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Voorwoord
Voor u ligt het schoolplan 2020 – 2024 van PCBS Beatrixschool. Dit plan is richtinggevend en kader-
stellend voor de komende jaren en geeft onze ambities weer.

Dit schoolplan is tot stand gekomen met behulp van teamleden, ouders, leerlingen en experts. Ook 
de medezeggenschapsraad heeft een bijdrage aan dit plan geleverd door mee te lezen als kritische 
partner. De identiteitscommissie is verantwoordelijk geweest voor de Ichthus identiteitsnota, welke 
zich vertaalt in de eigen kleur van de school.

De uitgangspunten van De Beatrixschool en de speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn 
vertaald naar concrete doelstellingen: wat wil De Beatrixschool in 2024 bereikt hebben? We doen 
richtinggevende uitspraken over identiteit, onderwijsaanpak, personeelsbeleid, partnerschap, orga-
nisatieontwikkeling, opbrengsten en kwaliteitszorg, marketing, communicatie, financiën, huisvesting 
en beheer.
 
Michiel van den Brink
Locatieleider PCBS Beatrixschool
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1 Inleiding

1.1 Doelen en functie van het schoolplan

Het Schoolplan als kompas:
Het schoolplan-jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team.
De plannen en activiteiten die voortkomen uit het schoolplan worden opgenomen in een jaarplan en 
worden ieder jaar geëvalueerd met het team.

De uitvoering van het schoolplan-jaarplan is leidend voor de kwaliteitsgesprekken met de directeur-
bestuurders. De evaluatie van de jaarplannen dient ook als jaarverslag.
De kern van het schoolplan is ook verwoord in de schoolgids.
 
In het schoolplan 2020-2024 beschrijft iedere school op welke wijze ze de strategische doelen van 
Vereniging Ichthus naar de praktijk vertaalt, in het licht van de eigen context en profilering. Strategi-
sche doelen voor de verschillende domeinen worden in het jaarplan uitgewerkt in meetbare resultaten 
(indicatoren) op schoolniveau, waaraan concrete acties en een tijdpad zijn gekoppeld.
 
Samengevat heeft het schoolplan de volgende functies:
	 ❖  Het meerjarenbeleid van de school vaststellen (door directie, team en medezeggenschapsraad)  
  voor een aantal met elkaar samenhangende domeinen;
	 ❖  Het inzichtelijk maken van voorgenomen schoolontwikkeling om vastgestelde ambities 
  waar te maken;
	 ❖  Kwaliteit borgen door de ambities en doelen op te nemen in de cyclus van kwaliteitsbeleid;
	 ❖  Het verantwoorden van de schooleigen beleidskeuzes aan derden.
 
Het strategisch beleidsplan 2019 - 2023 van Vereniging Ichthus, de jaarplannen en evaluaties sinds 
januari 2013 zijn gebruikt als input voor dit schoolplan. We laten in dit schoolplan zien op welke wijze 
wij cyclisch, planmatig en op basis van evaluatie tot schoolontwikkeling komen. Er bestaat een nauwe 
relatie tussen ons schoolplan en de jaarplannen.

1.2  Overzicht belangrijke documenten op 
 bestuurs- en schoolniveau

	 ❖  Strategisch beleidsplan 2019-2023 Vereniging Ichthus
	 ❖  Bestuur formatieplan 2018-2019
	 ❖	 Identiteitsnotitie
 ❖	 Statuten en reglementen (G)MR
	 ❖  HRM gesprekkencyclus
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1.3  Mijlpalen schoolplan 2015 – 2019 

De Beatrixschool heeft in de schoolplanperiode 2015-2019, voortkomend uit het strategisch 
beleid van Vereniging Ichthus, gewerkt aan diverse thema`s. Per thema een korte beschrijving 
van de gerealiseerde praktijk.
 
Identiteit
De Beatrixschool heeft als doelstelling geformuleerd dat het een Protestant Christelijke basisschool is 
die open staat voor alle ouders en kinderen die onze identiteit onderschrijven dan wel respecteren. Wij 
kunnen constateren dat deze doelstelling is behaald. Ook is zichtbaar dat wij de kinderen onze kern-
waarden meegeven die voortkomen uit een christelijke traditie door aandacht te hebben voor Bijbelse 
verhalen en het vieren van christelijke feestdagen.
 
Positive Behavior Support
In schooljaar 2017-2018 is de Beatrixschool gestart met het invoeringstraject van PBS. Hierin zijn de 
mijlpalen dat door de hele school leerlingen beloond worden op positief gedrag, incidenten geregis-
treerd worden om zo het leerkrachthandelen te kunnen afstemmen op de behoefte van iedere leerling 
en successen in de klassen en schoolbreed gevierd worden. Ook is er een kinderraad gestart. Uit iedere 
klas is een leerling vertegenwoordigd, die meepraat over wat leerlingen op school belangrijk vinden. 
Daarnaast is een ouderpanel van start gegaan. Zij vertegenwoordigt de ouders en denkt mee over 
zichtbaarheid in de school voor ouders en de verbinding school-thuis.
 
Continurooster
Na onderzoek en overleg met de MR is besloten in 2015-2016 een overgang te maken naar een 5-ge-
lijke dagenmodel. In 2016-2017 is het continurooster van start gegaan.
 
Ouderbetrokkenheid
De Beatrixschool heeft zich ten doel gesteld de ouderbetrokkenheid te vergroten. Er is een actieve 
ouderraad, die zich inzet voor allerlei activiteiten in en om de school. De ouderraad werkt nauw samen 
met de eventmanager.
 
Taal en spelling
In schooljaar 2018-2019 zijn de methoden: Staal en Taalactief ingevoerd op de Beatrixschool. Er is door 
de stuurgroep ‘taal/lezen/schrijven’ gewerkt aan een doorgaande lijn, alle afspraken ten aanzien van 
deze methoden helder zijn omschreven.
 

Engels
De Beatrixschool stelde zich in 2015 ten doel om een Neder-
lands/Engelse school te worden. Naar aanleiding hiervan is de 
methode: ‘Take it easy’ aangeschaft voor de groepen 1 t/m 
8. In navolging van het gestelde doel is tussentijds de keuze 
gemaakt geen tweetalig onderwijs te bieden, maar wordt de 
leerlingen wel de Engelse taal aangeboden in alle groepen 

om ze zo voldoende toe te rusten en voor te bereiden op het 
VO.
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2 Algemene gegevens 

2.1. School en bevoegd gezag

Naam school PCBS Beatrixschool

Brinnummer 12LB00

Bevoegdgezagnummer 41293

Adres Jacob van Wassenaerstraat 5
1272 BP Huizen
T  035-5253276
E  beatrixschool@ichthushuizen.nl
I  www.beatrixschoolhuizen.nl

Locatieleider Michiel van den Brink

Directeur/bestuurder Herwieta Molenaar

Bevoegd gezag VPCBO Ichthus

Adres bevoegd gezag de Ruyterstraat 7
1271 SR Huizen
T  035-5256961
E  info@ichthushuizen.nl
I  www.ichthushuizen.nl

2.2.  Personeelsgegevens

Het team van De Beatrixschool bestaat op het moment van schrijven uit 24 medewerkers, waarvan 22 
vrouwen en 2 mannen.
 
Een groot aantal leerkrachten werkt parttime, waardoor in alle groepen wordt gewerkt met een duo-
constructie. De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de school. Hij legt verant-
woording af aan de verantwoordelijke directeur-bestuurder.
 
Er zijn medewerkers aangesteld met speciale taken, zoals de intern begeleider, remedial teachers, 
leerkrachtondersteuners, een onderwijsassistent, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een admi-
nistratief medewerker, een eventmanager en een conciërge. Ook kunnen medewerkers, naast lesge-
vende taken, uren toebedeeld krijgen voor coördinerende of coachende taken, zoals het begeleiden 
van studenten of het begeleiden van leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte.

Leeftijdscategorieën Personeel 2019-2020

 

4%

25%

34%

8%

29%

■	 20-29 jaar
■	 30-39 jaar
■	 40-49 jaar
■	 50-59 jaar
■	 60+
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2.3.  Leerlinggegevens kwantitatief 

Aantal leerlingen: 180

Leerlingverloop over vier jaar:

Verloop leerlingaantal

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

220

200

180

220

213

182
180

2.4.  Eindtoetsopbrengsten

■  Leerlingverloop over schooljaar 
 2016/2017 t/m 2019/2020

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Leerlingaantal

Start 16 28 25 24 27 26 45 27 218

Instroom 18 2 1 3 0 2 0 0 +26

Totaal 34 30 26 27 27 28 45 27 244

2.5. In- en uitstroom

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Leerlingaantal

Start 12 26 24 22 28 25 27 46 210

Instroom 16 0 1 1 0 0 2 1 +21

Totaal 28 26 25 23 28 25 29 27 231

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Leerlingaantal

Start 13 19 20 23 24 26 25 29 179

Instroom 15 3 2 0 1 1 0 0 +22

Totaal 28 22 22 23 25 27 25 29 201

2016-2017

Oktobertelling: 220

2017-2018

2018-2019

Oktobertelling: 213

Oktobertelling: 182

SCHOOLJAAR CITO-EINDTOETS AMN

2016-2017 535,9

2017-2018 538,2

2018-2019 444,1
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2.7. Onderwijstijd

Alle leerlingen krijgen gedurende hun schoolloopbaan minimaal 7520 uur les. Deze uren zijn verdeeld 
over 8 leerjaren van 940 uur. Op De Beatrixschool geldt een continurooster. 
Alle leerlingen gaan maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school.
 
Er wordt op effectieve wijze met leertijd omgegaan. Elk schooljaar maken leerkrachten een rooster, 
waarbij zij ervoor zorgen dat er voldoende tijd wordt besteed aan de alle vakgebieden. Uitgangspunt 
hierbij is dat de kerndoelen en tussendoelen per vakgebied in voldoende mate aan bod komen en 
dat het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat er een ononderbroken 
ontwikkeling plaatsvindt.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

  VAK LEERJAAR 1 LEERJAAR 2

Levensbeschouwing & sociale redzaamheid 2 uur 2 uur

Taal 5 uur 5 uur

Rekenen 3,5 uur 3,5 uur

Grote motoriek 5,5 uur 5,5 uur

Kleine motoriek 5 uur 5 uur

Engels 1 uur 1 uur

Muziek 1,75 uur 1,75 uur

0

2

4

6

8

10

12

14

16

VWO HAVO HAVO/TL TL KBL/TL KBL BBL PrO

Doorstroom naar het VO

2017 2018 2019

2.6 Doorstroom naar het VO
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

  VAK LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 LEERJAAR 5 LEERJAAR 6 LEERJAAR 7 LEERJAAR 8

Levensbeschouwing
& sociaal emotionale 
ontwikkeling 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Taal / spelling / schrijven 5 uur 5 uur 5 uur 6 uur 6 uur 6 uur

Rekenen / wiskunde 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur

Technisch en 
begrijpend lezen 5 uur 5 uur 4,5 uur 3,5 uur 3 uur 3 uur

Wereldoriëntatie 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur

Bewegingsonderwijs 1,5 uur 1,5 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Engels 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

Kunstzinnige vorming / 
expressie / muziek 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1,75 uur

Verkeer 0,25 uur 0,25 uur 0,25 uur 0,25 uur 0,75 uur    -

Verlof of ziekte groepsleerkracht
Op de Beatrixschool gaan we voor kwalitatief goed onderwijs. Dit houdt in dat we de kwaliteit van ons 
onderwijs zo goed als mogelijk waarborgen in geval van kort- of langdurige uitval van leerkrachten en 
concrete acties uitzetten om het thuishouden van leerlingen te voorkomen.
Om in alle lagen van de schoolorganisatie de kwaliteit te waarborgen is het van belang dat personeel 
met niet-lesgevende taken hun werkzaamheden continueren.
Het verdelen van een klas, zorgt voor onrust in overige groepen. Dit proberen we, zoals beschreven in 
het noodplan, te voorkomen.
 
Er zal altijd eerst geprobeerd worden een leerkracht uit de eigen school voor de groep te plaatsen. 
Ieder jaar wordt door de locatieleider in kaart gebracht welke leerkrachten op welke dagen te bena-
deren zijn om in te vallen.
Ichthus investeert in onderwijsondersteuners. Dit personeel wordt opgeleid om les te geven en groe-
pen over te nemen. In het geval dat er op schoolniveau geen invaller gevonden kan worden, wordt 
binnen Ichthus gepeild of er een onderwijsondersteuner beschikbaar is. De locatieleiders van de 5 
Ichthusscholen hebben hier onderling contact over.
 
Wanneer er intern binnen de school of Ichthus geen personeel beschikbaar is om in te vallen zal een 
extern bureau ingeschakeld worden. Ichthus heeft hiervoor verscheidene samenwerkingsverbanden.
 
Indien geen van bovenstaande opties een oplossing kan bieden, zullen de leerlingen thuisgehouden 
moeten worden. Indien 2 dagen achter elkaar geen oplossing gevonden kan worden, zal ervoor ge-
kozen worden vanaf de derde dag een andere klas thuis te laten, zodat die leerkracht kan wisselen 
van groep. Op die manier creëren we een situatie waarin groepen nooit langer dan 2 opeenvolgende 
dagen thuis zijn.
 
Indien een klas thuisgehouden moet worden, wordt een onderwijsaanbod op afstand geboden. Omdat 
lesstof veelal digitaal wordt aangeboden, biedt de Beatrixschool de optie om voor een thuisdag een 
Chromebook in bruikleen te nemen.
 
Bij langdurige afwezigheid, door bijvoorbeeld ziekte, wordt altijd de vervanging in samenspraak met 
het bestuur ingevuld.
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Raad van
Toezicht

Bestuur
Directeur/

bestuurders

De Ark
Locatieleider

leerkrachten, ib-er
adm. medewerker

Ouderraad

MR

Identiteits-
commissie

Ouderraad

MR

Identiteits-
commissie

Ouderraad

MR

Identiteits-
commissie

Ouderraad

MR

Identiteits-
commissie

Ouderraad

MR

Identiteits-
commissie

Rehobothschool
Locatieleider

leerkrachten, ib-er
adm. medewerker

De Parel
Locatieleider

leerkrachten, ib-er
adm. medewerker

Beatrixschool
Locatieleider

leerkrachten, ib-er
adm. medewerker

Van der Brugghen
Locatieleider

leerkrachten, ib-er
adm. medewerker

Bestuursorganisatie
Huisvesting; 

Financiëleadministratie; HR; 
Systeembeheer; Secretariaat

GMR

2.8.  Organogram
 

■		 Dit organogram is een schematische weergave van de functies en de verantwoordelijkheden 
 binnen de Vereniging Ichthus.

2.9.  Administratief systeem

De Beatrixschool werkt met het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin regis-
treren wij onder andere schoolverzuim, gegevens over de ontwikkeling van de kinderen en slaan wij 
relevante documenten en gespreksnotities op. Ouders hebben recht op inzage in het systeem voor de 
gegevens van hun kind.
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2.10.  Procedures

Toelating, verwijzing en verwijdering
Voor de toelating werkt de Beatrixschool met een procedure dat te vinden is op de website van de 
school. Voor verwijzing en verwijdering volgen wij de protocollen van Vereniging Ichthus.
 
Omgangsregels en protocollen
Omgangsregels geven leerlingen, ouders en medewerkers duidelijkheid over gewenst gedrag op school. 
Wij zien deze regels als leidraad waaraan wij ons gedrag kunnen toetsen. 
Op school werken we met de volgende documenten:
❖  Omgangsregels
❖  Veiligheidsplan (anti-pestprotocol)
❖  Protocol agressie en geweld

Klachtenregeling
De school gebruikt de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling en is aangesloten bij de lande-
lijke klachtencommissie van Verus. De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men met 
zijn klacht nergens anders terecht kan. De meeste klachten worden immers in goed overleg tussen de 
betrokkenen opgelost. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan men een beroep doen op de 
klachtencommissie. Dit loopt via de contactpersoon van de school (een daartoe geschoolde ouder) of 
via de vertrouwenspersonen van het bestuur: Mw. H. Koren, te bereiken op 035-5446463
 Dhr. H. de Looper; te bereiken op 06-42602176
 
Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies (GCBO protestants-christelijk onderwijs)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag | Tel: 070-3861697 | Fax: 070-3020836
info@kringenrechtspraak.org 
www.GCBO.nl 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, 
heeft Vereniging Ichthus de volgende documenten uitgewerkt:
❖  Privacy verklaring
❖  Privacy statement
 
Voor meer informatie: www.ichthushuizen.nl

2.11  Informatie over de school

Veel praktische informatie over de school vindt u op onze website www.beatrixschoolhuizen.nl. Hier 
kunt u onder andere de schoolgids downloaden of doorklikken naar de website van Scholen op de 
Kaart. Hier kunt u scholen vergelijken en, net als in de schoolgids, veel informatie vinden over onze 
school. www.scholenopdekaart.nl
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2.12.  Verklaring tot instemming en vaststelling schoolplan door
 de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van PCBS Beatrixschool heeft het schoolplan 2020-2024 vastgesteld. 
Namens het bevoegd gezag: 

Directeur/bestuurder Vereniging Ichthus Locatieleider PCBS Beatrixschool

Naam: Mw..H.W..Molenaar Naam: Dhr..R.M..van.den.Brink

Huizen,  Huizen, 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van PCBS Beatrixschool in te stemmen met het 
schoolplan 2020-2024

Voorzitter MR

Naam: Mw..I.D..Borst

Huizen, 

Voor verder gegevens en meer informatie over de school 
verwijzen wij naar www.scholenopdekaart.nl
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3 De school en haar omgeving
De Beatrixschool is één van de vijf scholen van Vereniging Ichthus voor Protestants Christelijk Basison-
derwijs in Huizen. Gezamenlijk geven de vijf Ichthusscholen onderwijs aan ±1100 kinderen. De grond-
slag van de vereniging is de Bijbel als bron en norm van het denken en handelen. Dit is herkenbaar in 
het onderwijs aan de kinderen, in het personeelsbeleid, in de omgang met ouders/verzorgers en in 
onze rol in de samenleving.
Ichthus stelt zich ten doel: ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van 
kwalitatief hoogwaardig, maatschappelijk betrokken, breed protestants-christelijk basisonderwijs in 
Huizen met toegewijde leerkrachten en betrokken ouders in een veilige en stimulerende omgeving’.

3.1.  Historie, situering school en leerlingpopulatie

De Prinses Beatrixschool is opgericht in 1954 en de eerste locatie was een tijdelijk verblijf in het Her-
vormd Centrum ’t Visnet aan de Ruyterstraat in Huizen. Begin 1956 werd de nieuwbouw locatie Jacob 
van Wassenaerstraat officieel geopend.
Later werd de naam veranderd naar Koningin Beatrixschool.
 
In 2010 fuseerde de Koningin Wilhelminaschool met de Koningin Beatrixschool en de Eben-Haezer-
school. De Eben-Haezer werd gezien als 1 school met 2 locaties.
❖  De Koningin Beatrixschool
❖  De Willem-Alexanderschool
 
In 2012 werd het nieuwe gebouw aan de Jacob van Wassenaerstraat 
opgeleverd en werden beide locaties hier samengevoegd onder de 
naam Eben-Haezerschool.
Omdat er in de volksmond nog steeds gesproken werd over lo-
catie Beatrixschool is ervoor gekozen vanaf schooljaar 2018-
2019 verder te gaan onder de naam PCBS Beatrixschool. 
Ook is toen het logo en de slogan van de school gewijzigd, 
waarbij een centrale uitstraling en verbinding met Vereni-
ging Ichthus zichtbaar is geworden.
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3.2  Situering school

De Beatrixschool ligt in de gemeente huizen, Wijk 01 Westereng en buurt Westereng.
De gemiddelde afstand tussen het woonadres van een leerling en het adres van de school is 
1177 meter.

■		Wijk 01 Westereng, gemeente Huizen, Noord-Holland

Migratie achtergrond 
Wijk 01 Westereng (2019)

21%

■	 Westers
■	 Suriname

■	 Marokko
■	 Turkije

■	 Antillen
■	 Overig

Inwoners naar leeftijd Wijk 01 Westereng  
(2019)
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3.3  Leerlingpopulatie
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Het aantal leerlingen op de Beatrixschool uit eenoudergezinnen is na een stijgende trent in 2017/2018 
voor het eerst afgenomen en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde op 11%.

■		 Percentage leerlingen met ouders met een laag inkomen,   

 voor de schooljaren 2011/2012 t/m 2017/2018

■		 Percentage leerlingen met ouders met niet-westerse migratieachtergrond, 

 voor de schooljaren 2011/2012 t/m 2017/2018
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■		 Percentage leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen, 

 voor de schooljaren 2011/2012 t/m 2017/2018

Schoolweging
Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar 
meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo kan er goed rekening 
worden houden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties.
In het nieuwe onderwijsresultatenmodel wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde
schoolweging van 3 schooljaren als maat voor de leerlingenpopulatie. 
 
Het onderwijsresultatenmodel is niet enkel een instrument voor de inspectie om te beoordelen of 
scholen voldoende resultaten halen. Het geeft onze school en het bestuur ook de gelegenheid om te 
kijken of we resultaten behalen die we mogen verwachten. Daarbij vergelijken we ons met scholen 
met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.
 
Schoolweging PCBS Beatrixschool (12LB00) in schooljaar 2019-2020 ➔ 29,0.

Signaleringswaarden

SCHOOLBEWEGING SIGNALERINGSWAARDE % SIGNALERINGSWAARDE % LANDELIJK GEMIDDELDE %
 HOGER DAN OF GELIJK  HOGER DAN OF GELIJK  HOGER DAN OF GELIJK
 AAN 1F  AAN 1S OF 2F  AAN 1S OF 2F

28-29 85 50,6 62

29-30 85 49 60,3

Als school stellen wij gerichte, realistische doelen ten aanzien van onze leerlingpopulatie. Hierin zijn 
de tussen- en eindopbrengsten van alle jaargroepen relevant en zullen we in ons onderwijsaanbod 
afstemmen op de trend die de komende jaren zichtbaar wordt op basis van de eindtoetsgegevens. De 
ambitie is om hier zodanig grip op te krijgen dat alle leerkrachten gefocust zijn op dit resultatenmodel, 
vanuit daar de nodige interventies plegen, waarmee we ver boven de ondergrens scoren. 
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3.4.  School- en klassenorganisatie

De Beatrixschool bestaat uit 8 groepen, waarvan op moment van schrijven groep 1 t/m 8 homogeen 
zijn. Vanwege de verhoogde instroom wordt groep 2 in de laatste periode van schooljaar 2019-2020 
een heterogene groep 1/2.
Bij het samenstellen van de kleutergroepen wordt rekening gehouden met:
 ❖  de verdeling jongens/meisjes;
 ❖  de zorgbehoefte van leerlingen.
 
Alle groepen bevinden zich in één gebouw. Er is een speelzaal waar de groepen 1/2 bewegingsonder-
wijs krijgen. Tevens is deze ruimte, in combinatie met de centrale hal, in gebruik te nemen als aula/
ontvangstzaal. 
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sportzaal aan de Bovenlangewijnseweg, welke op 300m afstand 
van de Beatrixschool gelegen is.

In de groepen zijn verschillen tussen leerlingen soms groot. De leerkracht heeft zicht op de onder-
wijsbehoeften van de leerlingen en zorgt dat het onderwijsaanbod hierop aansluit. De leerstof wordt 
gedifferentieerd aangeboden. Standaard zijn er 3 instructie- en verwerkingsniveaus voor rekenen, 
technisch en begrijpend lezen en spelling. De indeling van leerlingen in niveaus gebeurt in samen-
spraak met de intern begeleider.
 
	 ❖	Aanpak 1:  aanbod voor leerlingen die extra instructie en meer oefening nodig hebben.

	 ❖  Aanpak 2:  aanbod van de basisstof voor leerlingen met een gemiddeld 
   leer-, ontwikkel- en werktempo.

	 ❖  Aanpak 3:  een verrijkt aanbod voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen.

pcbs 

 beatrixschool
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3.5  De gezonde school

In samenwerking met de Sportadviesgroep in Huizen onderzoekt de Beatrixschool de mogelijkheden 
om in de toekomst een ‘Gezonde school’ te worden.
 
De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. Met een stap-
penplan wordt structureel aan één of meer gezondheidsthema’s gewerkt, zodat dit effect heeft op de 
lange termijn. Hierbij worden steeds drie fasen aangehouden: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 
Dit gebeurt samen met leerlingen, leraren en ouders, zodat eenieder betrokken wordt bij het proces 
op school.
 

De Gezonde school kent 8 gezondheidsthema`s:

Voeding

Bewegen en sport

Roken en alcohol

Welbevinden

Relaties en seksualiteit

Fysieke veiligheid

Milieu en natuur

Mediawijsheid

De ambitie is dat de Beatrixschool over 4 jaar aan tenminste 2 domeinen heeft gewerkt en op deze 
wijze het vignet van de Gezonde school heeft behaald.
 
Om dit te verwezenlijken zal er in schooljaar 2020-2021 gestart worden met het domein ‘voeding’.
Hiervoor wordt binnen de school een Gezonde school coördinator voor aangesteld.

GEZONDE
SCHOOL
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4  Missie en Visie

4.1  Strategische uitspraken van VPCBO Ichthus

VPCBO Ichthus is een professionele organisatie die vanuit een protestants-Christelijke identiteit basis-
onderwijs verzorgt van hoog niveau. We brengen kinderen kennis en vaardigheden bij die hen in staat 
stellen zich te ontplooien tot harmonieuze mensen. Ichthus wil het Protestants-Christelijke onderwijs 
in Huizen verder ontwikkelen en waarborgen voor de toekomst.
 
Onze visie
Onze missie vertaalt zich in een visie met enkele belangrijke uitgangspunten die bepalend zijn voor 
ons beleid en handelen.
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en uitstekende begeleiding
	 ❖	 Ieder kind is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn talenten te ontplooien. 
  Wij houden rekening met verschillen en spelen daar actief op in.
	 ❖  Wij bieden onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke  
  en zelfstandige mensen.
	 ❖  Wij bieden onderwijs dat leerlingen stimuleert om zelf in toenemende mate 
  verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
	 ❖  Wij bieden gedegen onderwijs, met veel aandacht voor de basisvaardigheden (taal, lezen, 
  rekenen). We vinden het cruciaal dat onze leerlingen de (cognitieve) kennis en vaardigheden  
  opdoen die zij nodig hebben om zich later prima te kunnen redden in de maatschappij.
	 ❖  Wij vinden aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen 
  erg belangrijk.
 
Een respectvolle en veilige omgeving
	 ❖  Wij willen leerlingen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen en 
  respectvol leren omgaan met de omgeving/natuur.
	 ❖ Wij creëren een veilige en sfeervolle werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden  
  wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.
 
Een professionele, efficiënt ingerichte en verantwoordelijke organisatie
	 ❖  Wij bieden een uitdagende leeromgeving en stellen onze leerkrachten faciliteiten ter 
  beschikking om zich te professionaliseren.
	 ❖  Onze medewerkers hebben een actieve leerhouding en zijn aanspreekbaar op hun werk  
  voor de leerlingen, hun bijdrage aan de school en aan Ichthus als organisatie.
	 ❖  De leidinggevenden in de organisatie stellen zich dienstbaar op ten opzichte van het 
  primaire proces van de scholen van Ichthus.
	 ❖  Wij willen met onze scholen midden in de samenleving staan en stellen ons open voor 
  nieuwe ontwikkelingen.
	 ❖  De relatie met ouders/verzorgers van leerlingen kenmerkt zich door samenwerking en door
   afstemming van verwachtingen over en weer.
	 ❖  Wij bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding 
  op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.
	 ❖  Wij willen de beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze inzetten, 
  waarbij incidentele risico’s op schoolniveau worden opgevangen op verenigingsniveau.
 
Uit deze missie en visie vloeit voort dat wij tot doel hebben de kinderen optimaal voor te bereiden op 
het leven als volwassenen en – op kortere termijn – op de goede overgang naar het voortgezet onder-
wijs. Voor leerlingen biedt Ichthus de basis voor het leven. 
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4.2  Missie van de Beatrixschool

Hoger doel
Als Christelijke basisschool is het onze missie om een veilige, liefdevolle leeromgeving te bieden, 
waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot betrokken, sociale, autonome burgers met 
ruime basiskennis en -vaardigheden.
 
Wij vinden het van belang dat ieder kind als uniek wordt gezien en de kans en de verantwoordelijk-
heid krijgt talent te ontdekken, benutten en versterken.
 
 

4.3  Onze visie

Hoe willen we bereiken wat ons doel is zoals omschreven in de missie? 
Wat is onze visie op onderwijs?
 
Deze visie komt voort uit de vier kernwaarden van de Beatrixschool, 
namelijk;
	 ❖  Liefde
	 ❖  Veiligheid
	 ❖  Verantwoordelijkheid
	 ❖  Respect
 

Kernkwaliteiten
Het vormgeven van een veilig, pedagogisch klimaat is een kracht op onze school. Wij vinden het 
belangrijk dat het personeel denkt en handelt vanuit het gedachtengoed van PBS, (Positive Behavior 
Support). Zichtbaarheid hiervan in de school is van essentieel belang. 
Wij dragen hiermee onze kernwaarden uit naar de leerlingen en ouders en geloven dat we op deze 
manier ruimte en wederzijds respect creëren, waardoor iedereen zich welkom, gezien en gehoord 
voelt bij ons op school.
 
Ook de zorgstructuur is een kwaliteit op de Beatrixschool. Wij vinden het van groot belang om alle 
leerlingen het onderwijs te bieden dat zij verdienen. Dat betekent dat wanneer een leerling moeite 
heeft op cognitief vlak, in de metacognitieve vaardigheden of in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
passende hulp wordt geboden en overleg met ouders plaatsvindt. 

Aandacht is onze kracht!

Hoger doel
Waarom

bestaan wij?

Kernwaarden 
Waarvoor 
staan wij? Gewaagd

doel
Waarheen 
gaan wij

Kernkwaliteiten
Waarin blinken

wij uit

■	 Visievierluik van Collins en Porras
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Gewaagd doel
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en door te blijven ontwikkelen maken we gebruik van 
stuurgroepen. Deze stuurgroepen fungeren als professionele leergemeenschappen. Concreet houdt dit in 
dat de leden van de stuurgroep onderzoek doen en de onderzoeksresultaten overleggen met het team, 
om zo tot beleidsmatige keuzes te komen. De stuurgroepen geven de ambities voor de toekomst weer 
en zijn de motor voor de schoolontwikkeling. De stuurgroepen op de Beatrixschool zijn:
 
	 ❖	Pedagogisch handelen
  Deze stuurgroep werkt vanuit PBS aan de ontwikkeling van het pedagogisch klimaat voor
  alle lagen binnen de school. Zij zien erop toe dat gemaakte afspraken worden geborgd en
  monitoren het proces door klasbezoeken af te leggen en schooldoelen te bepalen. 
  Leerlingen, ouders en personeel zijn betrokken, waarbij veiligheid en respectvolle omgang 
  met elkaar centraal staan.
 
	 ❖ Taal/lezen/schrijven
  De stuurgroep is verantwoordelijk voor het taal- en leesonderwijs op de Beatrixschool. 
  Zij doen onderzoek naar methoden die aansluiten bij onze visie op onderwijs.
 
	 ❖ Samenwerkend leren
  We vinden het op de Beatrixschool belangrijk om met en van elkaar te leren. Daarom stimuleren 
  we de leerlingen om samen te werken. Hierbij maken we in de lessen gebruik van coöperatieve
   werkvormen. De stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid om de leerkrachten hierin vaardig
   te maken en te monitoren wat de effecten zijn bij ons op school. Tegelijk is deze stuurgroep
  verantwoordelijk voor het onderzoek naar eigenaarschap bij kinderen, omdat we de ambitie 
  hebben om kinderen meer inzicht te geven in hun eigen leerproces en hen hierin 
  verantwoordelijkheden te geven.
 
	 ❖	 Talent
  De Beatrixschool legt een stevige basis in de kerngebieden lezen, taal en rekenen. 
  De stuurgroep ‘Talent’ onderzoekt hoe talentontwikkeling gestimuleerd kan worden in een
  beredeneerd aanbod. Hierbij wordt gezocht naar een methode waarin zaakvakken geïntegreerd
  worden aangeboden en de leerlingen volop de ruimte krijgen talenten te ontdekken en 
  ontwikkelen. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen de zaakvakken in thema`s worden aangeboden.
  Hierdoor vergroten we de betrokkenheid en raken de leerlingen intrinsiek gemotiveerd, 
  waardoor zij nieuwsgierig zijn om op zoek te gaan naar kennis en oplossingen voor 
  (maatschappelijke) problemen. De leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, doordat zij
  binnen een thema samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn om tot een 
  eindproduct/resultaat te komen.
 
	 ❖  Spelend leren
  Dit is een stuurgroep in wording en zal gelden voor de groepen 1 t/m 3. De stuurgroep zal 
  zich richten op visie op kleuteronderwijs binnen de Beatrixschool en het vormgeven van een
  ontwikkelingsrijke en uitdagende leeromgeving.
 
Samenwerken en communiceren met elkaar, met en van elkaar leren, verantwoordelijkheid 
voor het eigen leerproces, een kritische en creatieve houding is het professionele klimaat op de 
Beatrixschool, welke in alle lagen zichtbaar is.
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 Identiteit

Strategische uitspraak vereniging Ichthus
Wij geloven dat de christelijke waarden en normen een grote meerwaarde hebben voor het samenle-
ven van mensen en het omgaan met de wereld om ons heen. De identiteit van Ichthus wordt levend 
gehouden in de organisatie. Zo zal de identiteitsnotitie uit 2008 worden geactualiseerd. Dit gebeurt in 
een proces, waarin het bestuur van de vereniging zoveel mogelijk de leden van de vereniging en de 
raad van toezicht, de medewerkers, de ouders en andere belanghebbenden zal betrekken. Uitgangs-
punt hierbij is wat is vastgelegd in de statuten van de vereniging. De actualisering zal zich richten op 
alle facetten van het onderwijs en de scholen. Tegelijkertijd moet deze ook ruimte laten voor een eigen 
invulling door de afzonderlijke scholen en de medewerkers weten te inspireren in hun dagelijkse han-
delen. De afstemming tussen verenigings- en schoolniveau steekt nauw. Daarom luisteren we goed 
naar elkaar en zoeken we steeds naar gemeenschappelijkheid.

De scholen laten zien dat er “eenheid in verscheidenheid” is
Visie Christelijke identiteit Ichthus
❖ Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods woord en de daarop 

gebaseerde christelijke waarden en normen.
❖ Wij laten ons in ons denken en handelen inspireren door Jezus Christus. Het gesprek over 

identiteit wordt met regelmaat gevoerd binnen de gehele organisatie. 
❖ Wij verwelkomen ouders/verzorgers en leerlingen die zich thuis voelen bij onze manier van 

werken en leven.

5.1. Focus van de school

De Beatrixschool hecht veel waarde aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan en wij geloven dat 
onze christelijke normen en waarden daar een belangrijke rol bij spelen. Wij houden daarom de identi-
teit blijvend in beeld door hierover het gesprek te stimuleren, elkaar te inspireren en de identiteit mee 
te laten spelen in alle ontwikkelingen binnen de school.
 
We voeren een open toelatingsbeleid en verwelkomen kinderen en hun ouders, die bewust kiezen 
voor De Beatrixschool en de christelijke identiteit onderschrijven dan wel respecteren.
 
Het christelijk geloof is in de Nederlandse samenleving geen vanzelfsprekende zaak meer. Diverse 
ontwikkelingen, zoals secularisering, individualisering, privatisering van het geloof, een toenemend 
pluralisme op levensbeschouwelijk gebied hebben enerzijds positieve gevolgen gehad, maar hebben 
de christelijke traditie ook onder druk gezet en vormen daarmee een uitdaging voor de vormgeving 
van de christelijke identiteit.
 
De Beatrixschool is van mening dat de christelijke traditie juist ook in de huidige samenleving van 
belang is en blijft. Deze identiteit geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie voor het alle-
daagse leven en voedt het denken over wie wij zijn en op welke wijze wij een bijdrage willen leveren 
aan onze medemens.

5 
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De Beatrixschool heeft een actieve identiteitscommissie. De commissie bestaat uit ouders van de 
school en heeft als taak de identiteit te bewaken in alle facetten van het onderwijs. Zo is zij betrok-
ken bij activiteiten en op de hoogte van methode-inhouden binnen de school. Identiteit reikt verder 
dan het christelijke wezen. Identiteit gaat ook over maatschappelijke vraagstukken en welke rol en 
positie de school hierin neemt. De commissie voert hierover gesprekken met alle betrokkenen binnen 
de vereniging en ontwikkelt visie, om zo op positieve wijze de toekomst tegemoet te gaan, waarin de 
school aansluit bij maatschappelijke en culturele voortgangsprocessen, met als belangrijkste pijler het 
behoud van de christelijke identiteit.  

5.2. Onze ambities: over 4 jaar… 

❖  is onderzoek gedaan naar verschillende Godsdienstmethoden en is hierin een keuze   
 gemaakt passend bij de identiteit van de Beatrixschool;
❖	  is een visiestuk geschreven ten aanzien van de nieuwe zaakvakkenmethode;
❖	  is er vanuit de eventmanagers een gezamenlijke cyclus opgezet met betrekking tot onze
 vieringen en is een visie uitgezet voor het op maat maken voor iedere individuele school 
 van Vereniging Ichthus;
❖	heeft de identiteitscommissie een prominente rol binnen de school bestaande uit ouders 
 én teamleden;
❖	  Is voor alle geledingen, vanuit één visiestuk, helder welke keuzes de school maakt ten  
 aanzien van feesten, tradities en vieringen. 

5.3. Toelichting over nu en straks

De Beatrixschool is een levende gemeenschap waarin ouders en leerkrachten samenwerken ten be-
hoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen.
De basis van het handelen is de christelijke identiteit van de school en de Vereniging.
Begrippen als verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtigheid staan centraal. Zodoende 
dragen we bij aan de algemene en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De christelijke 
tradities hebben een prominente plek binnen ons onderwijs, omdat wij geloven dat ‘samen de tradi-
ties beleven’ ons met elkaar verbindt. Hierin vinden wij het van belang dat eenieder zich gezien,  
gewaardeerd en gerespecteerd voelt, ongeacht ras, geaardheid en/of geloofsovertuiging.
 
Wij verbinden christelijke normen en waarden, het gedachtegoed en handelen vanuit PBS en de prin-
cipes van De Vreedzame School zo mogelijk met andere leerinhouden en passen ze toe in de sociale 
context van de groep en school.
De leerlingen maken tijdens lessen kennis met kernbegrippen gerelateerd aan de domeinen identiteit, 
democratie en participatie. Het doel is om onze leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding 
bij te brengen die nodig zijn om een actieve en respectvolle rol te kunnen spelen in de eigen leefom-
geving en in de samenleving.
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Op De Beatrixschool beleven we het geloof met elkaar door in gesprek met elkaar te zijn en te blijven. 
Wij gebruiken de methode Startpunt als leidraad voor het godsdienstonderwijs. Deze lessen worden 2 
tot 3 keer per week in alle klassen gegeven. Hierin is ruimte voor het gesprek, waarbij centraal staat 
wat we van het bijbehorende verhaal kunnen leren. In de klassen is ruimte voor gebed. Hierin vinden 
we het belangrijk om niemand te dwingen. Wel verwachten we tijdens het gebed een respectvolle 
houding van en naar elkaar. Vanuit de christelijke geloofsovertuiging is bidden praten met God. Tegelijk 
zorgt het ervoor dat kinderen leren betrokken op elkaar te zijn en met elkaar te delen waar ze mee 
zitten of juist wat ze heel fijn vinden.

Dit alles maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben 
voor elkaars meningen en overtuigingen.
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6  Onderwijsaanpak 

6.1. Strategische uitspraken Vereniging Ichthus

Ons onderwijs heeft de taak om te zorgen dat een kind een zelfstandige, nieuwsgierige, zelf den-
kende, kritische en verantwoordelijke persoon wordt. We geven betekenisvol onderwijs door de 
zaakvakken geïntegreerd aan te bieden en de kinderen de 21ste -eeuwse vaardigheden te leren. De 
kinderen worden uitgedaagd door het pedagogisch concept op de scholen om zelf verantwoordelijk-
heid te nemen voor hun leerproces en een onderzoekende houding te ontwikkelen. 

De kinderen ontvangen een breed onderwijsaanbod o.a. door creatieve, culturele en muzikale vor-
ming. De scholen bieden een goede zorgstructuur en zoeken naar de inzet van flexibele onderwijsvor-
men. ICT is een belangrijk hulpmiddel. De scholen realiseren een warme overdracht naar het Voortge-
zet Onderwijs.

6.2. Onze ambities: over 4 jaar… 

Aanbod Over 4 jaar:
	 ❖	  wordt in de groepen 3 t/m 8 geïntegreerd zaakvakonderwijs geboden;
	 ❖	  werken we vanuit schoolbrede thema`s;
	 ❖	  worden onze leerlingen breed uitgedaagd om talenten gericht op kunst, cultuur, 
  wetenschap en techniek te ontwikkelen;
	 ❖  is er een passend aanbod voor cultuuronderwijs;
 ❖  werken leerlingen van de midden- en bovenbouw met een weektaak;
	 ❖  wordt er, naast de verlengde instructie, in de klas begeleiding op maat geboden voor 
  leerlingen met een leerachterstand;
	 ❖  wordt er, naast de verlengde instructie, in de klas begeleiding op maat geboden voor 
  leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Ontwikkeling Over 4 jaar:
	 ❖ hebben we zicht op de leerlijnen vanuit de kerndoelen van taal/rekenen waarbij het 
  aanbod afgestemd wordt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;
	 ❖ hebben we betere kennis van de referentieniveaus en maken we bewuste keuzes in ons 
  onderwijsaanbod;
	 ❖	  is een kwalitatief goede doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen opgezet;
	 ❖  is er visie ontwikkeld op spelend leren bij groep 1, 2 en 3 en heeft passende 
  deskundigheidsbevordering plaatsgevonden;
	 ❖  heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden in het handelingsgericht werken;
	 ❖  is de visie op bewegingsonderwijs, het beleid en de aanpak vastgelegd in een vakwerkplan 
  en worden de vorderingen van leerlingen bijgehouden in een digitaal volgsysteem;
	 ❖	 is onderzoek gedaan naar alternatieve godsdienstmethoden.

Omgeving en processen Over 4 jaar:
	 ❖	  is een leerplein en een praktijklokaal gerealiseerd;
	 ❖  wordt op de Beatrixschool de ontwikkeling van de leerlingen weergegeven in een portfolio,  
  waarbij zowel de leerkracht als de leerling inbreng hebben.
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6.3  Didactiek
 
Handelingsgericht werken (HGW)
Op De Beatrixschool wordt handelingsgericht gewerkt. 
Een systematische manier van doelgericht en transparant wer-
ken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis-
behoeften en onderwijsbehoeften van iedere leerling. We richten 
ons op wat de leerling nodig heeft om bepaalde doelen te be-
reiken en welke aanpak een positief effect heeft. Stimulerende 
factoren zijn daarbij leidend. Het onderwijs wordt afgestemd op 
de behoeften van de leerling, maar er is daarbij ook aandacht 
voor de wisselwerking met de groep, de leerkracht, de school en 
uiteraard de ouders. HGW gaat over omgaan met verschillen. Om hier kritisch mee om te gaan en het 
passende onderwijsaanbod te bepalen, hanteren we de handelingsgericht-werken-cirkel van ‘waarne-
men’, ‘begrijpen’, ‘plannen’ en ‘realiseren’. De geplande doelen worden opgesteld in de groepsplan-
nen. De realisatie hiervan is zichtbaar in het weekrooster van de leerkracht.
 
Handelingsgericht werken heeft 7 uitgangspunten, die zijn gebaseerd op onderzoek naar effectief 
adaptief onderwijs en op ervaringen uit de onderwijspraktijk.
1.  De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald  

doel te behalen? Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen? Denk 
aan een andere vorm van instructie, extra leertijd, lesstof compacten en/of verrijken.

2.  Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om de leerling, maar om de leerling in wis-
selwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze 
school en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd op wat dit kind nodig heeft?

3.  Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een 
positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel 
functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die het doet. Maar wat heeft hij/zij hiervoor 
nodig, wat zijn zijn/haar ondersteuningsbehoeften?

4.  Positieve aspecten van de leerling, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. 
Naast problematische aspecten zijn positieve aspecten nodig om de situatie te begrijpen, am-
bitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren. De 
ouders zijn ervaringsdeskundigen: zij kennen het kind het best en het langst.

5.  Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodza-
kelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrok-
kenen. Samen analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen. De leerkrachten zijn onderwijs-
professionals. Zij kennen het kind als leerling het beste.

6.  Doelgericht werken: het team formuleert korte- en langetermijndoelen voor het leren, de werkhou-
ding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van 
planmatig handelen.

7.  De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is betrokkenen duidelijk hoe de school 
werkt en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formu-
lieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en 
over hun plannen en motieven

De ambitie is om een verdiepingsslag aan te brengen in de inhoud en vormgeving van de groepsplan-
nen en overzichtelijker en volgens vaststaande pijlers stimulerende en belemmerende factoren van 
leerlingen te omschrijven.

Realiseren Waarnemen

Plannen Begrijpen

q

q
q

q
qq

q

q
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Opbrengstgericht werken
We vinden het op De Beatrixschool belangrijk om doelgericht te werken en hoge verwachtingen te 
hebben van onze leerlingen. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch 
werken met als doel de hoogst mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwor-
ding een vereiste. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resul-
taten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.
Twee keer per jaar worden de leerresultaten gemeten. Hierbij maken wij gebruik van LVS-Cito. Deze re-
sultaten worden schoolbreed geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit zicht krijgen op de vaardigheids-
groei, waarbij realistische conclusies worden getrokken passend bij de groep en individuele leerlingen. 
Hierbij worden de resultaten vergeleken met de methodegebonden toetsresultaten. De effecten van 
eerder genomen interventies worden op deze wijze in kaart gebracht. Leerkrachten evalueren de pe-
riode, reflecteren op hun eigen handelen en plegen nieuwe interventies daar waar nodig. De Beatrix-
school stelt per vakgebied een eigen norm vast. Hierbij is de wegingsfactor uitgangspunt en wordt per 
vakgebied bepaald wat voor desbetreffend schooljaar realistische verwachtingen zijn ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde. 

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
Binnen Ichthus is een Plusklas gerealiseerd voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Iedere 
week komen deze leerlingen samen om projectmatig te werken aan metacognitieve vaardigheden. In 
de klassen wordt verrijking geboden voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij wordt 
per vakgebied bepaald of een leerling op het 3-ster niveau ingedeeld wordt. 
De ambitie is om de komende jaren het aanbod voor deze leerlingen te verbreden en verrijking en 
verdieping te bieden, gericht op de lesdoelen. In het aanbod voor deze leerlingen wordt dan gebruik 
gemaakt van de Taxonomie van Bloom (SLO,2017), de theorie van Heller (Heller, Monks, Subotnik, & 
Sternberg, 2000) en van het TASC Model 
(Wallace, 2002).

Tevredenheidsonderzoek
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich 
bijvoorbeeld niet veilig, uitgedaagd of begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf. Hoe tevreden 
leerlingen, ouders en leerkrachten zijn, is voor ons heel belangrijk. 

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onder-
wijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. 
De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een 
veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de veiligheids-
beleving van leerlingen.

Hiervoor gebruikt De Beatrixschool het tevredenheidsonderzoek van Vensters.
Dit instrument geeft inzicht in het volgende:
	 ❖		Hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid bij ons op school?
	 ❖ Hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid, zoals door  
  pesten, pesten via social media, geweld, discriminatie e.d.?
	 ❖	Hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school?
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6.4  Pedagogisch klimaat en sociale veiligheid

Vertrouwen hebben in de relatie tussen leerlingen en leerkracht is uitgangspunt voor al ons handelen 
en dient als basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij vinden het vanzelfsprekend voor 
ieder kind dat je mag zijn wie je bent, omdat je goed bent zoals je
bent. Er is sprake van wederzijds respect en leerlingen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en in 
de ander. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen, betrokken zijn, 
goede resultaten behalen én dat niemand wordt buitengesloten. Dit gezamenlijke belang zorgt voor 
een gezamenlijke opdracht en komt terug in onze normen. Alle medewerkers van De Beatrixschool 
beschikken over een pedagogisch repertoire om te zorgen voor een veilig, ondersteunend en uitnodi-
gend klimaat in de klas en in de school. Dit doen zij door proactief te handelen vanuit een beredeneerd 
aanbod voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. 
De gedragslessen vanuit de methodiek PBS en de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling van het 
programma De Vreedzame School bieden hiervoor een eenduidige basis. 
Het pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het is een voorwaardelijke sfeer en is onder andere 
af te lezen uit het gedrag van de leerlingen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfver-
trouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn 
onze graadmeters voor een goed pedagogisch klimaat. Om dit beoogde klimaat te realiseren, is het 
van groot belang dat school en ouders goed samenwerken.

Positive Behavior Support (PBS)
We vinden een positieve benadering van grote waarde, waarin de leerkracht centraal staat als het 
goede voorbeeld. Alle leerkrachten zijn getraind in de PBS-methodiek, geven de daarbij behorende 
gedragslessen, waarbij ze expliciet het gewenste gedrag aanleren, maar doorleven vooral het gedach-
tegoed dat tot uiting komt door goed gedrag te belonen, duidelijke verwachtingen uit te spreken en 
door incidenten te registreren, om van hieruit een analyse te maken en interventies te plegen op wat 
de groep of individuele leerling nodig heeft.
De stuurgroep PBS stuurt de kinderraad aan, welke meedenkt over wat er op school nodig is om een 
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veilige omgeving te creëren, waarin we met respect met elkaar omgaan. Ook is er op De Beatrixschool 
een PBS-ouderpanel, die vanuit het oogpunt van de ouders meedenkt over de informatievoorzienin-
gen en zichtbaarheid van PBS in de klassen en naar de thuissituatie. 

De gedragsverwachtingen zijn voor iedereen zichtbaar in de school. 
Daarbij zijn de kernwaarden visueel vertaald, welke duidelijk zichtbaar zijn in iedere klas.

Incidenten worden op de Beatrixschool bijgehouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote 
en kleine incidenten. 
SWIS™ Suite is het programma waarmee data verzameld wordt over gedragsincidenten op school-, 
klas- en leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior Sup-
port (SWPBS). Met SWIS Suite verzamelen wij op een efficiënte, betrouwbare en vertrouwelijke manier 
informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag op school. Zo krijgen wij als school inzicht in wat 
er op school gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen zijn. Het team registreert gedragsincidenten en 
evalueert en analyseert onder leiding van de stuurgroep PBS de data. Door een schoolbrede aanpak 
kunnen wij als school onderbouwde beslissingen nemen voor de opzet van gerichte interventies.

De te plegen interventies zijn onderverdeeld in 3 niveaus: 
	 -	 Universele interventies   (plannen voor iedereen)
	 -  Doelgroep-interventies   (plannen voor sommigen)
	 -	 Intensieve individuele interventies  (plannen voor enkelen)

De ‘universele interventies’ worden ingezet voor de grootste groep 
leerlingen en richten zich op het expliciet maken van verwachtin-
gen en het structureel waarderen van gewenst gedrag. Dit 
gewenste gedrag ‘aanleren’ gebeurt door structureel en cy-
clisch de gedragslessen in te zetten en de gedragsverwach-
tingen visueel te maken in de school.

De ‘doelgroep-interventies’ richten zich op leerlingen 
met beginnend probleemgedrag. Door deze groep preventief en tijdelijk extra ondersteuning te bie-
den, kan gedrag tijdig worden bijgestuurd.

De ‘intensieve individuele interventies’ zijn bedoeld voor leerlingen die kampen met zwaardere ge-
dragsproblematiek. Deze groep heeft een intensievere vorm van professionele hulp nodig. Hierbij zijn 
de ouders van de desbetreffende leerling, de IB-er van de school en de locatieleider intensief betrok-
ken. Gezamenlijk wordt gezocht naar passende maatregelen voor deze leerling om thuisblijven te 
voorkomen. 

Groepsplan gedrag (Sociaal Emotioneel Leren, SEL)
Voor iedere groep wordt een groepsplan gedrag geschreven. Hiervoor gebruiken we gegevens van 
o.a.:
	 -	 Kindgesprekken
	 -	 Sociogram (vanaf groep 5)
	 -	 ZIEN!
	 -	 SWIS (zie omschrijving vorige pagina)
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Op de Beatrixschool voert de leerkracht kindgesprekken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich 
gehoord voelen en dat de leerkracht een vertrouwensband opbouwt met de leerling. Deze gesprekken 
geeft de leerkracht extra inzicht in hoe de leerling het beste geholpen kan worden en wat de leerling 
fijn of minder fijn vindt op school. 

Vanaf groep 5 nemen wij het sociogram af. Het doel hiervan is zicht krijgen op de bestaande verhou-
dingen in de groep. De leerlingen mogen schriftelijk aangeven met wie ze wel en niet graag spelen 
(maximaal 3). Dit wordt ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
We kunnen dan zien welke leerlingen vaak of minder vaak worden gekozen. Wie zijn de leiders, wie 
wordt genegeerd en wie wordt misschien gepest. Dit zijn essentiële gegevens en worden gebruikt om 
het groepsplan vorm te geven. Hierover gaan we intern met elkaar in gesprek. 

ZIEN!
Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook 
concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer. Dit door observaties goed te analyseren. Zien! 
hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en Be-
trokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de ontwikkelbehoef-
ten van een leerling op sociaal-emotioneel gebied.

Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te 
profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en welbevinden zijn twee kwaliteitsdimensies 
die op alle leeftijden te observeren zijn op individueel en groepsniveau. Ze hebben een waardevolle 
signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief functioneren.
Lijkt een leerling of een groep minder betrokken of signaleert de leerkracht een lager welbevinden, 
dan maakt Zien! gebruik van doorvragen. Zo helpen we de leerkracht om zicht te krijgen op mogelijke 
oorzaken van deze lagere score.

De volgende vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele ontwikkel-
taken te volbrengen:
	 ❖	 Sociaal initiatief
	 ❖ Sociale flexibiliteit
	 ❖	 Sociale autonomie
	 ❖	 Impulsbeheersing
	 ❖ Inlevingsvermogen
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De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere be-
trokkenheid en/of lager welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften 
van een kind of groep. Dit stelt de leerkrachten op de Beatrixschool beter in staat om leerlingen ade-
quaat te kunnen ondersteunen.
Een belangrijk kenmerk van de vijf vaardigheidscategorieën is dat het hier gaat om direct te beïnvloe-
den leerlingkenmerken. De categorieën zijn onder te verdelen in ruimtenemende vaardigheden en 
ruimtegevende vaardigheden. Een leerling moet in sociale situaties zowel ruimte in kunnen nemen 
voor zichzelf (Sociaal initiatief en Sociale autonomie) als ruimte geven aan de ander (Sociale flexibili-
teit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen). 

Anti-pestbeleid
Op de Beatrixschool vinden we een veilig leerklimaat van essentieel belang. 
Wij hanteren als school een aantal maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 
pestgedrag. De Wetgeving Sociale Veiligheid op school definieert pesten als een vorm van agressief 
gedrag, waarbij een betrekkelijk machteloze persoon wordt aangevallen, vernederd of buitengesloten 
door één of meerdere individuen. Pesten heeft drie kenmerken:
	 ❖	het is intentioneel;
	 ❖ het vindt herhaaldelijk en over een langere periode plaats;
	 ❖	en er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer.

Er is sprake van pesten wanneer iemand herhaaldelijk of een lange tijd schade ondervindt door bewust 
handelen van een of meerdere leerlingen. Er is hierbij een duidelijke daderrol en een slachtofferrol. 
Ook de rol van de ‘meelopers’ of omstanders wordt bij de pestpreventie binnen School Wide Positive 
Behavior Support heel belangrijk gevonden.

De Beatrixschool heeft een veiligheidsplan, waarin uitvoerig beschreven staat wat de school doet om 
pesten te voorkomen en welke stappen de school, leerkrachten, ouders en leerlingen ondernemen in 
het geval er wel sprake is van pestgedrag.

De Vreedzame School
De doelstellingen van De Vreedzame School zorgen samen met de godsdienstmethode Startpunt 
voor het aanbod van burgerschapsonderwijs. De Vreedzame School is een programma dat de school 
beschouwt als oefenplaats waar kinderen democratisch burgerschap kunnen ontwikkelen. De school 
wordt gezien als een kleine leefgemeenschap waar kinderen kennis en vaardigheden leren ter ontwik-
keling van hun eigen identiteit en ten behoeve van sociale integratie. 

Godsdienstonderwijs
Voor het godsdienstonderwijs maakt de Beatrixschool gebruik van de methode Startpunt. Startpunt 
geeft op inspirerende wijze invulling aan het bijbelonderwijs. De methode bevat – naast verhalen uit 
de Bijbel zelf – veel tips op het gebied van het vertellen, het aansluiten bij de actualiteit, verwerkingen 
en liederen. Ook biedt de methode ruimte voor de creativiteit van de leerkracht, zodat het vak Bijbelse 
geschiedenis ingevuld kan worden op een manier die past bij de situatie in de klas. De methode be-
staat uit twee jaaruitgaven voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Daarmee kan in een cyclus van 
twee jaar een lijn van de hele Bijbel doorgenomen worden. De komende 4 jaar zal onderzoek gedaan 
worden of we op de Beatrixschool willen blijven werken met Startpunt of een nieuwe methode gaan 
implementeren. 
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6.5 Onderwijsaanbod

Betekenisvol en boeiend onderwijs
De Beatrixschool heeft de doelstelling om de komende schoolplanperiode het onderwijsaanbod meer 
thematisch vorm te geven, zodat vakkenintegratie op betekenisvolle wijze tot stand komt. In aan-
sluiting op het strategisch beleid van Vereniging Ichthus, zal het onderwijs op De Beatrixschool de 
aankomende jaren structureel verbinding zoeken met partners om cultuur- en omgevingsonderwijs in 
het aanbod te verankeren.
De Beatrixschool streeft naar onderwijs waarbij kinderen optimaal tot leren komen en hun cognitieve 
vaardigheden voor de verschillende vakgebieden volledig benutten. Daarbij leggen wij de komende 
schoolplanperiode, met behoud van de huidige standaarden, de focus op het ontdekken, benutten 
en vergroten van soft skills. Vaardigheden waardoor kinderen weerbaar worden, veerkrachtig zijn en 
waarmee ze vanuit een positief zelfbeeld kunnen participeren in en kunnen bijdragen aan de maat-
schappij.

Spelend leren
In groep 1-2 worden alle ontwikkelgebieden middels thema’s aangeboden. De leerlingen worden 
daarbij in een rijke speel- leeromgeving uitgenodigd om zich te ontwikkelen in de naaste-zone. Be-
tekenisvolle activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. In deze groepen 
worden samen met de leerlingen spelsituaties gecreëerd en worden de leerlingen uitgedaagd om met 
en van elkaar te leren.

Een belangrijk kenmerk van het onderwijs in de groepen 1-2 is het betrekken van de echte wereld 
binnen de thema`s. Dit om het onderwijs te verrijken en in het spel de echte wereld na te bootsen. 
De ambitie voor de komende schoolplanperiode is om spel verder te integreren in het leerstofaanbod 
van groep 3.

Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van Leerlijnen. De ontwikkeling van de leerlingen 
wordt in ParnasSys bijgehouden aan de hand van doelgerichte observaties. De leerlingen worden zo 
uitgenodigd om in de naaste-zone hun kennis en vaardigheden uit te breiden. De Beatrixschool neemt 
sinds schooljaar 2018-2019 geen landelijke toetsen (Cito) af in groep 1-2.

Een ambitie voor de komende periode is om schoolbreed actieve en doelgerichte speelleeractiviteiten 
aan te bieden en een uitdagende, rijke leeromgeving hiervoor in te richten. 

Taal/spelling en grammatica
Voor taal en grammatica wordt in groep 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Taal actief. Voor 
Spelling wordt in deze groepen gebruik gemaakt van de methode Staal. Staal werkt met de preven-
tieve spellingaanpak van José Schraven. Leerlingen bereiken optimale spellingresultaten door een vast 
ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. 

Taal actief legt een sterk kennisfundament voor taal. Leerlingen leren beter als ze weten wat en waar-
om ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met ‘instapkaartjes’. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. 
Iedere les wordt afgesloten met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. De leerlingen 
kijken hierdoor gericht terug op het doel van de les. Taal actief besteedt in het basisprogramma veel 
aandacht aan woordenschat. Zo komen alle themawoorden meerdere keren aan bod. Voor leerlingen 
met een beperkte woordenschat is er een aanvullend programma. 

In de lessen van Taal actief wordt veel geoefend. Ook herhaling van de lesdoelen is een vast onderdeel 
van het basisprogramma. Aan het eind van week 1 en 2 worden de doelen van die week herhaald in 
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een toepassingsles. De doelen worden voorafgaand aan de toets ook herhaald in een les samenwer-
kend leren. Na de toets werken de leerlingen opnieuw aan de doelen op hun eigen niveau.

Op De Beatrixschool is ervoor gekozen om grammatica aan te bieden volgens Taal actief. Die keuze is 
gemaakt vanwege het feit dat grammatica als geïntegreerd onderdeel verweven is in Taal actief daar 
waar het in Staal als los onderdeel wordt aangeboden. Wel wordt het grammatica-aanbod van Staal 
als aanvullend programma ingezet, wanneer blijkt dat een groep een aanvullend aanbod nodig heeft.  

Lezen
Voor het aanvankelijk lezen maken wij in groep 3 gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Dankzij 
de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zin-
nen en teksten. Veilig Leren Lezen zet de klank en de letter centraal in verschillende woordcombina-
ties. De leerlingen leren letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen. 

Veilig Leren Lezen biedt een gevarieerd boekenaanbod waarin versjes, verhalen, informatieve boeken, 
kijkboeken, samenleesboeken en strips geboden wordt. De boeken zijn gemaakt door veel verschil-
lende bekende Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en -illustratoren. Ook is er bij iedere 
kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse manier verwijst naar de leesboeken 
voor de kinderen. Op die manier wordt er met gebruik van mooie boeken, op een leuke manier ge-
werkt aan de leesbevordering.

In de groepen 4 tot en met 6 maken wij gebruik van de technisch leesmethode Estafette. De struc-
tuur van Estafette is helder en effectief. Ieder schooljaar worden twee AVI-niveaus, M en E behandeld. 
Per AVI-niveau zijn er twee leerstofpakketten, A en B. Een leerstofpakket biedt stof voor acht leswe-
ken. Tussendoor biedt de methode verschillende toetsmomenten. De nadruk wordt gelegd op tech-
nisch lezen, waarbij leesbegrip, -beleving en -bevordering geïntegreerd zijn.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Leeslink. Leeslink biedt geen lessen voor 
groep 3 en het eerste halfjaar van groep 4. Dit omdat de nadruk in deze leeftijdsfase gelegd wordt op 
het technisch leesniveau. In groep 3 wordt het tweede halfjaar begrijpend lezen aangeboden binnen 
Veilig Leren Lezen. Op de Beatrixschool zijn de strategiedoelen van begrijpend lezen volgens Leeslink 
aangevuld met doelen voor groep 3, zodat leerlingen al meegenomen worden in begripsvorming. In 
groep 3 is dit verweven binnen alle technisch leesactiviteiten Bij groep 4 zijn de jaardoelen vanuit 
Leeslink verwerkt binnen het aanbod van Estafette. De leerkrachten van groep 4 bepalen bij de start 
van het schooljaar welke strategiedoelen meer aandacht behoeven op basis van de Cito E3 van begrij-
pend lezen en de overdracht vanuit de leerkracht van groep 3. 

We ambiëren om het aanbod van begrijpend lezen in een schrijven op te nemen dat door de stuur-
groep taal/lezen/schrijven op basis van zelfevaluatie en literaire studie in een handleiding op maat 
tot uiting komt. Hierin wordt als doel gesteld om een kwalitatief goede doorgaande lijn van begrijpend 
luisteren naar begrijpend lezen te ontwikkelen. In groep 1-2 is de aanpak gericht op het ontwikke-
len van vaardigheden om goed begrijpend te luisteren. De thema’s bieden ruimte voor ontwikkeling 
van woordschat en kennis van de wereld, waarbij er expliciet aandacht is voor het ontwikkelen van 
strategieën voor begrijpend luisteren. Over 4 jaar zal, naast het gebruik van Leeslink, gebruik worden 
gemaakt van de thema`s en kennisoverdracht binnen het geïntegreerd zaakvakonderwijs en zullen de 
voorwaarden voor effectieve instructie van begrijpend lezen geformuleerd worden. 
Belangrijke voorwaarden voor goed begrijpend leesonderwijs, waar de Beatrixschool op monitort zijn:
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	 ❖	instructievaardigheden van de leerkracht;
	 ❖ vaardigheid van de leerkracht om ook bij andere vakgebieden begrijpend lezen te integreren;
	 ❖	vaardigheid van de leerkracht om te differentiëren;
	 ❖	leerkracht die de leerlijnen rondom begrijpend lezen kent en hierdoor makkelijker een verant- 
  woorde keuze maakt om te bedenken wat hij of zij de leerlingen wil leren met de tekst.

Rekenen
In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode Wereld in 
Getallen. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van weten-
schappelijk onderzoek zijn in de methode verwerkt. Hoofdauteurs zijn onder meer rekenexperts Ceciel 
Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool.

Uitgeverij Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactie-
ken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische 
modellen ondersteunen de leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, 
het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Gerichte leerkrachtobservaties brengen de onderwijs-
behoeften van alle leerlingen snel en scherp aan het licht. Sterke rekenaars krijgen een compact 
programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd. Deze methode sluit aan bij onze visie 
waarin afstemming op onderwijsbehoeften centraal staat.

De methode biedt de mogelijkheid om verwerking digitaal of op papier te laten plaatsvinden. Voor het 
effectief benutten van onderwijstijd hebben wij ervoor gekozen om groep 3 op papier te laten werken. 
Het werken voor leerlingen op een Chromebook vraagt een bepaalde mate van functioneel handelen 
waar deze leeftijdscategorie nog niet rijp voor is. Op dit moment wordt onderzocht of we voor groep 4 
dezelfde keuze gaan maken. Deze groep is schooljaar 2019-2020 digitaal gestart.
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Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met het drieslagmodel.

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. 
Voor iedereen eerst de basisstrategie.

Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en 
automatiseren van basisvaardigheden.

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig 
nadenken.

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elke leerling naar het 
eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het 
wiskundig denken te ontwikkelen.

Zichtbaar leren: maak leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces.

Doordacht digitaal: automatische opgaven op maat voor elke leerling met behulp 
van geavanceerde technologie.

De nieuwe Wereld in Getallen is op 8 pijlers gebouwd:

Zaakvakonderwijs
Op dit moment worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs volgens verschil-
lende methoden aangeboden, namelijk: Naut, Meander, Brandaan en Wereldzaken. Er ligt een zeer 
urgente ambitie om vanaf schooljaar 2021-2022 te starten met geïntegreerd zaakvakonderwijs. Daarbij 
is het noodzaak om de ruimtes op school zodanig in te richten dat ‘het nieuwe leren’ gestimuleerd 
wordt. 

De stuurgroep Talent onderzoekt hoe talentontwikkeling gestimuleerd kan worden in een beredeneerd 
aanbod. Hierbij wordt gezocht naar een methode waarin zaakvakken geïntegreerd worden aangebo-
den en de leerlingen volop de ruimte krijgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Belangrijk hierin is dat de methode voldoende handvatten geeft voor de leerkracht, doelen duidelijk 
omschrijft voor zowel leerkracht als leerlingen, de kerndoelen afdekt, maar dat er ook ruimte is voor 
de authenticiteit en creativiteit van de leerkracht.

De methode moet gericht zijn op kennisoverdracht, begripsvorming en voor een groot deel op ontwik-
keling in vaardigheden en het stimuleren van een onderzoeksmatige houding.
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Graag zien we dat de methodiek in thema`s wordt aangeboden. Hierdoor vergroten we de betrokken-
heid en raken de leerlingen intrinsiek gemotiveerd, waardoor zij nieuwsgierig zijn om op zoek te gaan 
naar kennis en oplossingen voor (maatschappelijke) problemen. 
De leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, doordat zij binnen een thema samenwerken en ge-
zamenlijk verantwoordelijk zijn om tot een eindproduct/resultaat te komen.

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid staat in één lijn met de stuurgroepen ‘PBS’ en ‘samenwerkend 
leren’, waarin een veilig leerklimaat geboden wordt en onderzoek plaatsvindt naar hoe we eigenaar-
schap bij onze leerlingen kunnen vergroten. 
Samenwerken en communiceren met elkaar, van en met elkaar leren, verantwoordelijkheid 
voor het eigen leerproces, een kritische en creatieve houding wordt gestimuleerd met de juiste 
methodiek, alsmede met de juiste sturing en begeleiding van de leerkracht. Ook een rijke leeromge-
ving speelt hierin een cruciale rol. 

Om deze redenen zal er op de Beatrixschool een leerplein gerealiseerd worden, waar leerlingen uit 
verschillende klassen de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Er zullen 
mogelijkheden gecreëerd worden voor samenwerking, mogelijkheden om onderzoek te doen, infor-
matie op te zoeken, en om eindproducten te ontwerpen/creëren en te realiseren. 

Op dit leerplein zijn voldoende (digitale) leermiddelen beschikbaar voor de leerlingen en worden on-
derwijsassistenten ingezet om de leerlingen te ondersteunen.
Leerkrachten kunnen zich op deze wijze focussen op de analyse van het proces van de leerlingen en 
het onderwijsaanbod hierop afstemmen

Als verlengde van het leerplein zal er een praktijkruimte ingericht worden met als grootste doel ont-
werpen en creatieve ideeën te verwezenlijken. Hiervoor zullen moderne middelen ingezet worden, 
gericht op wetenschap, techniek en handvaardigheid. 

21st century skills
21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om 
succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Om leerlingen goed voor te bereiden 
op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het on-
derwijs.
Om leerlingen te stimuleren en te trainen in kritisch, creatief en probleemoplossend denken, wordt op 
De Beatrixschool gebruik gemaakt van de Taxonomie van Bloom. Deze theorie zal belangrijk gedach-
tengoed zijn binnen het handelingsgericht werken de komende jaren en criteria zijn voor een rijke 
lesactiviteit. Bloom gaat uit van 6 niveaus, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het lagere orde 
denken en het hogere 
orde denken.
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6. Creëren
Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren

Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen

5. Evalueren
Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis

Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen

4. Analyseren
Informatie in stukken opdelen om de verbanden 

en relaties te onderzoeken
Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden

3. Toepassen
Informatie in een andere context gebruiken

Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen

2. Begrijpen
Ideeën of concepten uitleggen

Interpreteren, samenvatten, benoemen, classificeren, uitleggen

1. Onthouden
Informatie herinneren

Herkennen, beschrijven, benoemen
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De ambitie is om het stellen van hoge doelen en hebben van hoge verwachtingen een plek te geven 
binnen de groepsplannen/blokplanningen voor de kernvakken. Binnen het geïntegreerd zaakvakon-
derwijs zal de methode toereikend genoeg moeten zijn om leerlingen 21e eeuwse vaardigheden 
aan te leren. Daar zal een groter accent liggen op ICT-vaardigheden, mediawijsheid en computational 
thinking dan binnen de kernvakken. Vaardigheden als samenwerken, communiceren, zelfregulering en 
sociale en culturele vaardigheden hebben een plek binnen het gehele onderwijs, doordat leerlingen 
bijvoorbeeld werken met een weektaak en voor verschillende vakgebieden door het werken met een 
Chromebook direct feedback ontvangen over het gemaakte werk. 
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ICT-ontwikkeling binnen Ichthus
Binnen het ICT-netwerk van Ichthus wordt onderzocht wat er Verenigingsbreed de komende jaren no-
dig is om ICT in alle lagen van de organisatie vorm te geven.
Hierbij dient de digitaliseringsagenda voor primair en voortgezet onderwijs als leidraad. 
Deze agenda bestaat uit ambities op de volgende onderwerpen:
	 ❖	 Leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren;
	 ❖ Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd;
	 ❖	Digitale leermiddelen voor de gebruiker;
	 ❖		Infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast;
	 ❖  Ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht.

De digitale omgeving voor de leerlingen staat hoog op deze agenda. Het onderzoek richt zich met 
name op de Google omgeving en de mogelijkheden hierbij, omdat Heutink als grootste partij via hun 
MOO-platvorm ook afgesteld is op Google. 

Kunst en cultuuronderwijs
De interne cultuurcoördinator (ICC) op De Beatrixschool is tevens locatieleider, waardoor de taken en 
verantwoordelijkheden die hierbij horen in het gedrang komen. De ambitie is om een extra ICC op te 
leiden, waardoor een nieuw cultuurbeleidsplan doorgang kan vinden. 
De Beatrixschool houdt over de invulling en opleiding contact met ‘Cultuureducatie Gooi- en Vechts-
treek’. Vanuit de Verenigingsbrede afspraken zijn gelden beschikbaar om te werken aan deskundig-
heidsbevordering en het inkopen van educatieve lessen. 
Zowel de deskundigheidsbevordering als het aanbod moet de komende jaren gericht zijn en afge-
stemd worden op het werken met de nieuwe zaakvakkenmethode en de schoolbrede thema`s die 
hierbij horen. 

Engels
Op de Beatrixschool wordt in groep 1 t/m 8 wekelijks Engelse les gegeven m.b.v. de methode Take 
it Easy. Take it easy is speciaal ontwikkeld voor het digibord, met native speaking co-teachers en ver-
werkingssoftware vanaf groep 5.
Take it easy biedt de Engelse taal aan met uitnodigende lesstof. Dit stimuleert de spontane taalver-
werving. Door de concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en breiden de leerlingen hun woor-
denschat snel uit. 
De lessen hebben een vaste structuur. De leerlingen maken eerst kennis met het thema via een filmpje 
of een lied. Daarna volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een dialoog, een cartoon, een 
spel of een ‘total physical response-activiteit’.

In groep 7 en 8 heeft elke unit een afsluitende toets. Hierbij is een opbouw in moeilijkheidsgraad.

Verkeer
Voor verkeersonderwijs wordt op De Beatrixschool gebruik gemaakt van de methode 
Klaae... over! De methode behandelt de vijf verschillende rollen van kinderen in het verkeer: spelen, 
wandelen, fietsen, meerijden en het openbaar vervoer. Het ontwikkelings- en ervaringsniveau van 
kinderen is het uitgangspunt. De methode houdt ook rekening met het perspectief en het beperkte 
gezichtsveld van een kind. De meeste illustraties, foto’s en filmpjes tonen verkeerssituaties zoals kin-
deren ze zien.
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Seksuele vorming
Seksuele voorlichting wordt op De Beatrixschool gegeven door middel van de methode Wonderlijk 
gemaakt. Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levens-
visie. De lessen behandelen op een aansprekende manier de lichamelijke en sociale ontwikkeling in 
relatie tot seksualiteit. Afgestemd op hun leeftijd krijgen de kinderen informatie over hun lichaam en 
seksualiteit als Scheppingsgave van God.

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2 vindt iedere schooldag plaats en verdelen we in:
	 ❖	het buitenspel;
	 ❖ speellessen in het speellokaal, dat wil zeggen dans-, zang- en tikspelen;
	 ❖	de kleutergymnastiek, dat wil zeggen oefeningen, spelen met hoepels, ballen, blokken en het 
  lange touw, maar ook met het grote materiaal zoals de rekken met glijbaan en klimladders, de
   banken, de kast en de matten in het speellokaal. 

De groepen 3 en 4 hebben 1x 60 minuten bewegingsonderwijs per week van de vakleerkracht. Daar-
naast hebben zij 1x in de 2 weken schoolzwemmen in zwembad De Meent in Huizen. Zij worden 
opgehaald en teruggebracht met de bus. 

De groepen 5 t/m 8 hebben 2x 60 minuten bewegingsonderwijs per week. 1x van de eigen leerkracht 
met gymbevoegdheid en 1x in de week van de vakleerkracht.  

De ambitie is om over 4 jaar gebruik te maken van een digitaal volgsysteem en om de visie, het beleid 
en de aanpak vast te leggen in een vakwerkplan.

Bloktijd
In groep 6, 7 en 8 wordt bloktijd georganiseerd. In die tijd werken de leerlingen zelfstandig aan de 
door hen ingeplande taken. De ambitie is dat over 4 jaar er een doorgaande lijn is voor het werken 
met een weektaak om zo de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen en hen mee te nemen in 
hun eigen leerproces. 

Rapporten
Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. (in groep 1 en 2 twee keer per jaar)
Hierin worden voor ouders en leerlingen de ontwikkelingen per vakgebied weergegeven. De Beatrix-
school ambieert om de ontwikkelingen weer te geven in de vorm van een portfolio, waardoor de leer-
lingen meer zelf betrokken worden bij hun leerproces en zowel de leerkracht als de leerling inbreng 
heeft. 
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Vakgebied Methode Groep

Sociaal- emotionele ontwikkeling
Gedragslessen Gedragslessen PBS 1 t/m 8

Burgerschapsvorming Vreedzame school 1 t/m 8

Godsdienst Startpunt 1 t/m 8

Taalvorming
Taalontwikkeling / woordenschat / grammatica Taal Actief 4 4 t/m 8

Spelling Staal 3 t/m 8

Schrijven Novoscript 3 t/m 8

Engels Take it easy 1 t/m 8

Rekenen
Wereld in getallen 4

Wereld in getallen 5

8

3 t/m 7

Lezen
Aanvankelijk technisch lezen Veilig leren lezen 3

Voortgezet technisch lezen Estafette 4 t/m 6

Begrijpend lezen Leeslink 4 t/m 8

Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde Wereldzaken 5 t/ 8

Geschiedenis Speurtocht 5 t/ 8

Natuur Naut 5 t/ 8

Aardrijkskunde/geschiedenis/natuur Naut/Meander/Brandaan 3/4 

Verkeer Klaar… over! 1 t/m 8

Seksuele vorming Wonderlijk gemaakt 1 t/m 8

Gebruikte methoden
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6.6 Leerlingenzorg

Visie op zorg en begeleiding
Ons zorgsysteem is zo ingericht dat er interne en externe ondersteuning wordt geboden aan leerlingen 
met een arrangement of aan leerlingen met dusdanige leerachterstanden dat onderwijs op maat in de 
klas hierbij niet toereikend genoeg is. Deze leerlingen krijgen RT.

Remedial teaching
De remedial teaching is de extra ondersteuning die wordt gegeven buiten de groep aan leerlingen met 
leerachterstanden. 

In groep 1 en 2 is deze ondersteuning gericht op leerlingen met een taalachterstand. Zij krijgen vroeg-
schoolse educatie (VVE) van onze RT-er. De RT-er sluit aan bij de thema’s die in de groepen aan de 
orde zijn met allerlei woordenschat oefeningen en spelletjes. Dit vindt één keer 30 minuten per week 
plaats.
In groep 3 is er RT voor technisch lezen: Connect. Dit vindt 3 keer 20 minuten per week plaats. Hierbij 
oefent de RT-er in een klein groepje van maximaal 4 leerlingen.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen RT wanneer: zij:

	 ❖	3x een V-score hebben behaald op rekenen of begrijpend lezen of al adaptief getoetst zijn;
	 ❖  minimaal 1 jaar leesachterstand hebben (getoetst met AVI);
	 ❖	een ontwikkelingsperspectief (OPP) hebben.

Tijdens de RT wordt gewerkt aan hiaten die uit de analyse van toetsen zijn gesignaleerd. 
De plannen worden door de RT’ers in overleg met IB en de locatieleider opgesteld. Bij de indeling van 
groepjes voor een nieuwe RT-periode wordt gekeken naar het drijfvermogen van de leerling als ook 
naar de groepssamenstelling van de RT. Hierin worden de recente toetsgegevens, observaties van de 
RT’ers en advies van de leerkracht in gewogen.

Een RT periode duurt gemiddeld 6 weken (afhankelijk van de vakantieweken).
Na deze periode worden de plannen geëvalueerd en krijgen nieuwe plannen vorm. 
De leerkracht blijft regisseur van de groep. Om die reden wordt verwacht dat de leerkracht de afstem-
ming met de RT’ers op blijft zoeken en op de hoogte blijft van de inhoud van het RT-plan. 

Wanneer we zien dat er een achterstand is bij technisch lezen, kan de leerling aangemeld worden 
voor de Leeskliniek. De leerling krijgt dan 2 x 45 minuten individuele begeleiding door de RT-er voor 
technisch lezen. Er is ook huiswerk wat gedaan moet worden met de ouders. Sommige leerlingen 
gaan zo goed vooruit dat ze na 25 lessen kunnen stoppen. Andere leerlingen kunnen 40 lessen volgen. 
Daarna wordt bekeken wat er verder nodig is. Sommige leerlingen hebben voldoende aan de lessen 
in de groep. Bij andere leerlingen is de vooruitgang misschien zo klein dat er een aanvraag voor een 
dyslexie-onderzoek gedaan kan worden.

Multidisciplinair overleg (MDO) 
Wanneer er na een leerlingbespreking nog belangrijke vragen zijn waarvoor een externe deskundige 
nodig is om die te beantwoorden, dan kan het een leerling zijn voor een  multidisciplinair overleg op 
school.
Aan een multidisciplinair overleg (MDO) nemen naast de leerkracht, IB-er en ouders ook één of meer 
externe deskundigen uit de Expertise pool deel, afhankelijk van de vraag van school en ouders; denk 
aan een Ambulant Begeleider (AB-er), een schoolpsycholoog/orthopedagoog, de schoolarts, een 
schoolmaatschappelijk werker of hulpverlener uit de jeugdhulp. Vandaar de term ‘multidisciplinair’. 
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De AB-er of schoolpsycholoog/orthopedagoog treedt op als trajectbegeleider: Hij/zij begeleidt het 
MDO-traject.

Bij aanmelding voor het multidisciplinair overleg (MDO) vermeldt de school (leerkracht en IB-er) hun 
vragen en die van ouders en leerling en ook welke discipline(s) uit de pool zij nodig hebben voor het 
beantwoorden van hun vragen. Zij vullen hiertoe samen het digitale Groeidocument van ons samen-
werkingsverband Unita – voor zover mogelijk en relevant – beknopt in met trefwoorden.
Op basis van de inhoud van het Groeidocument besluit het Loket wie de trajectbegeleider wordt. De 
trajectbegeleider – verantwoordelijk voor de communicatie tussen school/ouders en de ‘pool van het 
SWV’ – zal vervolgens telefonisch of per email contact opnemen met de IB-er en een afspraak voor het 
MDO maken.  
Ouderbetrokkenheid, leerlingparticipatie, constructieve samenwerking school/ouders en transparantie 
staat voorop in de MDO-werkwijze. Dit betekent dat de intern begeleider samen met de leerkracht, 
leerling én ouders de aanvraag voor een MDO voorbereiden. Ook de trajectbegeleider kan hierdoor 
het eerste overleg goed voorbereiden: wat is het doel, welke vragen hebben de betrokkenen, zijn er 
meningsverschillen? 

Ontwikkelingsperspectief
Voor alle leerlingen waarbij de hulp van samenwerkingsverband Unita is ingeschakeld, wordt een ont-
wikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke doelen er voor deze leerling gesteld 
zijn en welke onderwijsbehoeften de leerling heeft om deze doelen te kunnen halen. Dit wordt inge-
vuld voor zover dit afwijkt van wat er in het groepsplan beschreven is. Vanaf groep 6 wordt bepaald 
of deze leerling, voor het vakgebied met de leerachterstand, zal blijven werken aan de streefdoelen 
of enkel nog aan de fundamentele doelen. Deze beslissing kan enkel genomen worden door de intern 
begeleider en locatieleider in overleg met de leerkracht(en) en ouders van de desbetreffende leerling.

Arrangement plus
Voor leerlingen met complexe en meervoudige problematiek 
die de basisondersteuning overstijgt, heeft de school de 
mogelijkheid om een arrangement plus aan te vra-
gen. Als dit wordt toegekend door het schoolbe-
stuur en Unita, mag er ondersteuning worden 
gegeven op school onder schooltijd. De bekos-
tiging hiervan komt voor 50% voor rekening 
van ons bestuur en 50% voor rekening van 
Unita. Uitgangpunt hierbij is dat de hulp in-
gezet wordt voor 1 jaar.

Begeleiding Op Maat
Een uitdaging en ambitie is dat in de groep 
door de leerkracht begeleiding op maat 
(BOM) wordt geboden. De leerkracht bepaalt, 
als regisseur van de groep, vanuit observaties 
en toetsanalyses, welke leerlingen in aanmerking 

komen voor begeleiding op maat.
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7 Personeelsbeleid

7.1 Strategische uitspraak Vereniging Ichthus

Door het versterken van het ‘samen leren’, stimuleert, motiveert en faciliteert Ichthus alle mede-
werkers om te blijven leren en zich verder te ontwikkelen binnen een uitnodigend en professioneel 
werkklimaat.

Wij investeren in ons personeel door:
	 ❖	 Systematisch gebruik te maken van de gesprekscyclus en van een periodieke ‘vlootschouw’;
	 ❖  Duurzaam personeelsbeleid: scholing van medewerkers en begeleiding van startende leer-
  krachten;
	 ❖	 	 Bevorderen van de mobiliteit van medewerkers;
	 ❖	Goed werkgeverschap.

7.2 Focus van de school
In overeenstemming met het strategisch beleid van Ichthus, stuurt De Beatrixschool voortdurend aan 
op de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Alle medewerkers van De Beatrixschool doen 
ertoe! Zij vormen de basis voor kinderen in de groep, bieden veiligheid en bevorderen zelfvertrouwen.

Vanuit liefde, veiligheid, verantwoordelijkheid en respect biedt De Beatrixschool haar professionals 
veel ruimte voor initiatief en ambities.
Voor zowel de school als voor de medewerker worden in een betekenisvolle context ontwikkelmoge-
lijkheden gecreëerd om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Het gesprek verbindt ons hierin.

7.3 Onze ambities: over 4 jaar…

Professionalisering
Over 4 jaar:

❖		tonen medewerkers leiderschap en nemen ze, uitgaand van het principe dat men eigenaar is 
van de eigen ontwikkeling en de schoolontwikkeling, initiatieven om kennis en vaardigheden 
te ontwikkelen en kennis te delen;

❖  sluit de professionele ontwikkeling, zowel individueel als op teamniveau, aan bij de ontwik-
kelingsplannen van de school; 

❖	 hebben wij meerdere specialisten op school, zoals een reken-, taal-, rouw- en gedragsspecia-
list; 

❖		vindt collegiale consultatie plaats, zowel vanuit collegiaal partnerschap als vanuit de stuurgroe-
pen gericht op de schoolontwikkelpunten;

❖  zijn de huidige stuurgroepen vervangen voor professionele leergemeenschappen.

Arbeidsmarkt
Over 4 jaar:

❖		bieden we het lerarentekort het hoofd door de gezonde professionele cultuur te handhaven en 
daarmee medewerkers te binden en door ons gezamenlijk in te zetten om nieuwe collega’s te 
werven;

❖  onderzoeken we welke organisatievorm het beste past bij de school. Hierdoor willen we, in het 
licht van het lerarentekort, een omgeving creëren waarbinnen de brede ontwikkeling van de 
leerlingen en leraren kan plaatsvinden en talenten en capaciteiten van medewerkers ten volle 
worden benut.
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Werkdrukvermindering en kwaliteitszorg
Over 4 jaar:

❖		evalueren we in het kader van werkdrukvermindering het takenbeleid en de administratie die 
nodig is om de kwaliteit te bewaken en plegen we actief interventies die bijdragen aan het 
welbevinden van alle medewerkers;

❖  worden de werkdrukgelden op effectieve wijze ingezet en wordt het resultaat hiervan met het 
team en de MR geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. 

Duurzaamheid
Over 4 jaar:

❖	is er helder beleid gemaakt ter behoeve van duurzame inzetbaarheid voor álle medewerkers;
❖ is de werkomgeving volgens gezonde en duurzame standaarden ingericht;
❖	 wordt personeel door middel van activiteiten en middelen gestimuleerd een gezonde levens-

stijl te onderhouden. 

7.4 Aannamebeleid personeel

Het beleid rond werving en selectie maakt deel uit van het personeelsbeleid van Ichthus. Iedere func-
tie wordt beschreven in een functiebeschrijving. Selectiecriteria zijn afgeleid uit de functieomschrijving 
van de functie waarvoor de vacature is ontstaan. Naast deze criteria zijn de volgende punten van 
belang:

❖	de nieuwe medewerker past bij de identiteit van de school; 
❖ de nieuwe medewerker past bij de dynamiek van de school; 
❖	 een deeltijdbetrekking moet passend zijn binnen de te realiseren 1,000 wtf per groep.

Op De Beatrixschool zetten wij ons voortdurend in om bij vacatures nieuwe medewerkers te werven. 
Selectie van kandidaten vindt plaats door gesprekken te voeren met sollicitanten. Hierin onderzoeken 
wij of de kandidaat achter de visie van de school staat en bewust kiest
voor de werkwijze van onze school. Bij deze gesprekken zijn tenminste drie medewerkers van de 
school betrokken; de directeur, de locatieleider en een leerkracht. De MR-personeelsgeleding zorgt 
voor de afvaardiging van dit teamlid. De MR-oudergeleding zorgt voor een afvaardiging vanuit de 
oudergeleding. Ook de identiteitscommissie is met een lid vertegenwoordigd. Wanneer er meerdere 
gesprekken plaatsvinden kan gekozen worden om de vertegenwoordiging op te splitsen. Als het gaat 
om een vacature met lesgevende taken, wordt bij een positieve uitkomst van het sollicitatiegesprek 
aan de kandidaat gevraagd om een proefles te geven. Vervolgens wordt de kandidaat voorgedragen 
voor een tijdelijke of vaste benoeming.

Om het lerarentekort zoveel mogelijk op te vangen, staat werving van personeel voortdurend centraal, 
neemt het bestuur deel aan professionele platforms en worden scholen gestimuleerd andere organi-
satievormen te ontwikkelen, waarbij inzet van lerarenondersteuners en onderwijsassistenten mogelijk 
is. De komst van zij-instromers wordt gezien als een welkome verrijking van de gezamenlijke professi-
onele kennis. Zij-instromers, startende leerkrachten en startende leerkrachtondersteuners krijgen des-
kundige begeleiding van de starterscoach of beeldcoach. Deze wordt aangestuurd door het stafbureau. 
Vanuit het bestuur wordt door middel van een denktank “lerarentekort”, waarin ouders, leerkrachten 
en leidinggevende een rol hebben, meegedacht over mogelijke oplossingen. 
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7.5 Lerende organisatie

De Beatrixschool is een lerende organisatie, gericht op voortdurende verbetering en ontwikkeling van 
de personen en van de organisatie. Wij bieden een omgeving waar zowel onze leerlingen als onze 
medewerkers betekenisvol kunnen leren, door te onderzoeken en samen te creëren. Duurzaam ont-
wikkelen van kennis en vaardigheden is bewezen effectiever en efficiënter als dit direct kan worden 
toegepast in de praktijk.

Professionele leergemeenschappen (PLG)
Kenmerkend van het werken met stuurgroepen is dat schoolontwikkelingen top-down worden aan-
gestuurd. Dieper onderzoek en implementatie wordt gedaan door de stuurgroepen, waar veelal een 
expert of meerdere experts in fungeren.
De ambitie is om een omslag plaats te laten vinden van werken met stuurgroepen naar werken met 
professionele leergemeenschappen (PLG). 
Een PLG kenmerkt zich door samenwerking, onderzoek, exploreren, uitproberen en elkaar meenemen 
in nieuwe inzichten en werkwijzen. Goed functionerende PLG’s transformeren een school of bedrijf 
naar een meer bottom-up organisatievorm, waarin medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk 
voelen en verantwoordelijkheid en leiding kunnen en durven nemen voor de ontwikkelingen die nodig 
zijn op school.

Samen leren en creëren
In de jaarplanningen zijn momenten opgenomen waarbij collega’s samen thema’s en lessen kunnen 
voorbereiden. Het beoogde effect is dat medewerkers in hun professionele kracht gezet worden, cre-
atief kunnen zijn, kunnen verkennen en gaan creëren en ontwerpen. Hiermee doen wij een beroep 
op het hoger orde denken van de professional en ontstaan er nieuwe inzichten die op hun beurt weer 
leiden tot een volgende stap in de ontwikkeling.

Scholingsmogelijkheden
De Beatrixschool als lerende organisatie vraagt om een professionele ontwikkeling van een ieder. 
Ieder jaar worden scholingswensen geïnventariseerd en waar mogelijk gehonoreerd. Hierbij is het 
van belang dat de scholing bijdraagt aan versterking van de ontwikkeldoelen van onze school en/
of van Ichthus. Vanuit de studiedag in oktober 2019 zal de projectgroep “leren centraal” komen tot 
een cursus/workshop aanbod voor het schooljaar 2019/2020. Hiermee wordt de toekomstige Ichthus 
Academie opnieuw leven in geblazen. 
We ambiëren op De Beatrixschool een ruim scala aan expertise, zodat wij in de toekomst zowel een 
ontwikkelingscentrum voor leerlingen en leerkrachten als een expertisecentrum zijn, waar kennis de-
len en doorontwikkelen centraal staat.

7.6 Het handelen en ontwikkelen van de professional

Grip op kwaliteit
De lesobservaties zijn een belangrijk onderdeel om zicht te krijgen op het domein ‘onderwijsleerpro-
ces’ binnen De Beatrixschool. 
Daarmee maakt het een wezenlijk deel uit van het kwaliteitsbeleid van de school en Ichthus. We doen 
onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op onze school. 
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Het doel van een lesobservatie is:
❖		zicht te krijgen op de kwaliteit van het pedagogisch- en didactisch handelen binnen de 

gehele school m.b.v. een genormeerd instrument (waarnemen)
❖  om met deze uitkomsten te kunnen analyseren welke onderdelen van het pedagogisch- en di-

dactisch repertoire op individueel- en schoolniveau van goede kwaliteit zijn en welke aspecten 
verdere aandacht behoeven, om vervolgens te kunnen verklaren waarom dit zo is (begrijpen)

❖	 om vanuit deze analyse het vervolg te kunnen bepalen, met optimale afstemming, om de 
kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren (plannen). 

De lesobservaties zijn daarmee een belangrijk middel om ‘Grip op Kwaliteit’ te hebben. 

Op De Beatrixschool zijn er in een schooljaar twee officiële observatierondes. Met officiële obser-
vaties wordt bedoeld: de observaties die deel uitmaken van de HRM-cyclus, waarbij een feedbackge-
sprek en/of een functionerings- of waarderingsgesprek gevoerd wordt.

Hierbij geldt:

❖		Alle leerkrachten die op dat moment werkzaam zijn worden bezocht;
❖  Het visitatieteam bestaat uit de directeur en de locatieleider;
❖	 Vanuit de ingevulde matrix ontstaat een schoolprofiel. Dat profiel wordt door de schoolleiding 

geanalyseerd. Er wordt gekeken naar causale verbanden tussen waargenomen lespraktijken, 
eerdere lesobservaties door schoolleiding en interne begeleiding, leeropbrengsten, groepsbe-
sprekingen, groepsplannen, OGW-documenten en andere relevante data. Vanuit die analyse 
worden er conclusies getrokken en wordt een plan van aanpak opgesteld;

❖		Nagesprekken worden voorbereid door de directeur en locatieleider en worden gevoerd door 
de locatieleider. De persoonlijke ontwikkelpunten zijn vertrouwelijk en worden na onderte-
kening volgens de AVG-wetgeving door het bestuursbureau gedocumenteerd in het digitale 
personeelsdossier. In geval van ongelijke beeldvorming en het niet kunnen vinden in de ge-
geven feedback, zoals besproken met de locatieleider, volgt een tweede gesprek met hierbij 
aansluitend de directeur. 

Naast de officiële observaties kunnen er gedurende het schooljaar extra observaties gearrangeerd 
worden vanuit:

❖		De locatieleider en/of directeur
   om meer grip te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs;
   voor persoonlijke begeleiding.
❖  De Ib
   ter voorbereiding van de groepsbespreking;
   voor groeps- of individuele leerlingenzorg.
❖	 Stuurgroepleden (in overleg met de locatieleider)
   om specifieke schoolontwikkelingen in kaart te brengen en de resultaten hieruit mee te
    nemen naar de stuurgroep.
❖		Externen (in overleg met locatieleider en/of  IB en leerkracht)
   voor gerichte leerlingobservaties ten behoeve van een lopend onderzoek of begeleiding;
   Voor schoolontwikkeling aansluitend bij de lopende speerpunten van de school.
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Kijkwijzers
Het genormeerde observatie-instrument uit ‘Goed Onderwijs’ is leidraad voor de observaties. Star-
tende leerkrachten worden gecoacht op indicator 1 t/m 4. Ervaren leerkrachten worden gemonitord op 
indicator 1 t/m 4 en geven aan op welk gebied zij door willen ontwikkelen. Vanuit de schoolontwikke-
lingen worden ook gedurende een periode specifieke indicatoren centraal gesteld. Op de Beatrixschool 
is de IB verantwoordelijk voor het monitoren en overzicht houden in indicator 6. Zicht hierop uit zich in 
de groepsplannen en het OGW-document dat in de groepsbesprekingen centraal staat. 
De indicatoren:

❖		Indicator 1  –  pedagogisch handelen
❖  Indicator 2  –  effectief benutten van onderwijstijd
❖	 Indicator 3  –  taakgerichte werksfeer
❖		Indicator 4  –  activerende directe instructie
❖  Indicator 5  –  strategieën voor denken en leren
❖	 Indicator 6  –  systematisch volgen van vorderingen
❖		Indicator 7  –  afstemming instructie en verwerking
❖  Indicator 8  –  leerlingen zijn actief betrokken
❖	 Indicator 9  –  verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces

Naast de kijkwijzer met de indicatoren wordt op de Beatrixschool ook gebruik gemaakt van kijkwijzers 
passend bij de implementatie en borging van bepaalde schoolthema’s. Zo is er een PBS-kijkwijzer waar 
gebruik van wordt gemaakt door de stuurgroep en geven we collega`s de ruimte om gericht bij elkaar 
te kijken, waarbij specifieke kijkwijzers worden ingezet. In dergelijke observaties kan gekozen zijn voor 
‘good practice’, of een leerkracht heeft een gerichte feedback-vraag, waar hij of zij een collega gericht 
in mee laat kijken. 
Op die manier leren we van en met elkaar. 

Reflectie
We vinden het belangrijk dat niet alleen vanuit de schoolleiding input wordt gegeven voor ontwikke-
ling, maar willen vooral een professionele cultuur, waarin iedere leerkracht de kans krijgt op zichzelf 
te reflecteren. Leerkrachten bereiden zich om deze reden voor op het feedbackgesprek. Dit kan aan 
de hand van een eigen geschreven reflectieverslag of gericht op de indicatorenlijst, waar specifieke 
onderdelen uit worden benoemd in bijvoorbeeld tips en tops. In de reflectie van de leerkracht zoeken 
we naar duidelijke verbinding met de persoonlijke ontwikkeling. In het feedbackgesprek wordt niet al-
leen de lesobservatie besproken, welke gericht is op de prestaties, maar op het algehele functioneren 
van de leerkracht in de organisatie. 

Dit totale functioneren is opgedeeld in de drie domeinen: prestaties, potentie en inzetbaarheid.

Prestaties Potentie Inzetbaarheid
❖	Pedagogisch en didactisch 

handelen 

❖ Leerresultaat 

❖	Structuur in de klas 

❖	Omgang met ouders en 
leerlingen

❖	Ambitieus 

❖	Doorzettingsvermogen 

❖	Oplossingsgericht 

❖	Reflectief vermogen 

❖	Veranderbereidheid

❖	Aanpassingsvermogen 

❖	Flexibiliteit 

❖	Positiviteit 

❖	Samenwerkingsgericht
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De gesprekkencyclus
Om onderwijskundige ambities te verwezenlijken, speelt de tweejarige gesprekkencyclus een belang-
rijke en sturende rol in het personeelsbeleid. Tijdens de gesprekkencyclus komen het functioneren, de 
loopbaanontwikkeling en de ambities van de medewerker aan
de orde. We bespreken ook of de ambities overeenkomen met de koers van de school en in breder 
verband met de koers van Vereniging Ichthus.

Op De Beatrixschool voeren we met nieuwe medewerkers startgesprekken. In oktober voeren wij met 
onze medewerkers voortgangsgesprekken. Hierin ligt de focus op welbevinden, het werken aan eigen 
doelen en het bespreken van gemaakte afspraken. Bij nieuwe medewerkers worden doelen besproken 
en zo nodig afspraken gemaakt. In het voorjaar van elk schooljaar voeren we een functioneringsge-
sprek of een waarderingsgesprek. De medewerker formuleert daarna ook direct doelen waar hij/zij 
het daaropvolgende schooljaar aan zal gaan werken.

De schoolleiding neemt twee keer per jaar de vlootschouw af. Op die manier wordt het team in beeld 
gebracht en kan er gericht worden gestuurd op de inzet van het personeel. De doelen welke naar vo-
ren komen vanuit de vlootschouw worden besproken in de functionerings- en waarderingsgesprekken.

Professioneel handelen
Van alle medewerkers verwachten wij een professionele houding, waarbij onze kernwaarden liefde, 
veiligheid, verantwoordelijkheid en respect worden uitgedragen. We benaderen elkaar respectvol en 
spreken elkaar zo nodig aan. Daarnaast is de bereidheid om verder te ontwikkelen van essentieel 
belang. Het vermogen om te reflecteren als instrument om het eigen handelen in en buiten de klas 
te evalueren en bij te stellen, is daarbij een belangrijke vaardigheid. Genoemde begrippen spelen om 
die reden een belangrijke rol in de
gesprekkencyclus en bij werving van nieuwe collega’s.

7.7 Functies en bekwaamheidsniveaus

Vereniging Ichthus heeft vastgelegd welke verschillende functies er kunnen zijn op de scholen. Voor 
elke functie zijn de daarbij behorende competenties vastgelegd. 
Het streven is een ieder zich te laten ontwikkelen en hen te begeleiden naar hun zone van naaste 
ontwikkeling. Voor vakbekwame collega’s zoeken wij uitdaging door uitbreiding van taken en het ver-
lenen van specifieke verantwoordelijkheden.

Medewerkers worden beloond conform cao-afspraken, ingeschaald volgens hun functie en ervaring. 
Onderwijsondersteunend personeel kan worden ingeschaald in L4-L7. Leerkrachten worden aanvanke-
lijk ingeschaald in L10 en kunnen in de loop van de jaren in aanmerking
komen voor inschaling in L11. Tijdens de gesprekkencyclus komt ook de inschaling ter sprake, waarbij 
wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden een L11-inschaling met zich meebrengt en dat we 
van een L11-medewerker verwachten dat hij/zij initiatief neemt en
anderen weet mee te nemen in de schoolontwikkeling.
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Startende leerkrachten
Voor startende leraren is er een apart begeleidingstraject dat is afgestemd op de ontwikkelingsbe-
hoeften van de betreffende professional (starter, zij-instromer, diploma academische pabo).  Hierdoor 
kan de startende leraar zich ontwikkelen tot basis- c.q. vakbekwaam. De starterscoach en beeldcoach 
vanuit Ichthus speelt hierin een belangrijke rol.

Nieuwe groepsleerkrachten krijgen gedurende het eerste jaar een haalbaar pakket commissietaken. 
 
Iedere nieuwe groepsleerkracht krijgt een maatje. Dit is het eerste aanspreekpunt en heeft de eerste 
periode wekelijks contact door middel van een checkgesprek. Naar aanleiding van deze gesprekken 
kan er een hulpvraag ontstaan. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er bepaald door wie de leerkracht 
gecoacht zal gaan worden. De begeleidingsvraag van de nieuwe groepsleerkracht is bepalend voor het 
begeleidingstraject tijdens de inwerkperiode.

Het kwaliteits- en begeleidingstraject ten aanzien van startende en nieuwe leerkrachten binnen Icht-
hus staat omschreven in het HR-protocol: ‘Begeleiding van nieuwe collega`s binnen Ichthus’.

7.8 Opleidingsschool 

Binnen onze lerende organisatie bieden we een rijke leeromgeving voor studenten. Hier investeren we 
ook in. We besteden veel tijd en aandacht aan de studenten. Wij vinden dat goed opgeleid personeel 
de basis is voor de kwaliteit van ons onderwijs. We investeren in (toekomstig) personeel.
 
Dit betekent dat we studenten willen boeien en binden aan Ichthus. Studenten worden begeleid door 
mentoren en een Interne Coördinator Opleiden (ICO). De mentoren en de ICO zijn/worden geschoold. 
Tijdens het LIO-jaar kan de starterscoach hier mede een rol in vervullen. Er is een structureel ICO-
overleg, waarin alle opleidingsscholen participeren onder leiding van een bovenschoolse opleidingsco-
ordinator. In schooljaar 2019-2020 is dat nog in samenwerking met Proceon in Hilversum. De ambitie 
is om binnen Ichthus een bovenschoolse opleidingscoördinator te hebben. 
 
Er wordt met elke student een intakegesprek gehouden om de identiteit van onze school te waarbor-
gen. LIO studenten dienen formeel te solliciteren en krijgen dan ook een gesprek met de schoolleiding, 
interne coördinator opleiden, medezeggenschapsraad en identiteitscommissie.  

7.9 Arbobeleid

Met betrekking tot het arbobeleid verwijzen we naar het ‘Arbobeleidsplan’ voor de scholen van Ichthus 
en de ‘Ziekteverzuimprocedure’, als onderdeel van het arbobeleidsplan. 
Iedere vier jaar wordt er een ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) uitgevoerd.

Een veilige school is een plek waar leerlingen, medewerkers en ouders zich prettig en veilig voelen. 
Scholen zijn verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Het ‘veiligheids-
plan’ en ‘protocol agressie en geweld’ richten zich op leerlingen, medewerkers en ouders/ bezoekers 
van de school. Het doel van dit veiligheidsplan en protocol is tweeledig: 

❖	het voorkomen van incidenten rondom agressie en geweld;
❖ het waarborgen van een veilige leeromgeving voor de kinderen en een veilige werkomgeving 

voor de medewerkers.
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In dit plan is de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Fysieke veiligheid gaat onder andere om 
veilige speeltoestellen, brandveiligheid en gebreken aan het schoolgebouw. Bij sociale veiligheid valt 
te denken aan het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 
De school beschikt over een vertrouwenspersoon, voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners en een 
preventiemedewerker/coördinator BHV.

7.10 Werkverdeling

De werkdruk in het onderwijs is een discutabel punt. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse over-
heid de keuze gemaakt extra gelden beschikbaar te stellen om de werkdruk van onderwijspersoneel 
te verlichten. 
Op de Beatrixschool maken we onderscheid in wat we noemen ‘het primaire proces’, ‘administratieve 
last’ en ‘organisatorische last’. Daarmee geven we duidelijkheid in welke verantwoordelijkheden er 
horen bij het vak leerkracht, welke administratieve taken hierin efficiënter kunnen en welke overige 
taken onderverdeeld kunnen worden bij onderwijsondersteunend personeel. Het gesprek hierin met 
elkaar blijven voeren is essentieel om elkaar te begrijpen, te erkennen, te vertrouwen en om weder-
zijdse verwachtingen helder te hebben.

Niet-lesgebonden taken
Ieder jaar worden de schooltaakuren, duurzame inzetbaarheidsuren en professionaliseringsuren ge-
updatet in Cupella. Leerkrachten kunnen bij de locatieleider aangeven hoe zij willen dat hun niet-
lesgebonden taakuren verdeeld worden. 
Leerkrachten geven ook aan in welke stuurgroep zij willen fungeren. De locatieleider maakt hierin 
weloverwogen keuzes om de schoolontwikkeling zo optimaal en efficiënt mogelijk te houden. Leer-
krachten paraferen voor de start van het nieuwe schooljaar voor akkoord. 

Werkverdelingsplan
Personeel en directie werken vanaf het tweede kwartaal 2019 met een werkverdelingsplan voor alle 
werkzaamheden. Zo ontstaat er een goed beeld van de te verrichten werkzaamheden en hoe deze 
verdeeld worden. Naast de werkdrukverminderingsgelden is dit een manier om werkdruk in beeld te 
brengen en bespreekbaar te maken. 

Het team van De Beatrixschool heeft ervoor gekozen de werk-
drukverminderingsgelden in te zetten voor het aannemen 
van een eventmanager en leerkrachtondersteuners. Ex-
tra handen in de school, waarvan deels in de klas, die 
de werkdruk zichtbaar verlichten voor iedereen. Ieder 
jaar wordt de besteding van de middelen geëvalu-
eerd en gekeken waar de gelden nog meer voor 
ingezet kunnen worden. Een wens is om te kijken 
naar de inzet van vakleerkrachten.
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8 Partnerschap

8.1 Strategische uitspraak Vereniging Ichthus

We werken goed samen met de overheid, maatschappelijke instellingen en samenwerkingspartners. 
Onze insteek is dat we professioneel samenwerken met de ouders; we zijn elkaars bondgenoot in de 
opvoeding.

Wij verdiepen en intensiveren de relatie met ouders door:
❖		Ouders meer te betrekken bij onderwijskundige ontwikkelingen;
❖  Ouders uit te nodigen om bij te dragen aan het onderwijs;
❖	 Moderne communicatiemiddelen goed in te zetten;
❖		Een alternatief voor de tienminutengesprekken te ontwikkelen.

8.2 Focus van de school

Een van de belangrijkste vaardigheden die we onze leerlingen aanleren is samenwerken. Samen-
werken geeft aan dat je een gezamenlijk doel hebt waar alle betrokkenen het belang van inzien. Op 
school hebben we het doel om zo goed mogelijk onderwijs te bieden binnen een veilige leeromge-
ving. Om dat mogelijk te maken hebben we ouders en externe organisaties nodig. De Beatrixschool 
legt de lat hoog met betrekking tot deze verschillende samenwerkingsverbanden, omdat we geloven 
in de expertises en kwaliteiten van onze medemens. 

8.3 Onze ambities: over 4 jaar…

❖		wordt in hoge mate expertise uitgewisseld met de andere vier Ichthusscholen;
❖  is de samenwerking tussen de ouderraad en de eventmanager geëvalueerd en is de concrete 

werkwijze omschreven in een beleidsstuk;
❖	 is de rol van de Medezeggenschapsraad helder en transparant voor alle betrokkenen van de 

Beatrixschool;
❖		zijn er met meerdere PABO’s samenwerkingsverbanden;
❖  is de overgang naar het voortgezet onderwijs nog beter afgestemd door intensief samen te 

werken met VO-scholen en Unita;
❖	 is er een hoge ouderbetrokkenheid en voelen leerkrachten en ouders zich samen verantwoor-

delijk voor het leerproces van de leerling.

8.4 Interne samenwerkingsrelaties

Ouders
Op De Beatrixschool zien wij de samenwerking met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot 
hun recht te laten komen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij 
aan een optimale ontwikkeling van het kind. Wij willen de zorg voor het kind samen delen en vinden 
de betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind belangrijk, omdat dit 
de ontwikkeling van de kinderen bevordert.
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Een aantal zaken zijn hierbij voorwaardelijk:
❖		We benaderen elkaar positief en respectvol en dragen gezamenlijk bij aan een veilige leerom-

geving;
❖  De school en de medewerkers informeren de ouders zo goed mogelijk en zijn te allen tijde 

bereid vragen te beantwoorden of om een gesprek in te plannen;
❖	 Ouders tonen betrokkenheid door de informatie te lezen, afspraken na te komen en deel te 

nemen aan gesprekken.

Naast de formele gesprekken die er met ouders zijn over de ontwikkeling van hun kind, vinden wij 
het belangrijk betrokken op elkaar te zijn. In de informele setting leer je elkaar immers echt kennen. 
Daarom organiseren we een aantal momenten in het jaar dat we elkaar op informele wijze op school 
ontmoeten. 

De Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status en bestaat uit een oudergeleding en een 
teamgeleding. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het MR-regelement, dat is vastgelegd 
op Ichthusniveau. De MR is een schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. 

De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de schoolleiding, zodat zij op de hoogte is 
van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instem-
mingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Dat betekent dat deze 
doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instem-
mingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of 
aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten 
helpen.

De MR heeft het recht de schoolleiding te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de 
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 
school.

Concreet denkt en beslist de MR mee over de hoogte en de besteding van de (vrijwillige) ouderbij-
drage, het schoolplan, de ambities van de school, ouderparticipatie, vakanties, formatie, sollicitatiepro-
cedures, identiteit en de kwaliteit van onderwijs of zorg. De MR is verantwoordelijk voor het innen van 
de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt echter op De Beatrixschool door de ouderraad geïnd. 

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de 
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 
en 8 van de wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van 
samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur 
van drie jaar.

De ouderraad (OR)
De Beatrixschool heeft een actieve ouderraad. De ouders in deze commissie worden betrokken bij het 
organiseren van diverse activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten e.d. De 
eventmanager fungeert als schakel tussen de ouderraad en het team en stemt vanuit die rol af met 
beiden. 
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De identiteitscommissie (IC)
De identiteitscommissie (IC) is verantwoordelijk voor het monitoren en bewaken van de identiteit in 
alle facetten van het onderwijs. Om deze reden is de IC betrokken bij sollicitatieprocedures, verdiepen 
zij zich in de inhoud van lesmethoden en denken zij mee over vieringen en activiteiten op school. De 
IC voert hierover regelmatig overleggen met de locatieleider.

Ichthusscholen
Binnen Ichthus hechten we veel waarde aan samen leren en samen werken. Daarom werken de 
locatieleiders van de 5 scholen nauw met elkaar samen. Het bestuursbureau plant gezamenlijke over-
leggen in, waarbij voor alle scholen het beleid wordt uitgedacht, besproken en bepaald. Voor al het 
personeel zijn netwerken actief, waarin schooldoorbroken overleg plaatsvindt. 

8.5 Partnerschap

Unita
Wij zijn aangesloten bij Unita, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Unita hanteert als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het 
Multidisciplinair Overleg (MDO). Als een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft en extra ondersteu-
ning nodig is, kan dit worden aangevraagd bij Unita.

Kinderopvang
De Beatrixschool werkt samen met CKO de Ark, locatie De Vijgenboom welke gevestigd is op de Jacob 
van Wassenaerstraat 1. De Vijgenboom verzorgt peuteropvang en buitenschoolse opvang en maakt 
gebruik van ons schoolplein. 

Ook is er nauwe samenwerking met Stichting Kinderopvang Huizen. SKH verzorgt kinderdagopvang, 
peuteropvang, buitenschoolse opvang en biedt speciale vakantieprogramma’s. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. De 
Beatrixschool is een VVE-school en werkt samen met CKO de Ark in Huizen.
We hebben gecertificeerde VVE-leerkrachten in de school. Er is persoonlijke overdracht tussen de peu-
terspeelzaal en onze school. We versterken en vergroten de passieve en actieve woordenschat door 
themawoorden opnieuw aan te bieden in een kleine groep. Door interactie en aan te sluiten op taal-
niveau wordt de taalontwikkeling positief beïnvloed. Pre-teachen en re-teachen staan centraal om de 
actieve betrokkenheid in de grote groep te vergroten. 

Pabo
De Beatrixschool is een door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) erkende opleidingsschool. 

De studenten worden begeleid door de schoolopleider. Samen dragen we de verantwoordelijkheid 
voor het opleiden en begeleiden van studenten. Dit partnerschap leidt tot kwaliteitsverbetering van 
het huidige en van het toekomstige personeel.

Leerkrachten zijn getraind om de studenten te begeleiden en coachen. De teamleden van De Beatrix-
school weten wat zij moeten doen om het verschil in de klas te maken. Dit dragen zij uit en delen zij 
met toekomstige collega’s. Competentieontwikkeling en eigenaarschap is zichtbaar op alle niveaus 
in de school. Studenten werken aan hun onderzoek/co-maker, ontwikkelen zich daardoor en dragen 
zodoende ook bij aan de ontwikkeling van de school. De onderzoeken zijn gekoppeld aan de school-
ontwikkeling
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De Beatrixschool ambieert samenwerkingsverbanden met meerdere opleidingsinstituten en zal de 
komende jaren hier actief op anticiperen.

Het voortgezet onderwijs
De Beatrixschool staat voor een kwalitatief goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat houdt 
concreet in dat overleg met VO-scholen in de omgeving plaatsvindt. Ieder jaar wordt een ‘warme’ 
overdracht georganiseerd, waarbij alle groep 8 leerlingen besproken worden met de VO-school waar 
zij ingeschreven staan. Verreweg de meeste leerlingen van de Beatrixschool stromen uit naar het Erf-
gooiers College. 
Ichthus heeft een partnerschap met het Erfgooiers College. Leerlingen uit groep 8 die uitstromen naar 
het VWO, krijgen gedurende acht weken een dag in de week les op het Erfgooiers College met als doel 
de overgang nog vloeiender te laten verlopen.

Ieder jaar organiseren wij een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt 
verteld hoe het voorlopig en definitieve advies tot stand komt en hoe de aanmeldingsprocedure ver-
loopt. Ouder krijgen een compleet overzicht van de VO-scholen in de omgeving, waarbij we verwijzen 
naar de Gooise Gids, een uitgave van de kring van scholen voor VO in ’t Gooi. www.gooisegids.nl

Jeugd en gezin Gooi en Vechtstreek
Iedere maand kunnen ouders op onze school terecht bij een jeugdverpleegkundige vanuit Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek. Zij is aanwezig om ouders te ondersteunen bij vragen/zorgen over de 
gezondheid van hun kind, bijvoorbeeld over groei, ogen, oren, ontwikkeling, gewicht, opvoeding, 
gedrag, voeding, slapen, pesten  etc.

Sportadviesgroep
Ichthus heeft een samenwerkingsverband met Sportadviesgroep Huizen. Op de Beatrixschool verzor-
gen de buurtsportcoaches de eerste twaalf weken van het schooljaar de kleutergym met als doel extra 
focus aan te brengen aan de grove motoriek bij de leerlingen.
Gedurende het hele schooljaar verzorgen zij één keer per week pleinsport voor de leerlingen van 
groep 3 t/m 8. Met de managing partner van de Sportadviesgroep wordt op De Beatrixschool het tra-
ject voor de ‘Gezonde school’ besproken. 

Ook kan er gebruik worden gemaakt van de flexpool. 
De flexpool van Sportadviesgroep is een pool met sportcoaches, trainers en/of een personen die een 
sportieve achtergrond hebben. De Flexwerkers werken op afroep als invaller in de klas, de gymzaal of 
het sportveld. Zij hebben vaak een afgestudeerd Mbo profiel en wat meer werkervaring met kinderen.

Op De Beatrixschool is ervoor gekozen om de sportcoaches in geval van ziektevervanging niet het 
reguliere lesprogramma te laten draaien. Wij geloven in de kracht van expertise en vinden het juist 
mooi dat bij de inzet van de sportcoaches onze leerlingen werken aan andere vaardigheden dan in het 
reguliere programma in de klas wordt geboden. 

Ippon
Ichthus heeft een samenwerkingsverband met Ippon om vervanging te organiseren. 
KeK is het platform waar specialisten kant en klare dagprogramma’s aanbieden voor leerlingen in het 
onderwijs. Kek kan ingezet worden ter ondersteuning van het curriculum, voor een vervangingsdag 
en/of voor ondersteuning bij leergebieden zoals burgerschap. KeK-dagen worden gegeven door zeer 
enthousiaste specialisten zoals programmeurs, muzikanten, kunstenaars, technici, biologen, et cetera. 
Het KeK programma biedt op vernieuwde wijze de thema’s aan volgens de kerndoelen van het Primair 
Onderwijs. 
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8.7 Contactgegevens

Medezeggenschapsraad (MR)
mrbea@ichthushuizen.nl

Ouderraad (OR)
orbea@ichthushuizen.nl

Identiteitscommissie (IC)
identiteitscommissiebea@ichthushuizen.nl

Bestuurscentrum
https://www.ichthushuizen.nl/

PCBS De Ark
https://www.arkhuizen.nl/

PCBS De Parel
https://www.parelhuizen.nl/

PCBS De Rehobothschool
https://www.rehobothhuizen.nl/

PCBS De van der Brugghenschool
https://www.vanderbrugghenschool.nl/

Unita
https://www.swvunita.nl/

CKO De Ark
https://ckodeark.info/

Stichting Kinderopvang Huizen (SKH)
https://www.kinderopvanghuizen.nl/

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
https://www.che.nl/

Erfgooiers College
https://www.erfgooiers.nl/

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
https://www.jggv.nl/

Sportadviesgroep
https://www.sportadviesgroep.nl/

Ippon
https://www.ippon-personeelsdiensten.nl/

Maandag
https://www.maandag.nl/

Maandag
Tussen Maandag en Ichthus is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen wat inhoudt dat 
zij een voorrangspositie krijgen om de eerste twee/drie dagen dat een kandidaat gezocht wordt voor 
langdurige vervanging zij dit voor ons doen. 

8.6 Ketenpartners

Op basis van een specifieke zorgvraag, ondersteuning of scholingsbehoefte zoeken wij de samen-
werking met bijvoorbeeld Driestar Educatief, cultuureducatie Gooi en Vechtstreek, het wijkteam, GGZ, 
Veilig Thuis, de gemeente Huizen, de wijkagent, aanbieders ten behoeve van onderzoek of tijdelijke 
ondersteuning, diverse externe trainers en deskundigen ten behoeve van scholing en/of de school-
ontwikkeling. Inzet van deskundigen ten behoeve van scholing wordt opgenomen in de jaarplannen.
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9  Organisatieontwikkeling, 
 opbrengsten en kwaliteitszorg

9.1 Strategische uitspraak Vereniging Ichthus

De ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs is binnen Ichthus een continu proces. In onze organi-
satieontwikkeling heeft leren een centrale plek op alle niveaus, zowel in de organisatiestructuur als 
in de –cultuur. Op schoolniveau en op verenigingsniveau gaan we de verbinding aan, leren we van 
en met elkaar en werken we samen aan kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitsontwikkeling vindt plaats vanuit een planmatig en doelgericht beleidskader. Het onderzoe-
ken van en reflecteren op de eigen onderwijskwaliteit staat op alle niveaus centraal. We gebruiken 
hiervoor de kwaliteitscyclus ten behoeve van de onderwijsverbetering en innovatie. We streven naar 
een bewuste kwaliteitscultuur waarbij we de volgende middelen inzetten:

❖		Een kwaliteitscyclus waarin de scholen twee keer per jaar een kwaliteitsdialoog voeren;
❖  Een bovenschoolse rapportage. De voornamelijk kwalitatieve rapportage van het bestuur wordt 

aangevuld met relevante kwantitatieve gegevens. Voor het grootste deel zijn dit gegevens die 
de voortgang en prestaties in beeld brengen;

❖	 De raad van toezicht ontwikkelt in samenwerking met het bestuur een Kader en Kompas ten 
behoeve van het intern toezichtskader.

9.2 Onze ambities: over vier jaar…

❖		is organisatieontwikkeling een continu proces, waarbij de directie het onderzoeksmatige ver-
mogen van het team en zichzelf vergroot;

❖  heeft leren een centrale plek op alle niveaus, leren van en met elkaar zo werken wij samen aan 
kwaliteitsverbetering;

❖	 vindt kwaliteitsontwikkeling planmatig en doelgericht plaats;
❖		is de werkwijze volgens de PDCA-cyclus en de IMWR cyclus (inspireren, motiveren, waarderen 

en reflecteren) verder uitgewerkt en verdiept: gericht op reflectie, onderzoek en ontwikkeling;
❖  bestaat er een nauwe samenhang tussen het planmatig werken aan kwaliteitszorg en zorgdra-

gen voor een goede kwaliteitscultuur. Dit vraagt een actieve onderzoekende houding;
❖	 stellen wij aan de hand van schoolweging en behaalde resultaten concrete schooldoelen afge-

stemd op de populatie van de school;
❖		zijn vergaderingen gefaciliteerd, planmatig en doelmatig en zijn gericht op gezamenlijke ont-

wikkeling en leren van en met elkaar. De reflectieve dialoog staat hierbij centraal. Afspraken, 
regels en beleid worden vastgelegd en geborgd. Hoe wij omgaan met elkaar, wordt onder 
meer bepaald door de afspraken die zijn geformuleerd over ons professioneel schoolwerkkli-
maat;

❖  is er in de school sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. De Beatrixschool biedt ruimte voor 
professionele ontwikkeling op school- en individueel niveau, voor experimenten en voor pilots. 
Deze opgedane expertise wordt waar mogelijk gedeeld binnen de vereniging;

❖	 zijn naast de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie voor het Onderwijs, eigen aspecten van 
kwaliteit opgesteld. Deze worden jaarlijks, door het team geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
De gestelde doelen zijn ambitieus en realistisch en sluiten aan bij de visie van de school. We 
hebben onze schoolpopulatie in beeld en stemmen ons onderwijs daarop af. 
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9.3 Kwaliteitszorg 

Op De Beatrixschool werken wij toe naar een organisatie waarin wij het onderwijs stelselmatig evalue-
ren. Het doel is om een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen en het maximale leerresultaat 
te realiseren. De motor achter kwaliteitsontwikkeling is een
continu proces van evaluatie. De school verbetert het onderwijs, gebruikmakend van de onderwijs-
resultaten en van wetenschappelijk onderzoek. We analyseren bij tekortschieten en stellen verbeter-
plannen op.
De doelen die wij nastreven zijn ambitieus, maar realistisch en hebben altijd het uitgangspunt om het 
maximale voor de leerlingen te doen. De doelen voor de leerlingen worden verwoord in het leerling-
volgsysteem en in de groepsplannen. We ambiëren een leerlingprofiel voor iedere leerling wat als 
groeidocument fungeert. De schooldoelen worden geformuleerd in het jaarplan. De school heeft een 
duidelijke visie waarin het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs leidend is. Het is hierbij uiter-
aard van belang dat iedereen in de school weet wat dit precies betekent en wat hierin van hen wordt 
verwacht.
De teamleden kenmerken zich als kritische, gedreven en betrokken professionals. Zij hebben niet al-
leen een kritische en reflectieve houding met betrekking tot het eigen handelen, maar ook ten opzich-
te van elkaars handelen. De leraren zijn mede-eigenaar van de kwaliteitsontwikkeling in de school.

De PDCA-cyclus, kwaliteitsinstrumenten en borging
Op De Beatrixschool werken we volgens het concept “De betere basisschool”/de PDCA-cyclus, die 
jaarlijks twee keer wordt bijgesteld. Ook de kwalitatieve cyclus met betrekking tot de cultuur nemen 
wij als uitgangspunt.
Het jaarplan is gerelateerd aan het schoolplan en het strategisch beleidsplan van het bestuur. Door  
evaluatie van het jaarplan wordt duidelijk wat het resultaat is van de continue kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs. Hiervoor wordt samengewerkt met een aantal externe experts van de Marnix Aca-
demie en/of de CHE op het gebied van rekenen/taal/PBS/TLIM.
Door evaluatie van het onderwijsproces en door dit vast te leggen in tussenevaluaties, worden maat-
regelen ter verbetering van het onderwijs inzichtelijk. Deze verslagen dienen tevens als managemen-
trapportage voor het bestuur. We werken onderzoeksmatig aan ons
onderwijs waarbij we kwaliteitsinstrumenten inzetten zoals:

❖		de BMC kijkwijzer t.b.v. klassenbezoeken;
❖  overige kijkwijzers zoals omschreven in hoofdstuk 7;
❖	 de gesprekkencylcus.

Er wordt twee keer per jaar een trend- en groepsanalyse gemaakt van de resultaten.

Afspraken per vakgebied zijn vastgelegd in de zogenoemde ‘afsprakenbladen’. 
De Beatrixschool zal zich de komende jaren richten op het systematisch en planmatig up-to-date hou-
den van deze documenten. 
De school heeft een begeleidingsstructuur die gericht is op het voorkomen van stagnatie en het waar-
borgen van de doorgaande lijn in ontwikkeling. Met het leerlingvolgsysteem ParnasSys en Cito brengen 
we de voortgang en de resultaten cyclisch in beeld. Bij het onderzoek naar achterliggende oorzaken 
van stagnatie wordt gekeken vanuit een breed perspectief en de context van de leerling. Dit gebeurt 
tijdens groepsbesprekingen, leerlingenbesprekingen en overleg tussen directie en IB.
De kwaliteit van het onderwijs (doel, aanbod, pedagogiek en didactiek) wordt gemonitord door regel-
matige klassenbezoeken op basis van een kijkwijzer. Dit wordt vastgelegd in een ‘overzicht pedago-
gisch-didactisch handelen’ van alle leerkrachten en maakt deel uit van de IPB-cyclus. De vlootschouw 
maakt het potentieel van de medewerkers inzichtelijk. 
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Summatief assessment
Bij summatief assessment gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito om de voortgang van alle 
leerlingen in beeld te brengen. Hiermee kunnen ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling 
van hun kind. Wij gebruiken daarnaast de AMN-eindtoets om de
eindopbrengsten van de school vast te stellen. Wij bespreken de opbrengsten met betrokkenen en 
in het team om te beoordelen of het aanbod goed is afgestemd, of de ononderbroken ontwikkeling 
wordt bewerkstelligd en of er aanpassingen nodig zijn. 
De komende jaren zullen wij ons oriënteren op alternatieve leerlingvolgsystemen.

Formatief assessment
Op De Beatrixschool vinden wij het belangrijk om, naast het summatief toetssysteem, veel aandacht te 
besteden aan formatief assessment. Formatief assessment focust minder op het eindproduct en meer 
op de ontwikkeling van leerlingen. Het biedt veel ruimte voor reflectie, op basis waarvan leerlingen 
leren om zelf doelen te stellen. Dit past bij onze ambitie gericht op het creëren van eigenaarschap. 
De Beatrixschool gaat onderzoek doen naar vormen van portfolio’s waarbij leerlingen aangeven welke 
groei zij hebben doorgemaakt en welke leeractiviteiten zij hebben benut om zich te ontwikkelen. Het 
is onze overtuiging dat deze werkwijze een gunstig effect heeft op de intrinsieke motivatie en op de 
inzet van de leerlingen. De komende jaren zal dit beleid worden ontwikkeld en worden vastgesteld.

Ouders infomeren over de voortgang
Bij start van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de 
leerkracht(en). Ouders kunnen dan, naast kennismaken met de nieuwe leerkracht, hun kind beschrij-
ven, aangeven hoe hun kind de start van het jaar heeft ervaren en andere
relevante zaken onder de aandacht brengen.
In het najaar, voorjaar en einde schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Ouders 
worden op basis van formatieve en summatieve gegevens op de hoogte gebracht over de ontwikke-
ling van hun kind. Tussentijds kunnen ouders altijd een gesprek bij de leerkracht aanvragen indien er 
vragen en/of zorgen zijn.

1e ronde oudergesprekken (kennismakingsgesprekken) september
2e ronde oudergesprekken oktober/november
3e ronde oudergesprekken februari
4e ronde oudergesprekken juni

PDCA-cyclus van Deming
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9.4 Kwaliteitscultuur

We streven naar een integere en transparante kwaliteitscultuur. Het team en de schoolleiding werken 
gezamenlijk aan de schoolontwikkeling. Hierbij speelt de visie op gespreid leiderschap een grote rol. 
Er wordt gewerkt en geleerd in diverse stuurgroepen, welke de komende jaren zullen transformeren 
tot professionele leergemeenschappen.
De stuurgroepleden komen zes keer per jaar bijeen en delen de vorderingen tijdens teammomenten 
voor het team. 

De leerlingenresultaten zijn het vertrekpunt voor de professionele ontwikkeling van de teamleden. De 
dialoog in deze groepen en in de samenwerkingsoverleggen heeft een onderzoekend karakter waarbij 
de teamleden op een informele manier van elkaar leren.
Het formele leren vindt plaats tijdens de teamscholingen. 
Draagvlak voor de visie en de ambities van de school staat hoog in het vaandel. In bijeenkomsten 
met teamleden en ouders organiseren wij de professionele dialoog over de kwaliteit en de behaalde 
resultaten waarbij we oog hebben voor de context van het kind en van de organisatie.

Op de Beatrixschool werken we vanaf schooljaar 2020-2021 met een vernieuwde overlegstructuur, 
waarin een focus gelegd wordt op organisatieontwikkeling. Om deze reden zijn de reguliere teamver-
gaderingen vervangen voor studie(mid)dagen en wordt er meer tijd gereserveerd voor de inhoude-
lijke doelen van de stuurgroepen (PLG’s) en algehele deskundigheidsbevordering van het team welke 
gericht zal zijn op het handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Daarnaast zullen er werkmo-
menten ingepland worden, waarin samenwerken en samen optrekken centraal staat in de concretise-
ring van het planmatig werken. 
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10  Marketing en communicatie

10.1 Strategische uitspraak Vereniging Ichthus

De activiteiten op het gebied van marketing & communicatie zijn gericht op het zichtbaar maken van 
de kwaliteit van onze scholen. Dat het duidelijk is waar Ichthusscholen voor staan, is zowel belangrijk 
voor ouders waarvan de kinderen op een Ichthusschool zitten als voor de werving van nieuwe leer-
lingen.
Om de toekomst sterk tegemoet te treden en kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden, is het 
van essentieel belang dat Ichthus zich inhoudelijk blijft ontwikkelen, maar ook dat zij voldoende leer-
krachten heeft en behoudt. Samen groeien we en staan we sterk.
Een goede relatie met ouders is van belang om kinderen maximaal te ondersteunen in hun ontwikke-
ling, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

10.2 Focus van de school

De Beatrixschool bestaat al lang en is bekend in Huizen. Het is belangrijk dat de beeldvorming mee-
ontwikkelt met de ontwikkelingen van de school. De Beatrixschool heeft hoge ambities en zet de ko-
mende jaren volop in op modern onderwijs, waarin de leerlingen een stevige basis meekrijgen, maar 
ook volop de ruimte krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit alles in een positief, vei-
lig klimaat waar ruimte en respect is voor de medemens. De school is blijvend op zoek naar manieren 
zichtbaar te zijn in de omgeving. Dit kan door de lokale media in te zetten, actief te zijn in de wijk, 
door professionaliteit uit te stralen in de online beschikbare stukken en de website, maar vooral ook 
door in gesprek te zijn en blijven met externen. Wij geloven in ons onderwijs en onze visie en dragen 
dit graag op positieve wijze uit, waarmee we anderen enthousiasmeren. We hebben vertrouwen in de 
toekomst en geloven dat onze onderwijsvorm, onze zorgstructuur en identiteit maken dat de school de 
komende jaren weer gaat groeien.

10.3 Onze ambities: over vier jaar…

❖		dragen wij met het oog op werving van medewerkers en nieuwe leerlingen zorg voor goed 
bijgewerkte media (website van de school, Scholen op de Kaart, facebookpagina) waaruit dui-
delijk blijkt waar wij voor staan en wat wij bieden;

❖  leveren de activiteiten op het gebied van marketing en communicatie een bijdrage aan de 
ambitie en kernwaarden van Ichthus en van De Beatrixschool; 

❖	 is het, zowel voor huidige ouders als voor nieuwe ouders in ons voedingsgebied zichtbaar waar 
De Beatrixschool voor staat;

❖		zetten we de lijn met betrekking tot de efficiënte interne communicatie voort.
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10.4 Marketing en communicatie op De Beatrixschool

Stand van zaken
Op de Beatrixschool wordt op een positieve wijze gecommuniceerd. Vanuit PBS zijn er duidelijke richt-
lijnen in hoe we met elkaar om willen gaan en geeft het protocol ‘agressie en geweld’ duidelijk weer 
hoe er gehandeld dient te worden in geval van ernstige overschrijding van onze gedragscode. 
De marketing verloopt niet structureel, maar incidenteel. Bij activiteiten wordt de media gezocht en 
de website heeft een vernieuwde, frisse uitstraling. De school heeft een actieve Facebookpagina. De 
Beatrixschool ambieert om in de toekomst zichtbaar te zijn op meerdere social media. 

Interne communicatie
Grondhouding van het team is dat we zo veel mogelijk direct en respectvol met elkaar communiceren: 
we spreken niet over elkaar, maar met elkaar. Op die wijze zijn collega`s voor elkaar aanspreekbaar 
en staan zij open voor feedback vanuit een professionele houding. Voor de meest informerende za-
ken wordt de mail gebruikt. Collega`s kunnen elkaar ook informeren via Parro of Whatsapp, waarin 
afspraak is dat we hier zorgvuldig mee om gaan. 
We vinden het belangrijk om elkaar rust te gunnen. Daarom hebben we afgesproken op zondag niet 
met elkaar te communiceren over het werk, tenzij strikt noodzakelijk. 
Iedere week verstuurt de locatieleider naar het team een memo, waarin belangrijke afspraken, re-
minders en informatie over activiteiten te lezen is. Het team kan zelf ook informatie hierin plaatsen, 
wanneer zij collega`s willen informeren.

Externe communicatie
Ouders kunnen te allen tijde vragen om een gesprek met de leerkracht. De leerkracht is de eerste 
aanspreekpersoon en op verzoek kan de IB of directie aansluiten. We vragen hierbij altijd naar het doel 
van het gesprek om in te schatten wie bij het gesprek zullen aansluiten.
Op De Beatrixschool communiceren wij veelvuldig per telefoon met ouders. Zo worden ouders bij voor-
keur telefonisch op de hoogte gebracht van incidenten of acute zorg. Ouders kunnen ook naar school 
bellen (eventueel een voicemailbericht achterlaten) en naar een medewerker vragen. Als deze niet 
bereikbaar is, wordt een terugbelnotitie aangemaakt. Ouders worden verzocht leerkrachten niet op 
hun privénummer te bellen of WhatsApp berichten te sturen.

Op De Beatrixschool worden ouders geïnformeerd via de communi-
catie-app Parro. Ook de inschrijving voor de oudergesprekken 
verloopt via dit medium. Voor de afspraken met betrekking 
tot de communicatie via Parro verwijzen we naar het pro-
tocol: ‘Communicatie Parro’. Wanneer ouders digitaal 
de leerkracht, IB of directie willen bereiken kunnen 
zij dit doen via de mail. Iedere eerste donderdag van 
de maand ontvangen de ouders de nieuwsbrief van 
de school. De leerkrachten informeren ouders over 
groepsspecifieke onderwerpen. 

Communicatie met externen en ketenpartners vindt 
voornamelijk telefonisch en via e-mail plaats.
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11  Financiën, huisvesting en beheer

11.1 Strategische uitspraak Vereniging Ichthus

Stichting Ichthus voert een gezond en duurzaam financieel beleid om nu en in de toekomst kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 
Doordat de organisatie financieel in control is, kunnen we focussen op een beleidsmatige inzet van 
gelden op onze inhoudelijke ambities. Onze aandacht gaat uit naar de volgende beleidsterreinen:

❖		Identiteit
❖  Doorontwikkeling pedagogisch concept
❖	 Ontwikkelen flexibele onderwijsvormen
❖		Professionalisering/Ichthus academie
❖  Aantrekkelijk werkgeverschap
❖	 Warme overdracht naar Voortgezet Onderwijs

Onderhoud, nieuwbouw, een veilige omgeving en inrichting van onze gebouwen en een goede ICT 
infrastructuur zijn ontwikkelpunten. 

11.2 Focus van de school

Wij blijven financieel gezond en zetten het reguliere budget en extra middelen in om onze onderwijs-
kundige en personele doelen te verwezenlijken. Een deel van het budget wordt beheerd door de loca-
tieleider, het gaat dan om leermiddelen en een deel van het onderhoudsbudget. De overige budgetten 
worden door het bestuursbureau beheerd.  

11.3 Onze ambities: over vier jaar…

❖		is de school (nog steeds) financieel gezond;
❖  zijn investeringen, extra middelen en financiële impulsen, binnen de daartoe gegeven kaders, 

ingezet om werkdruk te verlagen, om het gebouw en het plein zodanig aan te passen dat wij 
onderwijskundige doelen kunnen realiseren, om expertise in te kopen en om het arsenaal aan 
hedendaagse leermiddelen (inclusief ICT) te verbeteren/uit te breiden;

❖	 worden bedragen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, schoolreis en kamp via een digitaal sys-
teem geïnd.

11.4 Acties om de ambities te verwezenlijken

Voor de concretisering van deze ambities verwijzen wij naar hoofdstuk 12 (meerjarenplan). De acties 
liggen voor een groot deel bij de locatieleider. In overleg met de directeur/bestuurder worden de 
investeringen vastgesteld. De begroting van de vereniging wordt ter instemming voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht. Het meerjarig financieel beleid wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
Zij hebben hierin adviesrecht.
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11.5 Financieel beleid 

Stand van zaken
De schoolbegroting is het afgelopen jaar met een positief saldo afgerond. Investeringsaanvragen le-
veren geen afwijzingen van het bestuur op. Er is de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in een nieuw 
logo en een nieuwe huisstijl, wifi, digiborden, Chromebooks en tablets. Ook is geïnvesteerd in nieuwe 
methoden. 
Er zijn in schooljaar 2019-2020 twee ruimtes gerealiseerd waar remedial teaching gegeven wordt. 
Hiervoor zijn moderne leerinhouden aangeschaft.  

Impulsen en incidentele bekostiging
In schooljaar 2020-2021 wordt een subsidie van € 3000 beschikbaar gesteld om te werken aan de 
doelen van het domein ‘voeding’ van De Gezonde School.

De werkdrukmiddelen worden vooral ingezet voor meer handen in de school.

❖		De vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft uitbreiding gekregen en de groepsleerkrachten 
zijn vrijgesteld tijdens de gymlessen;

❖  Er is een eventmanager aangenomen die alle events op school organiseert;
❖	 Er zijn leerkrachtondersteuners aangesteld die diverse werkzaamheden verrichten om de leer-

krachten te ontlasten, zoals: extra pleinwacht lopen ter bevordering van de pauzetijden van 
leerkrachten, het extra begeleiden van leerlingen, AVI/DMT toetsen, kopiëren etc.. 

Ouderbijdrage
De penningmeester dient jaarlijks, in samenwerking met de ouderraad, een voorstel in bij de mede-
zeggenschapsraad, waarmee de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage 
(momenteel € 30) wordt bepaald. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen en bijhou-
den van deze bijdrage en verantwoordt de inzet van het budget. Naast de (vrijwillige) ouderbijdrage 
wordt ouders gevraagd € 25 voor de schoolreis te betalen. Ook wordt apart, een jaarlijks vast te 
stellen bedrag, geïnd voor het schoolkamp van groep 8. Wanneer het voor ouders niet mogelijk is de 
betaling(en) te voldoen, kunnen zij zich melden bij de penningmeester of locatieleider en wordt geke-
ken of een oplossing mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan gespreide betaling of (in bijzondere 
gevallen) kwijtschelding. 
De ambitie is om al dit betalingsverkeer via een digitaal betalingssysteem te laten verlopen.
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12  Meerjarenplanning

Identiteit

Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën

Er is onderzoek gedaan naar ver-
schillende godsdienstmethoden en 
een keuze gemaakt passend bij de 
identiteit van De Beatrixschool.

2021-2023
Een PLG ‘Identiteit’ zal gestart 
worden.

Directie

Er is een visiestuk geschreven 
ten aanzien van de nieuwe 
zaakvakkenmethode.

2020-2021
De PLG ‘Talent’ initieert pilots 
gedurende het schooljaar en eva-
lueert het proces op de studie-
momenten met het team.

PLG Talentleden

Er is vanuit de eventmanagers 
een gezamenlijke cyclus opgezet 
met betrekking tot onze vieringen 
en er is een visie uitgezet voor 
het op maat maken voor iedere 
individuele school van Vereniging 
Ichthus.

2020-2022
De eventmanagers krijgen 
sturing van een door het bestuur 
aangewezen persoon. 

Bestuur Vereniging Ichthus

De identiteitscommissie, 
bestaande uit ouders én 
teamleden heeft een prominente 
rol binnen de school.

Er is voor alle geledingen, vanuit 
één visiestuk, helder welke keuzes 
de school maakt t.a.v. feesten, 
tradities en vieringen.

2020-2022
Er worden cyclische overleggen 
gepland.

De identiteitsnotitie van de 
Vereniging wordt op maat 
ingevuld voor de Beatrixschool.

Identiteitscommissie, 
directie en teamleden



Schoolplan 2020-2024  PCBS Beatrixschool66

Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën

Alle leerkrachten werken en denken 
handelingsgericht. 

Realistische doelen stellen, 
passend bij de leerlingpopulatie, 
is geïntegreerd in de denk- en 
handelwijze van iedere leerkracht.

2020-2022
In schooljaar 2020-2021 
wordt een tweejarig HGW-
traject gestart. Tijdens de 
studiemomenten wordt het team 
hierin meegenomen. 

Directie, IB en waar 
nodig externe partners

De school is een gecertificeerde 
Gezonde School.

2020-2023
In schooljaar 2020-2021 wordt 
met het eerste deelthema van 
De Gezonde School gestart.

In schooljaar 2021-2022 wordt 
met het tweede deelthema 
gestart en wordt bepaald wat het 
derde deelthema zal zijn.

PLG Talent, 
Sportadviesgroep Huizen, 
GGD

Er is een leerplein en een praktijklo-
kaal gerealiseerd.

2020-2021
In de zomer van 2020 vindt de 
verbouwing plaats.

In december 2020 zal de 
inrichting gerealiseerd worden. 

Directie, PLG ‘Talent’ en 
Heutink

De ontwikkeling van de leerlingen 
wordt weergegeven in een digitaal 
rapport/portfolio, waarbij zowel de 
leerkracht als de leerling inbreng 
hebben.

2021-2023
De PLG ‘samenwerkend leren’ 
doet onderzoek naar de 
mogelijkheden en neemt op de 
studiemomenten het team hierin 
mee. 

PLG ‘samenwerkend 
leren’

Is de administratie van de gehele 
organisatie ‘gedigitaliseerd’. 

2020-2023
In schooljaar 2020-2021 zullen 
de rapportregistraties en 
handmatige invulrapporten 
vervangen worden 
door een digitaal systeem. 

Weekroosters worden digitaal 
ingevuld en opgeslagen. 
Leerkrachten worden hierin 
gecoacht en er komen 
afspraken over de plek waar het 
opgeslagen wordt. 

ICT-coördinator in 
samenwerking met het 
ICT-netwerk

Er is onderzoek gedaan welke or-
ganisatievorm het beste past bij de 
school met als effect, in het kader 
van het lerarentekort, een omgeving 
creëren waarbinnen de brede ont-
wikkeling van de leerlingen en lera-
ren kan plaatsvinden en talenten en 
capaciteiten van medewerkers ten 
volle worden benut.

2021-2023
In de kwaliteitsdialogen en 
bestuursoverleggen wordt 
de visie hierop besproken en 
gekeken naar de mogelijkheden 
met betrekking tot bekostiging.  

Directie en bestuur

Omgeving en processen
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Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën

Er wordt in de groepen 3 t/m 8 ge-
integreerd zaakvakonderwijs geboden.

2021-2022
In het voorgaande schooljaar 
heeft de PLG ‘Talent’ pilots 
geïnitieerd en is het team 
getraind in de nieuwe methode.

Er vinden lesbezoeken plaats, 
waarin gemonitord wordt hoe er 
met de methode gewerkt wordt 
en wat de effecten zijn bij de 
leerlingen. 

PLG ‘Talent’

Er wordt gewerkt vanuit schoolbrede 
thema`s.

2021-2023
De groepen 3 t/m 8 werken 
vanuit de vernieuwde methode 
aan schoolbrede thema’s. 

De PLG ‘Talent’ onderzoekt in 
samenwerking met de PLG 
‘Spelend leren’ hoe de thema`s 
invulling kunnen krijgen binnen 
het kleuteronderwijs.

PLG ‘Talent’

PLG ‘Talent’ en PLG 
‘Samenwerkend leren’

Onze leerlingen worden breed uitge-
daagd om talenten gericht op kunst, 
cultuur, wetenschap en techniek te 
ontwikkelen.

2021-2023
De PLG ‘Talent’ doet blijvend 
onderzoek naar de invulling van 
het onderwijs dat plaats kan 
vinden in het praktijklokaal.

Een vakspecialist wordt 
aangesteld om specifieke lessen 
te geven gericht op genoemde 
ontwikkelingsgebieden.

Directie en PLG ‘Talent’

Er is een passend aanbod voor cultuur-
onderwijs.

2020-2023
Er wordt een interne 
cultuurcoördinator opgeleid.

De cultuurcoördinator geeft 
in samenwerking met de 
PLG ‘Talent’ vorm aan het 
cultuurbeleidsplan. 

Directie, PLG ‘Talent’ 
en Cultuureducatie 
Gooi en Vecht

De leerlingen van de midden- en bo-
venbouw werken met een weektaak.

2020-2022
De stuurgroep ‘samenwerkend 
leren’ doet onderzoek en 
arrangeert pilots in de klassen. 
Zij neemt op de studiemomenten 
het team hierin mee.

PLG ‘Samenwerkend 
leren’

Onderwijsaanpak
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Er is een kwalitatief goede doorgaande 
lijn van begrijpend luisteren naar be-
grijpend lezen.

2020-2022
De PLG ‘Taal/lezen/schrijven’ 
zal zich vanaf schooljaar 2020-
2021 richten op de kwaliteit van 
begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren.
Zij onderzoekt waar 
kwetsbaarheden zitten in het 
huidige onderwijsaanbod en 
komt met voorstellen om de 
kwaliteit blijvend te verbeteren.

Directie, IB en PLG 
‘Taal/lezen/schrijven’

Er is visie op ‘Spelend Leren’ bij groep 
1, 2 en 3, waarbij de leerkrachten als 
experts de thema’s doelgericht, afge-
stemd op ‘Leerlijnen’ kunnen vormge-
ven. 

2020-2022
Vanaf schooljaar 2020-2021 
wordt de PLG ‘Spelend leren’ 
opgestart. De leerkrachten van 
de groepen 1, 2 en 3 zullen een 
traject ingaan onder begeleiding 
van een externe deskundige.

Directie, IB, PLG 
‘Spelend leren’ 
en een externe 
deskundige

De omgeving bij de groepen 1, 2 en 3 
is zodanig ingericht dat leerlingen in 
de spelende setting voldoende uitge-
daagd worden.

2021-2023
De PLG ‘Spelend leren’ zal in het 
begeleidingstraject vanuit visie 
met voorstellen komen om de 
leeromgeving te verrijken. 

Directie en PLG 
‘Spelend leren’

De visie op bewegingsonderwijs, het 
beleid en de aanpak is vastgelegd in 
een vakwerkplan en de vorderingen 
van leerlingen worden bijgehouden in 
een digitaal volgsysteem.

2020-2021
De vakleerkracht 
bewegingsonderwijs 
doet onderzoek naar de 
mogelijkheden van een digitaal 
volgsysteem, waarmee de 
vorderingen van de leerlingen 
digitaal en transparant zijn voor 
leerkrachten, leerlingen en 
ouders. 

Directie en 
vakleerkracht 
bewegingsonderwijs

Er is onderzoek gedaan naar alterna-
tieve godsdienstmethoden.

2020-2022
In overleg met de huidige 
identiteitscommissie wordt 
de commissie uitgebreid met 
teamleden. Zij krijgen hiervoor 
taakuren. 

De identiteitscommissie verdiept 
zich in godsdienstmethoden en 
brengt advies uit in wat het best 
passend is bij De Beatrixschool.

Directie, 
identiteitscommissie 
en teamleden
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Ambities Acties en planning Eigenaar en 
financiën

Medewerkers tonen leiderschap en 
nemen initiatieven om kennis en vaar-
digheden te ontwikkelen en kennis te 
delen.

Er zijn meerdere specialisten op school, 
zoals een reken-, taal-, rouw- en ge-
dragsspecialist.

2020-2022
Het team denkt mee over 
het scholingsplan en welke 
expertises wenselijk zouden zijn 
binnen de school kijkend naar de 
huidige situatie en toekomstige 
schoolontwikkelingen.

Directie en team

De schoolontwikkeling vindt plaats van-
uit professionele leergemeenschappen.

2020-2021
Een overgang van stuurgroepen 
naar professionele 
leergemeenschappen zal 
plaatsvinden. Hierbij wordt nog 
steeds het gedachtegoed van ‘de 
betere basisschool’ gehanteerd. 

Directie

Er wordt geëvalueerd hoe we, in het ka-
der van werkdrukvermindering, het ta-
kenbeleid en de administratie die nodig 
is om de kwaliteit te bewaken vormge-
ven en we plegen actief interventies die 
bijdragen aan het welbevinden van alle 
medewerkers.

2020-2021
De directie laat zich trainen in 
taakbeleid vanuit Cupella.

Er komt een realistisch overzicht 
van alle taakuren. Dit wordt 
besproken met de teamleden.

Directie en bestuur

Er is helder beleid ter behoeve van 
duurzame inzetbaarheid voor álle me-
dewerkers.

De werkomgeving is volgens gezonde 
en duurzame standaarden ingericht.

2020-2023
Er wordt onderzocht hoe 
voor álle teamleden ingezet 
kan worden op duurzame 
inzetbaarheid. Het team wordt 
hiervan op de hoogte gesteld 
tijdens teambesprekingen.

In de meerjaren-
investeringsbegroting wordt 
voor 2022 geld gereserveerd 
voor een vernieuwde werk- en 
ontspanningsomgeving voor het 
team.

Directie en bestuur

PERSONEELSBELEID

Personeelsbeleid
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Ambities Acties en planning Eigenaar en 
financiën

Er wordt in hoge mate expertise 
uitgewisseld met de andere vier 
Ichthusscholen.

2020-2021
De PLG ‘Leren staat centraal’ 
vanuit het bestuur zet in op het 
levend maken van de Ichthus 
Academie. 

De netwerken komen minimaal 
drie keer per jaar samen om 
Ichthusbreed samen op  te 
trekken.

PLG leren staat 
centraal

De samenwerking tussen en werkwijze 
van de ouderraad en de eventmanager is 
omschreven in een beleidsstuk.

2020-2022
Overleggen worden gepland 
tussen de eventmanager en de 
ouderraad. 

Eventmanager en 
ouderraad

De rol van de medezeggenschapsraad is 
helder en transparant voor alle betrokke-
nen van de Beatrixschool.

2020-2022
De MR en de directie bespreken 
de mogelijkheden om stukken 
openbaar te stellen.

De MR levert maandelijkse input 
voor de nieuwsbrief.

Er wordt op de informatieavond 
voor ouders aandacht geschon-
ken aan de rol en taak van de 
MR.

MR en directie

Er zijn samenwerkingsverbanden  met 
meerdere PABO’s.

2021-2023
De interne opleidingscoach 
zoekt het gesprek met meerdere 
opleidingsinstellingen met als 
doel overeenkomsten te sluiten 
en zo studenten te werven voor 
de school.

Directie en ICO

De overgang naar het voortgezet onder-
wijs is nog beter afgestemd door intensief 
samen te werken met VO-scholen en 
Unita.

2021-2023
Naast de warme overdracht wor-
den gesprekken gearrangeerd 
tussen leerkrachten van het VO 
en de bovenbouwleerkrachten 
van De Beatrixschool met als doel 
van elkaar te leren, de samen-
werking te verbeteren en meer 
grip te krijgen op de doorgaande 
leerlijn van onze leerlingen. 

Met Unita wordt het gesprek 
aangegaan over hoe de arrange-
menten op een veilige, digitale 
manier doorgang kunnen vinden 
naar het VO.

Directie, IB,  
teamleden, VO en 
Unita

Partnerschap
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Er is een hoge ouderbetrokkenheid. 
Leerkrachten en ouders voelen zich 
samen verantwoordelijk voor het 
leerproces van de leerling.

2020-2021
De oudertevredenheidspeilingen 
worden nog intensiever onder 
de aandacht gebracht. Ouders 
worden niet alleen bij de uitslag, 
maar vooral ook bij het doel van 
de peiling betrokken.

2022-2023
Ouders denken actief mee bij de 
doelen voor hun kind en leveren 
daarin een belangrijke bijdrage 
tijdens de rapportgesprekken.

Directie, MR, OR en 
PBS-ouderpanel
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Ambities Acties en planning Eigenaar en 
financiën

Leren heeft een centrale plek op alle ni-
veaus. Personeel heeft een actief onder-
zoekende houding.

Kwaliteitsontwikkeling vindt planmatig en 
doelgericht plaats.

De werkwijze is volgens de PDCA-cyclus 
en de IMWR cyclus (inspireren, motiveren, 
waarderen en reflecteren) verder uitge-
werkt en verdiept: gericht op reflectie, on-
derzoek en ontwikkeling;

2020-2022
In de gesprekkencyclus is naast 
het bespreken van de geobser-
veerde leerkrachtvaardigheden 
specifiek aandacht voor het func-
tioneren in de organisatie.

De kwaliteitscyclus en bijbeho-
rende kalender is bekend voor 
het team en wordt planmatig 
ingezet. Er wordt op een team-
bijeenkomst een toelichting op 
gegeven. De cyclus is vastgelegd 
en openbaar voor het team.

Bestuur en 
directie

Vergaderingen zijn gefaciliteerd, planmatig 
en doelgericht en zijn gericht op gezamen-
lijke ontwikkeling en leren van en met 
elkaar. De reflectieve dialoog staat hierbij 
centraal. 

2020-2021
De vergaderstructuur is ver-
nieuwd vanaf het begin van dit 
schooljaar.

De vergaderstructuur wordt aan 
het eind van dit schooljaar ge-
evalueerd met de IB en het team 
en waar nodig worden verande-
ringen doorgevoerd.

De inhoud en effectiviteit van de 
studiemomenten wordt geëva-
lueerd. Het team wordt om ge-
richte feedback gevraagd. 

Directie, IB en 
team

Afspraken, regels en beleid zijn vastgelegd 
en geborgd. Hoe wij omgaan met elkaar, 
wordt onder meer bepaald door de afspra-
ken die zijn geformuleerd over ons profes-
sioneel schoolwerkklimaat.

Er is sprake van gedeelde verantwoorde-
lijkheid. De Beatrixschool biedt ruimte voor 
professionele ontwikkeling op school- en 
individueel niveau, voor experimenten en 
voor pilots. 

2020-2023
De professionele cultuur en het 
werkklimaat zijn punten die 
steeds opnieuw onder de aan-
dacht worden gebracht. Er wordt 
blijvend gezocht naar de open 
houding tijdens de teambijeen-
komsten en transparantie in de 
werkwijze en het schoolbeleid.

2020-2021
De voorzitters van de PLG’s en 
de directie bespreken en leggen 
vast op welke punten gedeelde 
verantwoordelijkheid plaatsvindt 
en hoe de leden van de PLG hier 
een bijdrage aan kunnen leveren. 
Sturing en coaching staat hierbij 
centraal.

Directie

Kwaliteit en Ontwikkeling
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Ambities Acties en planning Eigenaar en 
financiën

Uit de digitale media van de school (website 
van de school, Scholen op de Kaart, 
facebookpagina) blijkt waar de school voor 
staat en geboden wordt.

De activiteiten op het gebied van marketing 
en communicatie leveren een bijdrage aan 
de ambitie en kernwaarden van Ichthus en 
van De Beatrixschool.

2020-2021
De school heeft een 
herschreven visie. De 
protocollen worden geüpdatet 
en openbaar gemaakt op de 
website.
Alle beleidsstukken zijn 
bijgewerkt en vinden 
overeenstemming met de 
schoolplanperiode 2020-2024.

Directie en 
secretariaat

De school is actief in en betrokken bij de 
wijk. Activiteiten vinden plaats, daar waar 
mogelijk in samenwerking met de wijk.

2021-2023
In deze schoolplanperiode 
zullen we ons vooral richten 
op activiteiten waarbij we 
de wijk kunnen betrekken. 
De eventmanager en directie 
zetten hier een plan voor uit. 
 
2023 > In de volgende 
schoolplanperiode zullen 
doelen uitgezet worden om de 
school meer als buurtcentrum 
te laten fungeren, waarbij 
onderzoek naar brede 
schoolconcepten plaatsvindt.

Directie en 
eventmanager

2020-2023
De voorzitters van de PLG 
worden getraind en opgeleid in 
leiderschapsvaardigheden om 
zo doelgericht de PLG leiding en 
sturing te kunnen geven. 

Naast de kwaliteitsstandaarden van de 
Inspectie voor het Onderwijs, zijn er eigen 
aspecten van kwaliteit opgesteld. 

2020-2023
Gedurende de gehele 
schoolplanperiode zal de PLG 
‘Kwaliteit’ blijvend onderzoek 
doen naar de kwaliteit van 
onderwijs op de Ichthusscholen.

De schoolleiders van de vijf 
scholen kijken gericht met 
elkaar mee en geven elkaar 
feedback

Bestuur en 
directie

Marketing en communicatie
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In Huizen is de beeldvorming van de 
Beatrixschool positief.

2020-2021
In dit schooljaar vindt een 
studiedag ‘identiteit’ plaats. 
Het doel is om de christelijke 
identiteit vanuit verschillende 
blikvelden bespreekbaar 
te maken en te komen tot 
wederzijds begrip. 

Het gesprek vindt plaats over 
de Christelijke uitingen vanuit 
de school. We onderzoeken 
of dit invloed heeft op onze 
leerlingpopulatie en bespreken 
wat dit voor onze school 
betekent. 

Directie, identi-
teitscommissie  
en team

Ambities Acties en planning Eigenaar en 
financiën

Investeringen, extra middelen en financiële 
impulsen worden doelgericht ingezet voor 
continue ontwikkeling en verbetering van het 
onderwijs. 

2020-2023
De subsidies verkregen vanuit 
het traject van ‘De Gezonde 
School’ worden verantwoord. 

De meerjaren-investeringen 
worden verantwoord aan 
de MR en overlegd met het 
bestuur.

Directie, PLG 
Talent (De 
Gezonde School 
coördinator), 
de MR en het 
bestuur

Bedragen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, 
schoolreis en kamp worden via een digitaal 
systeem geïnd.

2020-2021
Er wordt onderzocht waaruit 
een digitaal betalingssysteem 
bekostigd moet worden. 

2021-2022
Een speciaal digitaal 
betalingssysteem wordt in 
gebruik genomen.

Directie, MR en 
OR

Financiën, huisvesting en beheer
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