwassenen.  
Ruzies kunnen van grote invloed zijn op de sfeer in de groep of op school. Uitgangspunt daarbij is dat ruzies 
niet uit de weg moeten worden gegaan. Leerlingen komen ook in andere situaties ongetwijfeld wel eens in 
aanraking met conflicten. In plaats van deze conflicten af te doen als lastig, gaan wij uit van de visie dat 
deze situaties juist aangegrepen moeten worden als ‘oefenmomenten’. Dit geldt voor conflicten tussen 
leerlingen onderling als voor conflicten tussen leerlingen en volwassenen.  

 
Als bij een leerling sprake is van zorg omtrent het gedrag, dat mogelijk voortvloeit uit een van 
bovengenoemde aspecten, wordt de leerling besproken. Dit gebeurt op collegiaal niveau en in gesprekken 
met de intern begeleider. Duidelijk is dat er actie wordt ondernomen.  
 
 
Belangrijke stappen hierbij zijn:  
- In gesprek gaan met de ouders/verzorgers van de leerling.  
- Zorgvuldige observatie op basis van een voorlopige hypothese.  
- Analyse van het pedagogisch klimaat van de groep.  
- Analyse van de onderwijsleersituatie.  
 
Bij het ondernemen van deze stappen kan de gedragsspecialist worden ingezet. Dit is een collega binnen 
het team die een opleiding tot gedragsspecialist (Master SEN) gevolgd heeft. 
Eveneens kan de leerling door de IB-er en de groepsleerkrachten besproken worden in het MDO 
(Multidisciplinair overleg) met de schoolverpleegkundige /schoolarts van de Jeugdgezondheidsdienst, de 
schoolmaatschappelijk werkster en de onderwijsondersteuner vanuit het SPPOH. Ouders worden ook bij 
dit gesprek uitgenodigd. Hier zal de lijn voor eventuele hulp van buitenaf ingezet kunnen worden.  
 
Wij gebruiken op school de methode KWINK. Een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.   Kwink 
zet de kracht van de groep in tegen pesten. Kwink is een onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren 
(SEL), inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.  
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Bij een sterke en veilige groep horen gedragsregels. Hoe sterker en veiliger die groep is, hoe beter de 
leerlingen zullen presteren. Dat kan alleen maar in een groep waarin op een planmatige en structurele 
manier wordt gewerkt aan het sociaal-emotioneel leren van kinderen, waarin positief gedrag bevestigd 
wordt en verstorend gedrag geen kans krijgt. Het systematisch aanleren van SEL- competenties 
(levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving.  

De kinderen in groep 3 t/m 8 worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd door middel van het 
registratiesysteem SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). SCOL gaat uit van de vijf competenties die 
aangeboden worden bij KWINK. In groep 6 t/m 8 vullen de kinderen zelf 2 x per jaar de welbevindingslijst 
van SCOL in. 
 
Ieder jaar wordt aan het begin en halverwege het schooljaar in elke groep een sociogram afgenomen.   
Een sociogram geeft een beeld van de sociale verbindingen, relatiepatronen en cohesie in de groep. Door 
een goede groepsvorming ontstaat er vertrouwen en rust in de groep, waardoor kinderen zich kunnen 
richten op het leerproces. Iedere groep heeft zijn eigen behoefte tot het komen van een positief 
groepsklimaat. De leerkracht speelt hierop in door middel van KWINK en Klassenkracht (boek). 
De meeste kinderen zullen in SCOL voldoende score en kunnen met onze basisaanpak prima functioneren. 
Kinderen die uitvallen binnen SCOL of vanwege een stoornis niet mee kunnen in onze basisaanpak hebben 
een andere begeleiding nodig. Wanneer het gedrag belemmerend is voor de ontwikkeling en/ of de 
klassenomgeving, wordt de IB-er ingeschakeld. Binnen CBS de Waterlelie is een Gedragsspecialist 
aanwezig. De Gedragsspecialist wordt op verzoek van de Intern begeleider bij de ontwikkeling van een kind 
of groep betrokken. De taak die de Gedragsspecialist heeft is het bewaken en borgen van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind of de groep. De gedragsspecialist biedt de leerkracht/kind/ouders 
concrete handvatten waarmee het kind in zijn kracht gezet kan worden. 
Op het moment dat er meer nodig is dan de ondersteuning die wij op school kunnen bieden op sociaal-
emotioneel gebied, zoeken wij externe hulp. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij bovenstaand 
proces.   
 
Anti-pestprotocol 
Alle kinderen moeten zich bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door 
elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel 
plezier naar school te gaan. De leerkrachten bevorderen dit door het scheppen van een veilig klimaat en 
een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Ieder mens mag er zijn! 
We zijn ons ervan bewust dat pesten helaas op iedere school voor komt, ook bij ons. Het is een probleem 
dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. 
 
Als school willen we alert zijn op pestgedrag en actie ondernemen. We willen kinderen leren hoe ze met 
elkaar om moeten gaan. Als pesten en pestgedrag toch plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op 
onze school. Dit probleem nemen we serieus en dan volgen we de procedures van het protocol, zowel voor 
het gepeste kind, de pester(s) en de zwijgende groep kinderen als voor de ouders en de leerkrachten. 
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4.6 Onderwijs voor de toekomst 
 
Dynamisch leren 

Het doel van ons onderwijs hebben we over 4 onderdelen verdeeld: 

 

o Kennis: taal (lezen en schrijven) en rekenen 

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan.  

o Vaardigheden: opleiden tot denkende doeners 

Door kinderen te laten experimenteren tijdens techniek of handvaardigheid besteden wij 

aandacht aan de volgende vaardigheden: ICT, logica, abstract denken, nieuwsgierig denken, 

robotica, innovatief denken en creativiteit. Leerlingen krijgen de ruimte om vanuit eigen ideeën 

en interesses aan een project te werken.  

o Wereldburgerschap: opleiden tot wereldwijze, kritische denkers. 

Met elkaar samenwerken om de wereld te begrijpen en te veranderen vraagt focus op de volgende 

kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, talen, maatschappijleer, filosofie en 

cultuur/muziek. We bieden deze vakken aan in samenhang. Wij geven Engels in groep 1 t/m 8.  

Sociale vaardigheden: lesactiviteiten gericht op het omgaan met elkaar en jezelf. 

o Gezondheid: sport, beweging, expressie en voeding 

CBS De Waterlelie is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat kinderen sporten en 

bewegen. De school is een plek waar kinderen sociale vaardigheden op kunnen doen zoals 

sportiviteit, goed omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het naleven van regels. We streven 

naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge verhoudingen. 

 
Dynamische groeperingsvormen 

Instructies geven we graag aan kleine groepen. Niet alle leerlingen hebben instructie nodig, alle leerlingen 

hebben wel werkbegeleiding nodig. Daarom maken wij gebruik van dynamische groeperingsvormen in de 

organisatie van ons onderwijs 

o Instructies 

Niet ieder kind heeft voor ieder kerndoel instructie van de leerkracht nodig. Sommige kinderen 

hebben voldoende aan de logische opbouw van het aanbod van de methode, sommige kinderen 

hebben voldoende aan een korte aanwijzing. Voorafgaand aan een periodeaanbod gaan we na 

welk kind voor welk doel instructie nodig heeft. Deze kinderen groeperen we in instructiegroepen 

en zelfstandig werkgroepen. Dit resulteert in grote betrokkenheid, concentratie en nabijheid 

tijdens de instructies. 

 

o Zelfstandig werken 

Per bouw 1/2/3 – 4/5/6 en 7/8 is er naast een instructielokaal een zelfstandig werklokaal. Kinderen 

die niet bij een instructie aanwezig zijn, vinden daar een plek om zelfstandig te werken. Dit doen 

zij aan de hand van een weektaak. Het belangrijkste doel is om de leerling minder afhankelijk te 

maken van de leerkracht en het zelfredzaamheid en eigenaarschap van de leerling te vergroten. 

 
o Groepslessen 

Deze lessen geven we aan de eigen groep.  
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De lesdag wordt in de groep begonnen en aan het einde van de dag sluiten we daar ook samen af. 
De leerkracht van de groep is voor ouders en kinderen ook het eerste aanspreekpunt. 

 
Dynamische instructie 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen direct bij de instructie aangesproken worden, gebruiken wij 

dynamische werkvormen.  

o Coöperatieve werkvormen 
Leerlingen zijn meer betrokken en actiever bij de instructie op het moment dat ze door middel 
van coöperatieve werkvormen leren. Het zijn niet alleen de sterkere leerlingen die ervan leren, 
maar er wordt een beroep gedaan op ieder kind. Hierdoor doen de kinderen zelfvertrouwen op 
en leren de kinderen elkaar te helpen. De sociale vaardigheden en de sfeer van de groepen 
verbeteren hierdoor ook.  
 

o Innovatieve werkvormen 
21ste-eeuwse vaardigheden zijn essentieel voor kinderen waarvoor de toekomst nog onbekend 
is. Door innovatieve werkvormen in de klas in te zetten door het gebruik van mobiele technologie 
en deze onderdeel te laten zijn van de instructie leren kinderen deze 21ste-eeuwse vaardigheden. 
Ze leren van en met elkaar en de innovatieve werkvormen zorgen ervoor dat kinderen meer 
betrokken zijn, actiever zijn en leren in hun eigen context wat ook het plezier van leren 
bevorderd.   
 

Dynamische verwerking 
Om ervoor te zorgen dat kinderen allemaal op hun eigen niveau en hun eigen tempo kunnen leren, 
hechten wij veel belang aan ICT.  

 
o Snappet  

Vanaf groep 4 maken we bij rekenen, taal en spelling gebruik van Snappet. Hierbij heeft ieder kind 
de beschikking over een eigen tablet met les- en oefenmateriaal dat aansluit op zijn eigen niveau. 
Het sluit aan op de lessen die de leerkracht bij de instructie behandelt. 
De leerlingen kunnen effectief met hun tijd omgaan, zelfstandig werken en hun eigen voortgang 

volgen. De leerkrachten kunnen direct de resultaten van de kinderen inzien en hebben nog beter 

inzicht in de voortgang.  

o Coöperatieve werkvormen  

Het onderwijs is enorm in beweging. We gaan stap voor stap verschillende werkvormen 

introduceren. Coöperatieve werkvormen en aandacht voor het ontdekkend en onderzoekend 

leren. Zodat de leerlingen voorbereid zijn op de toekomst. De school wil ruim van opzet zijn, met 

veel leer- en speluitdagingen. Met werkplekken waar zelfstandig maar ook samengewerkt kan 

worden. 

 

o Schrijven  

We vinden het belangrijk dat de kinderen blijven leren schrijven. We overwegen te kiezen voor het 

blokschrift i.p.v. schuinschrift. 

 
Dynamisch onderwijs 

o Ontwikkeling  

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. De technologie gaat ons in de nabije toekomst veel 

nieuwe mogelijkheden bieden om gepersonaliseerd onderwijs te bieden en te realiseren waarbij 

het nu nog vaak niet haalbaar is. 
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o Internationalisering 

Onze school neemt deel aan een internationaliseringsproject.  Gedurende 2 jaar zullen 
leerkrachten op uitwisselingsbezoek gaan in Barcelona, Engeland, Ierland en Cyprus.   
We willen leren van het onderwijs in het buitenland. We leren onze kinderen Engels zodat zij ook 
via skype en wie weet via uitwisseling hun wereld kunnen vergroten.   
 

o Gepersonaliseerd leren 
Instructie waar nodig, en niet langer dan nodig. 
Hierbij gaan we uit van de behoeften en mogelijkheden van de leerling zelf. Hij of zij weet zelf het 
beste hoe het tot leren komt. De leerling heeft een duidelijke stem in wat hij wil leren, hoe hij 
toegang tot informatie wil krijgen en hoe hij deze informatie wil verwerken. En hij heeft een keuze 
in hoe hij aantoont wat hij heeft geleerd. Zo kunnen we de leeromgeving, de leerstof en de 
leermethode afstemmen op de individuele behoeften van de kinderen: week- en dag planning, 
leerdoelen verplicht en keuze. 
 

4.7 Strategische keuzes 
 

Ontwikkelonderwerp 2019-2023 Toelichting  

Ontwikkelgroepen Er zijn schooljaar 2018-2019 zes ontwikkelgroepen 
gestart. 
We hebben 8 thema’s voor de komende 4 jaar. Niet elke 
ontwikkelgroep heeft 4 jaar nodig. 

1. Gepersonaliseerd leren 4 jaar 
Door leerdoelen leidend te laten zijn kunnen kinderen 
kiezen voor instructie of zelfstandige verwerking.  
Instructiemomenten zijn op vaste tijden in de school. 
Afhankelijk of wij extra lokalen krijgen zullen wij daar 
keuzes in maken.Kinderen hebben d.m.v. een week- en 
dagplanning keuze wanneer en hoe ze de leerstof 
verwerken en hun leerdoelen gaan behalen. Er zijn 
verplichte leerdoelen en keuzeonderdelen. 

2. Methode Wereldoriëntatie 2 jaar 
Keuze voor vakoverstijgend en thematisch gefundeerd 
en met het team maken. Werkgroep bereidt Uitproberen 
in maart 2020. Daarna strategische keuzes maken. 

3. Gezonde school 1 jaar 

4. Nieuw rapport 3 jaar 

5. ICT: innovatie 4 jaar 

6. Engels 1 t/m 8 2 jaar 

7. Experts  4 jaar, Inzetten van specialisten 

8. Coöperatief leren 2 jaar 
Met Sprongen vooruit, rekenspelletjes voor gr 1 t/m 8. 
Kinderen moeten naast individueel leren op eigen niveau 
leren samenwerken waarbij we ze willen laten ervaren 
dat je door samen te werken verder komt. Nog 3 
studiedagen inplannen. In 2021 hebben de leerkrachten 
een certificaat. 
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5.  Personeelsbeleid  
Visie 

o Als team dragen wij zorg voor het welzijn van alle medewerkers. Welzijn in de vorm van: mogelijkheden 

aanreiken voor professionele groei, vitaliteit, inzetbaarheid en meedenken en praten over verbetering 

van het dagelijkse beleid. Daarnaast stellen we medewerkers optimaal in de gelegenheid om eigen 

verantwoordelijkheid te dragen, rekenschap af te leggen en zelf initiatieven te nemen tot verbetering 

van het primair proces en de schoolontwikkeling.  

o We delen onze kwaliteiten en willen van elkaar leren. We hebben een sfeer waarin we elkaar feedback 

geven en waarderen. Om dit te bereiken werkt de school de komende jaren verder aan de verdere 

ontwikkeling van: 

- Een professionele leergemeenschap waarvan in ieder geval collegiale consultatie, 

teambuilding, betrokkenheid, het benutten van elkaars talenten en leren van en met elkaar 

deel uitmaken. 

- De communicatie vanuit de driehoek ouder-kind-school. 

- De organisatiestructuur zo inrichten dat de collega’s goed geïnformeerd zijn over de algemene 

lopende schoolzaken en hierover in gesprek kunnen gaan. 

- Professionaliseringsplan. 

5.1 Strategische keuzes 
 

Ontwikkelonderwerp 2019-2023 Toelichting  

1. Ontwikkeling van de school tot 

professionele leergemeenschap 

door middel van: 

 

Het uitvoeren en volgen van de gesprekkencyclus van het SCOH; De 

gesprekkencyclus is een belangrijk onderdeel van ons professioneel 

personeelsbeleid 

o Afnemen van de VHM: geheel of flitsbezoek 

o Professionalisering van de medewerkers: teamscholing en individuele 

scholing. 

o Een goede begeleiding van de beginnende leerkracht door de inzet 

van een coach. 

2. Collegiale consultatie en 

Intervisie 

 

o Collega’s leggen klassenbezoeken bij elkaar af ter verbetering van de 

leskwaliteit en de leerkrachtvaardigheden. 

o Gezamenlijke lesvoorbereidingen 

o 4 maal per jaar wordt intervisie gepland 

3. Communicatie vanuit de 

driehoek ouder, kind en school 

o Kindgesprekken  

 

4. Uitvoering geven aan cao-

verplichtingen  

o Implementatie professionaliseringsafspraken 

o Overlegmodel voor taakbeleid; Met ons taakbeleid realiseren we een 

optimale afstemming van het werk dat binnen de organisatie moet 

gebeuren en de beschikbare tijd van personeel. Dit betreft zowel les-

gebonden als niet-les-gebonden taken, deskundigheidsbevordering, 

duurzame inzetbaarheid en overige taken. 

o Werkdrukvermindering 

In het regeerakkoord is afgesproken dat er structureel middelen 

vrijkomen voor de verlaging van de werkdruk. 



                                                        
 

4 juni 2019  21 

 

 

6. Kwaliteitszorg  
 

Visie 

o Als wij het hebben over kwaliteitszorg bedoelen we dat we op een gestructureerde manier de goede 

dingen nog beter proberen te doen. Dat beter doen is onze collectieve ambitie. We hebben hoge 

verwachtingen van onze leerlingen en elkaar. 

o Verbetering van de prestaties van de school hangt ook af van de processen in de school, met name van 

allerlei interacties, die van de leerkracht die met zichzelf in gesprek is, tussen leerkracht en leerling, en 

tussen leerkrachten onderling. Om te weten waar het echt wringt kun je niet alleen op de cijfers afgaan. 

o De school zet kwaliteitszorg in om de onderwijsontwikkeling te bewaken en als basis voor de 

professionele samenwerking en de evaluatie van de PDSA-cyclus. 

 

De PDSA- cyclus op de Waterlelie Kwaliteitszorg vormgegeven op CBS De Waterlelie: 
 

Plan:  
Beschrijf het verbeteronderwerp 

en meet de huidige situatie. 

Analyseer de oorzaken 

o Rapportage aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

kwaliteit van het onderwijs; jaarplan, resultaatgesprek, 

Cito eindtoets, interne audit, inspectiebezoek. 

o Planmatig werken aan verbeteractiviteiten; 

ontwikkeldoelen leerkracht en school, halfjaarlijkse en 

jaarlijkse evaluatie van het jaarplan. 

o Jaarlijkse systematische evaluatie van de kwaliteit van 

onze opbrengsten; datamuur en schoolanalyse. 

o Inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen; didactisch groepsoverzicht. 

o Waarborgen van sociale veiligheid voor de leerlingen en 

het personeel; SCOL, Sometics, RI&E, 

tevredenheidspeiling. 

o Kwaliteitszorg, strategisch beleidsplan SCOH, schoolplan, 
jaarplan, kenmerken en onderwijsbehoefte leerling 
populatie, tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen, 
inspectienorm, schoolambitie, MT- vergaderingen , 
ontwikkelgroepen, bouwvergaderingen, teamvergadering, 
dagstart, groeps- en leerlingbespreking en 
vaardigheidsmeter personeel . 

Do:  

Voer de verbeteracties uit 

o Studiedagen, ontwikkelgroepen, klassenbezoeken, MT en 

IB, collegiale consultaties. 

o Doelen van het jaarplan worden uitgevoerd in de school. 

Study: 

Bestudeer de resultaten 

 

o Regelmatige evaluatie van het leren en onderwijzen; 

Afname vaardigheidsmeter (VHM), teamoverzicht, 

bespreking van de uitstroomcijfers naar het VO en S(B)O, 

Toetsen/observaties Cito-LVS, Inzichtelijk, Snappet-

overzichten, collegiale klassenconsultaties. 

o MT-vergaderingen, bouwvergaderingen, 

ontwikkelgroepen, groeps- en leerlingbespreking. 
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Act:  
Continueer of borg de 
verbetering  

o Borging van de kwaliteit van het leren en onderwijzen; Alle 

afspraken en procedures staan in beleidsplannen in de 

map team in SharePoint, dagstart. 

o Zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op 

bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, 

met inbegrip van het overdragen van kennis over en 

kennismaking met de diversiteit van de samenleving; 

Kwink en Trefwoord. 

o Groepsbezoeken, flitsbezoeken, observaties, MT en IB-DIR 

vergaderingen, gesprekkencyclus, beleidsplannen 

vakgebieden, kwaliteitskaarten, ambitiekaarten. 

 

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hiervoor beschreven kwaliteitszorgsysteem. De 
werkzaamheden zijn onder andere: 
 

 het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg; 

 het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang; 

 het vastleggen en bewaken van teamafspraken; 

 het creëren van draagvlak; 

 het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren; 

 het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch 
geven van feedback). 

 
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit 
van het onderwijs op de school als geheel.  Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts 
mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.  
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, niet alleen 
voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit, bereidheid tot reflecteren op eigen 
handelen. 
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6.1 Strategische keuzes 
 

Ontwikkelonderwerp 2019-2023 Toelichting  

Alle afspraken en ontwikkeldoelen willen wij vast 
gaan leggen op overzichtelijke: 

o Kwaliteitskaarten  
o Ambitiekaarten 
o Commissiekaarten 

Standaardiseren: 
o Voor handelingsgericht werken, rekenen, 

taal, lezen etc 
o Toekomstgerichte ambitiekaarten;  
o Taakcommissies: alle afspraken per 

commissie 

Jaarplan volgt het schoolplan, minder 
onderwerpen per jaar. 

Jaarplan kan geen onderwerpen beschrijven die 
niet terug te voeren zijn naar het schoolplan. 

Tijd is kostbaar, werkzaamheden richten op 
onderwijskwaliteit. Daar kritisch op zijn met 
elkaar 

Wat leren kinderen hiervan:  
Eerst het kind, dan de school dan jijzelf.  
  

 
 

6.2 Sponsorgelden 
 
Wij accepteren geen sponsorgelden. 
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7. Meerjarenplanning  
 
 

7.1 Ontwikkeldoelen 
 

Onderwijskwaliteit 
 

Borging van de kwaliteit van de basisvakken 
 

Doel: We borgen de kwaliteit van de basisvakken door middel van goede instructie van de leerkracht 
volgens EDI. We zetten digitale middelen in als verwerking. We gebruiken de CITO-toetsen en de 
rapportage van Snappet om de resultaten te volgen. De VHM wordt ieder jaar afgenomen bij elke 
leerkracht. Dit kan op deelgebied of in zijn geheel zijn. 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
VHM afname directie 

 herhaling 
differentiatie in 
instructie 

 herhaling 
samenwerking als 
middel en als doel 

Klassenbezoeken door 
bouwcoördinatoren. 
Analyse van de toets 
resultaten. 

VHM afname directie 
- PDSA 

VHM afname directie 
- PDSA 

 

VHM afname directie 
- PDSA 

 

Begrijpend lezen is 
belangrijk  
- PDSA 

   

 

Gepersonaliseerd leren 
 

Doel: zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Didactisch 
groepsoverzicht: 
werken met 
onderwijsbehoeften 
per leerling 
Toetsuitslagen blijven 
gebruiken om ons 
onderwijs te 
verbeteren 
 
 
 
 
P 

Personaliseren:  
Afstemmen behoeftes 
instructie van 
individuele kinderen 
(loslaten instructie) 
 
 
 
 
 
 
 
D 

Door leerdoelen 
leidend te laten zijn 
kunnen kinderen kiezen 
voor instructie of 
zelfstandige 
verwerking.  
Instructiemomenten 
zijn op vaste tijden in 
de school. Afhankelijk 
of wij extra lokalen 
krijgen zullen wij daar 
keuzes in maken. 
S 

Kinderen hebben d.m.v. 
een week en 
dagplanning keuze 
wanneer en hoe ze de 
leerstof verwerken en 
hun leerdoelen gaan 
behalen.  
Er zijn verplichte 
leerdoelen en 
keuzeonderdelen. 
 
 
A 
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Ouderbetrokkenheid en rapportage 
 

Doel: Wij willen samen optrekken en ouders meer betrekken bij het schoolleven van hun kind. Het leren 
en het welzijn van het kind staat daarbij centraal. 
Naar een nieuw rapport over 2 of 3 jaar 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Kindgesprekken: 
Inhoudelijk gesprek met 
leerkracht-ouder-kind; 
doorgaande lijn. 
Onderzoek naar 
verschillende rapporten 
en de wensen. 

Snappet rapportage 
geïntegreerd   

Andere vorm van 
rapportage aan ouders 
 

 

 

Onderwijsontwikkeling 
  

ICT innovatieve werkvormen in de klas 
 

Doel: ICT zit geïntegreerd in ons onderwijs en we weten wanneer en hoe vaak we ICT als middel inzetten.  
Hoe benutten we de veelheid aan mogelijkheden van ICT zo optimaal mogelijk en versterkend voor ons 
onderwijs? 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Internationalisering:   
Internationale 
contacten en 
samenwerking door 
wederzijds 
scholenbezoek  

Internationalisering:  
Scholenbezoek en 
congres Cyprus  
 

 
 

 

Snappet: 
Groep 4 t/m 8 
afspraken borgen en 
aanscherpen 
PDSA 

Snappet: 
Groep 3 
Betere afstemming 
werkniveau individuele 
kinderen  

Snappet:- 
Gepersonaliseerd  
Rapportage 

Snappet: 
Gepersonaliseerd 
Rapportage 

Wetenschap en Technologie:  
 

Doel:; Wetenschap en technologie maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en 
ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. We willen dat kinderen 
vaardigheden aangeboden krijgen die ze en nu en in de toekomst nodig hebben. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Techniekleerkracht 
geeft les aan halve 
groepen in een 
technieklokaal 
Gebruik Maakboxen 
Technieklunches om de 
leerkrachten te leren 
en te betrekken. 

Gebruik Maakboxen 
 

 

  

Vakoverstijgend werken 
 

Doel: Het vinden van een methode wereldoriëntatie die vakoverstijgend en eventueel thematisch is. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
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Keuze maken voor een 
nieuwe methode; HCO 
begeleidt. 
PDS  

Integratie methode 
 
 
A 

Integratie methode  

Overgang van 2 naar 3 t/m 8 
Combinatie met keuze voor methode Wereldoriëntatie vakoverstijgend en thematisch 
 

Doel: De overgang voor kinderen geleidelijk te laten zijn. Kinderen meer keuzevrijheid geven bij instructie 
en verwerking. Spelend of ontdekkend leren. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Onderzoeken waar de 
methode ruimte biedt 
voor ander aanpak dan 
puur klassikaal en 
leerkracht gestuurd. 
PDSA 

Keuzemogelijkheden  
voor de kinderen in 
instructie en verwerking 

     

 

Engels in de hele school 
 

Doel: Engels in groep 1 t/m 8: bereiken van een doorgaande lijn van gr 1 t/m gr 8. Engels sprekende 
leerlingen en leraren. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Keuze maken voor een 
andere methode Engels 
die geschikt is voor  
leerlingen en leraren. 
P 
-Engels specialist geeft 
Engels: onderzoeken 
halve groepen of om en 
om eigen leerkracht  

Het bereiken van een 
doorgaande lijn van gr 
1 t/m gr 8 
 
DSA 

Het bereiken van een 
doorgaande lijn van gr 
1 t/m gr 8 

Engelssprekende 
leerlingen en leraren. 

Een gezonde school 
 

Doel: Een gezonde school zijn: duurzaamheid en gezonde voeding zijn voor de kinderen bij ons op school 
belangrijk 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Afspraken over 10-uur 
hapjes en traktaties 
m.b.t. het nastreven 
van een gevarieerd, 
gezond 
voedingspatroon en 
rekening houdend met 
duurzaamheid 

Afspraken over afval  
 

Zonnepanelen  
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Personeel en organisatie 
 

Professionaliseren: Coöperatief leren 

Doel: Doorgaande lijn Snappet verscherpen en naast Snappet, kinderen hun rekenvaardigheid laten 
vergroten door samenwerkend leren (coöperatieve werkvormen) 
Coöperatief leren invoeren bij rekenen. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
- Cursus “Met 

sprongen Vooruit” 
wordt gefaseerd 
gevolgd door alle 
collega’s. 

Afspraken voor het 
gebruik van met 
sprongen vooruit 
opstellen: coöperatief 
leren. D 
- Studiedagen (2 

dagdelen) 
coöperatieve 
werkvormen 

Cursus “Met sprongen 
Vooruit” wordt 
gefaseerd gevolgd door 
alle collega’s. 
Afspraken voor het 
gebruik van met 
sprongen vooruit 
opstellen: coöperatief 
leren. 
D 
- Studiedag (1 

dagdeel) 
coöperatieve 
werkvormen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA 

 

Specialisten in de school 
 

Doel: Niet iedereen hoeft van alles even veel te weten of te kunnen. Experts inzetten en scholen: 
kinderen leren het vak optimaal en tevens werkdrukverlichting 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Techniek, Engels, dans 
en gym 

Taal, muziek   

 

Identiteit en diversiteit 
 
Identiteit en visie 
 

Doel: Zichtbaar in school (gebouw) en gedrag (iedereen) dat we een Christelijke school zijn en duidelijk 
wat we daaronder verstaan. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Tekst “wonderen” 
herkenbaar in school 
Dialoogschool 
bespreken met team 
PLAN 

Afspraken 
dialoogschool 
gecombineerd met 
gebruik Trefwoord., 
Kwink en WO  
PDSA 

 
 
 
A 

 

Burgerschap 
 

Doel: Nodig voor samenhangend burgerschapsonderwijs is een heldere visie. We willen  
Wat verstaan wij onder 
burgerschap. 
Wat doen we al. 
Wat willen we bereiken. 
Bovenstaande nemen we 
mee bij de keuze voor een 

Welke middelen zetten 
we in 
Hoe stellen we de 
opbrengst vast. 
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methode wereld 
oriëntatie 

 

 

Stakeholders 
 

 

Doel: door samen te werken met Triodus ons aanbod te vergroten en peuters al aan ons te verbinden. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Samenwerking aangaan 
met Triodus; 
peuterschool 
Uitwerking volgt als er 
groen licht is voor extra 
lokalen 

   

 

Bedrijfsvoering 
 

 

Doel: zoveel mogelijk collega’s aan ons verbinden door extra mogelijkheden en vermindering van 
werkdruk. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Aanstellen van een 
muziekleerkracht en 
Engels leerkracht. 
Techniekleerkracht 2 
dagen inzetten 
Invalleerkracht 2 dagen 
behouden 

   

 


