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1 Inleiding

1.1 Voorwoord
De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het strategisch beleidsplan van SKB De Veenplas en de
beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor
onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), (to do: hoe en wat
gaan we doen?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen en/of verbeteren (to act).

De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het
Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader.

1.2 Doelen en functie van het schoolplan
Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van SKB De Veenplas, in de eerste plaats
onze kwaliteit, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde beleidsdoelen.   

Op basis van de huidige situatie hebben we de Quick Scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in onze sterke en zwakke
punten en daarmee in onze prioriteiten en verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert mede
daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een
planningsdocument voor de planperiode 2015-2019.

Aan de hand van dit document stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. Twee keer per jaar evalueren we of de
prioriteiten en de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd worden. De bevindingen worden verwerkt in het jaarplan. 

1.3 Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan
Het schoolplan is opgesteld door de directie van de school en ter instemming voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de huidige visie van de school en een bijdrage
geleverd bij de nulmeting via de Quick Scan. 

De komende vier jaar zullen we planmatig werken aan onze doelen en prioriteiten. Ieder jaar kijken we met het team
ook terug: hebben we onze verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd? 

Tevens stellen  we bij aanvang van ieder schooljaar de beleidsplanning  voor het komend jaar samen vast. 

Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen
In dit schoolplan staat de meest belangrijke informatie beknopt weergegeven. Indien noodzakelijk verwijzen we naar de
bijlagen. Dit staat per paragraaf aangegeven. 

In verschillende paragrafen wordt verwezen naar een score/beoordeling vanuit de Quick Scan. De waardering van de
scores kunnen als volgt gelezen worden: 

Een score tot 2,50 (onvoldoende)
Een score tusen 2,50 en 3,00 (zwak/matig)
Een score tussen 3,00 en 3,25 (voldoende)
Een score tussen 3,25 en 3,50 (ruim voldoende)
Een score tussen 3,50 en 3,75 (goed)
Een score tussen 3,75 en 4,00 (uitstekend) 

Informatie over onze school is ook te vinden via scholenopdekaart.nl
(http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5656/De-Rietkraag-School-Voor-Katholiek-
Basisonderwijs/categorie/Algemeen?postcode=2421nk&presentatie=1&sortering=2)  
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting: SKB De Veenplas

Algemeen directeur: Mevrouw T. Janson

Adres + nr.: Ambroziolaan 32

Postcode + plaats: 2441 AD Nieuwveen 

Telefoonnummer: 0172 570204

E-mail adres: info@veenplas.nl

Website adres: www.veenplas.nl  (http://www.veenplas.nl)

Gegevens van de school  

Naam school: KBS De Rietkraag 

 Brinnummer 06JF 

Directeur: Mevrouw A. Blanken

Adres + nr.: Ladderhaak 9

Postcode + plaats: 2421 NK Nieuwkoop

Telefoonnummer: 0172 520050

E-mail adres: directie@kbsrietkraag.nl

Website adres: www.kbsrietkraag.nl (http://www.kbsrietkraag.nl)

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. 

Samen met drie leerkrachten die de taak coördinator hebben, vormt de directie het managementteam van de school. 

De intern begeleiders vormen samen met de directie het ondersteuningsteam. 

Het team bestaat uit 27 personeelsleden:

4 voltijd groepsleerkrachten
18 deeltijd groepsleerkrachten
2 intern begeleiders 
2 onderwijsassistenten
1 administratief medewerker

Van de 27 medewerkers zijn er 25 vrouw en 2 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-8-2015).

Per 1-8-2015 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar   3 1 

Tussen 50 en 60 jaar 2 5 2 

Tussen 40 en 50 jaar 5 

Tussen 30 en 40 jaar 9  

Tussen 20 en 30 jaar 2 

Totaal 2 24 3

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 5

http://www.veenplas.nl
http://www.kbsrietkraag.nl


Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 24 3

Per 1-8-2015 MT OP OOP

 

2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school wordt bezocht door 332 leerlingen (1 oktober 2015). Van deze  leerlingen heeft 3,6% een gewicht van 0,3.

Onze leerlingkenmerken verwerken wij per groep in de groepsoverzichten.

He leerlingaantal van de school is de laatste jaren flink teruggelopen, voornamelijk door de vergrijzing.

Door de nieuwbouw die nu gepleegd wordt, is de verwachting dat het leerlingaantal zal stabiliseren en wellicht iets zal
groeien in de komende jaren.

2.4 Kenmerken van de ouders en de omgeving
Onze school staat in één van de grootste kernen van de gemeente Nieuwkoop, een gemeente met een dorps karakter
in het Groene Hart.  We zijn met drie scholen in de wijk Buytewech in één gebouw gehuisvest.

Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via inschrijfformulier) en is divers. Een groot deel van de ouders is
afkomstig uit het dorp, maar er is ook sprake van instroom uit de omliggende grotere steden. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van dit schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Systematisch volgen van de vorderingen Informatievoorziening naar ouders

Pedagogisch handelen Wetenschap en techniek 

Sterke ondersteuningsstructuur /  begeleiding Tussenopbrengsten taal en rekenen

Taakgerichte leertijd 

Schoolprocedures  

Kwaliteitszorg  

Handelingsgericht werken  

KANSEN BEDREIGINGEN

Samenwerking met de twee basisscholen binnen het
scholencluster 

Regel- en wetgeving van de plaatselijke en landelijke
overheid.

Mogelijkheden passend onderwijs Financiële mogelijkheden

Samenwerking in kring Nieuwkoop Zuid Concurrentie twee basisscholen

Samenwerking met de peuterspeelzaal

Samenwerking met de naschoolse opvang  

2.6 Maatschappelijke context
Er zijn een aantal  landelijke ontwikkelingen te benoemen die invloed hebben op de beleidsontwikkeling van onze
school:
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• De invoer van Passend onderwijs;

• Veel aandacht voor handelingsgericht werken;

• Veel aandacht voor opbrengstgericht werken;

• Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling);

• Aandacht voor de centrale rol van de leerkracht;

• Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart).

2.7 Verbeterpunten

Verbeterpunt Prioriteit

Herijken van de visie hoog

Doorontwikkeling van opbrengstgericht werken hoog

Wetenschap en techniek voldoet aan de kerndoelen hoog

Burgerschap en integratie voldoet aan de kerndoelen gemiddeld

De school profileert zich op haar sterke punten laag

Doorontwikkelen van de professionaliteit van het team waarbij rekening wordt gehouden met
persoonlijke en schoolontwikkeling

hoog

Waarborgen van ICT binnen ons onderwijs hoog

Blijvend vernieuwen van ons onderwijsaanbod hoog

Waarborgen van de identiteit van onze school gemiddeld

Doorontwikkelen van handelingsgericht werken hoog
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3 Onderwijskundig beleid

3.1 De missie van de school
Missie-kern
Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem
met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door
hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q.
het juiste onderwijs niet kunnen bieden. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende
vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien
het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle
burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling
van de leerlingen.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: Rietkraag, Kanjers in onderwijs!
Onze kernwaarden zijn:

Op onze school heerst een professionele cultuur;
Op onze school is sprake van goed onderwijs waarin zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de  verschillen
tussen kinderen; 
Op onze school hebben we oog voor het individuele kind; 
Op onze school is de ontwikkeling van zelfstandigheid belangrijk;
Op onze school heerst een prettige sfeer en moet iedereen zich veilig voelen;
Op onze school hebben we respect voor elkaar zonder onderscheid te willen maken;
Op onze school hebben we respect voor de omgeving en de materialen;
Op onze school geven we invulling aan onze katholieke identiteit; 
Op onze school zien we de ouders/verzorgers als pedagogisch partners.

De kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids. 
Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:

Het eerste jaar van deze schoolplanperiode gaan we gebruiken om onze missie en visie met elkaar te herijken. Kijkend
naar de maatschappelijke opdracht van onze school willen we ons een beeld vormen van wat kinderen nodig hebben
aan kennis en vaardigheden om hun plek in de maatschappij zo goed mogelijk in te vullen. 
Streefbeelden
Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:

Streefbeelden

1. Op onze school is er sprake van passend onderwijs

2. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

3. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt

4. Op onze school wordt handelingsgericht gewerkt

5. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun
gedrag

6. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun
cognitieve ontwikkeling

7. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

8. Op onze school wordt gericht aandacht besteed aan de 21st century skills: samenwerking en communicatie,
kennisconstructie, ICT gebruik, probleemoplossend denken en creativiteit, planmatig denken
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3.2 De visie van de school
De Rietkraag is een katholieke basisschool waar goed onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat centraal staat.
Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we kinderen opvoeden tot zelfstandige en sociaal vaardige mensen. Goede zorg
voor alle leerlingen is ons uitgangspunt. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke leerling
binnen een duidelijke structuur. 

Met plezier naar school gaan en een goede sfeer gaan bij ons samen met respect voor elkaar.

Katholieke identiteit  

De Rietkraag is een katholieke school. De identiteit is terug te vinden in de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan
in de school. We gaan uit van respect voor ieder individu, zonder onderscheid te willen maken. We willen kinderen
laten ervaren dat het leven zinvol is en dat het de moeite waard is om je in te zetten voor jezelf en de ander. Tijdens de
catecheselessen wordt er gewerkt met de methode Hemel en Aarde. Hierin worden per jaar vijf verschillende
onderwerpen behandeld die te maken hebben met levensthema’s, de christelijke tradities en ontmoetingen van mensen
met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. We vieren de christelijke feesten zoals Pasen en Kerst. De
voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gebeurt door een werkgroep van
ouders uit de parochie. Dit gebeurt buiten schooltijd.

Goed onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat

Een veilig pedagogisch klimaat betekent voor ons dat we er naar streven dat elk kind erkend wordt en zich
gewaardeerd voelt waardoor ze zichzelf durven te zijn. Het kind leert denken en doen op eigen niveau en leert zelf
verantwoordelijkheid te dragen. Binnen de school creëren we een uitdagende leeromgeving voor de kinderen, waardoor
ze geprikkeld worden om dingen te onderzoeken en te leren. We proberen binnen het onderwijs zoveel mogelijk recht
te doen aan verschillen tussen kinderen. Ons onderwijs is afgestemd op de voor het basisonderwijs vastgestelde
kerndoelen. Voor ons onderwijs maken wij gebruik van moderne methodes en leermiddelen.

Zelfstandige en sociaal vaardige mensen 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die zich goed kunnen redden in hun
maatschappelijke omgeving. We stimuleren kinderen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen.
Dit werken aan de zelfstandigheid is o.a. terug te vinden in het werken met een opbouw in de planning van de
weektaak, waarbij kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor de planning van de activiteiten en door het
werken met uitgestelde aandacht.

De zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door de leerkracht door kinderen uit te dagen en te stimuleren om zelf te
zoeken naar oplossingen. Er wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Samen werken en samen leren
vinden we van belang voor elk kind. Daardoor leren kinderen met zichzelf en met anderen omgaan en maken ze zich
sociale vaardigheden eigen. We maken hierbij gebruik van de Kanjertraining en de Kanjerregels. Voor een verdere
uitleg over deze training verwijzen wij u naar de schoolgids.

Goede zorg

Binnen onze school doen we er alles aan om kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

In onze visie betekent dit dat de leerkrachten zelf verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de kinderen in hun
groep. Hij/zij is ook de eerst verantwoordelijke voor het maken van de groepsoverzichten. Hierin worden de
onderwijsbehoeften van elk kind beschreven. Ook is de leerkracht verantwoordelijk voor het maken en de uitvoering
van de groepsplannen. Hierin wordt per vak beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt en welke eventuele extra
ondersteuning kinderen daarbij nodig hebben. Op het lesrooster is in elke groep zorgverbreding/zelfstandig werken
opgenomen. Daarnaast worden er onderwijsassistenten ingezet om extra ondersteuning te bieden.

De leerkrachten worden ondersteund door twee Intern Begeleiders die samen het ondersteuningsteam vormen.
Regelmatig hebben de leerkrachten en Intern Begeleiders leerling- en groepsbesprekingen.

Voor specifieke zorg is er een goede samenwerking met deskundigen van externe instanties, zoals de
schoolbegeleidingsdienst.

Aansluiten bij de onderwijsbehoeften binnen een duidelijke structuur

De Rietkraag stelt zich tot doel het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op en aan te passen aan de behoeften en
mogelijkheden van het individuele kind. We streven ernaar om ons onderwijs zoveel mogelijk recht te laten doen aan
verschillen tussen kinderen. Dit kan groepsgewijs gebeuren, maar we zorgen ervoor dat instructie en individuele
aandacht voor kinderen die dat nodig hebben niet ontbreekt. Daar waar nodig passen we ons handelen aan en kan het
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kind een eigen programma volgen. Ook is er aandacht voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Het
doubleren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door vroegtijdige herkenning van problemen. Hiervoor gebruiken
we ons leerlingvolgsysteem en onze zorgstructuur. Immers, signaleren is één, maar er wat aan doen is net zo
belangrijk. We vinden het van belang dat er een herkenbare, duidelijke structuur is voor kinderen. Dit uit zich, onder
andere, in eensluidende regels en afspraken in alle groepen en een eenduidige samenwerking in het team.

Goede sfeer en respect

We streven er naar om de sfeer op school zodanig te maken, dat kinderen met plezier naar school komen. Een
belangrijk aspect hierbij is dat we van kinderen en teamleden verwachten dat er respectvol met elkaar wordt
omgegaan. Daarnaast zijn openheid en betrokkenheid waarden die wij nastreven.

Een goede sfeer ontstaat ook door het hebben van ontspanning en plezier met elkaar. Dit doen we door daar in de
groepen aandacht voor te hebben, maar ook door feestelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de afsluiting van de
projectweek en het Rietkraagtheater.

Het eerste jaar van deze schoolplanperiode gaan we gebruiken om onze missie en visie met elkaar te herijken. Kijkend
naar de maatschappelijke opdracht van onze school willen we ons een beeld vormen van wat kinderen nodig hebben
aan kennis en vaardigheden om hun weg en plek in de maatschappij zo goed mogelijk in te vullen.

3.3 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit
De Rietkraag is een katholieke school. De identiteit is terug te vinden in de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan
in de school. We gaan uit van respect voor ieder individu, zonder onderscheid te willen maken. We willen kinderen
laten ervaren dat het leven zinvol is en dat het de moeite waard is om je in te zetten voor jezelf en de ander. Tijdens de
catecheselessen wordt er gewerkt met de methode Hemel en Aarde. Hierin worden per jaar vijf verschillende thema's
behandeld die te maken hebben met levensthema’s, de christelijke tradities en ontmoetingen van mensen met
verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. We vieren de christelijke feesten zoals Pasen en Kerst. De
voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gebeurt door een werkgroep van
ouders uit de parochie. Dit gebeurt buiten schooltijd. 

Onze belangrijkste ambities zijn:

1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing; 
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen;
3. Op school besteden we structureel aandacht aan christelijke feesten; 
4. In samenwerking met de kerken binnen de kern Nieuwkoop de kinderen kennis laten maken met de verschillende

geloofsovertuigingen;
5. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met

jezelf, de ander en de omgeving); 
6. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie; 
7. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving.  

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Levensbeschouwelijke identiteit 3,23

Verbeterpunt Prioriteit

De leraren besteden (dagelijks) aandacht aan 'het elkaar ontmoeten' (gemeenschap) gemiddeld

De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen. gemiddeld

3.4 Aspecten van opvoeden: Sociaal-emotionele ontwikkeling

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 10



Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We
doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling
van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken (leerkracht en
intern begeleider). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling
besproken. Onze belangrijkste ambities zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie
lessentabel);

2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: de Kanjertraining;
3. Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
4. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen in een groep uitvalt op een aspect (IV/V), dan

wordt er actie ondernomen binnen deze groep (groepsplan).
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,16

Verbeterpunt Prioriteit

Invoeren groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling hoog

Bijlagen
1. Verzamelblad sociaal-emotioneel

3.5 Aspecten van opvoeden: burgerschap en integratie
Een actueel thema is burgerschap en integratie. In samenwerking met de ouders is het van belang onze leerlingen voor
te bereiden op een steeds complexere samenleving.

Burgerschap en integratie is op De Rietkraag verwerkt in diverse methodes. Te denken valt aan:

1. Kanjertraining;
2. Methode geschiedenis;
3. Methode aardrijkskunde;
4. Methode verkeer;
5. Methode relaties & seksualiteit;
6. Methode hemel & aarde;
7. Het gebruiken van de lessen van Sam-Sam;
8. Het volgen van de lessen van bureau HALT;
9. Het volgen van de workshops mediawijsheid en cyberpesten in groep 6 t/m 8

10. Het bekijken van het jeugdjournaal en schooltv-weekjournaal.
11. Meedoen met het programma School op Seef
12. Activiteiten in het kader van de Gezonde School 

Onze ambities zijn: 

1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die
gericht zijn op samenwerking.

4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

Beoordeling
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De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,21

Verbeterpunt Prioriteit

De school bevordert deelname aan en betrokkenheid op de samenleving gemiddeld

De school bevordert basiswaarden die nodig zijn voor participatie in de democratische
rechtsstaat.

gemiddeld

3.6 Leerstofaanbod
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen basisonderwijs. De methodes
worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachtenen daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor
de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. 

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld:

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen;
2. Wij gebruiken voor taal en rekenen methodegebonden toetsen;
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn;
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen;
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap;
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT;
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs;
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Aanbod 3,26

Quickscan Rietkraag 2014 - Activerende directe instructie 3,42

Quickscan Rietkraag 2014 - Doorgaande lijn 3,19

Quickscan Rietkraag 2014 - Leertijd 3,76

Quickscan Rietkraag 2014 - Taakgerichte leertijd 3,82

3.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal 
Groep 1-2

Schatkist editie 3 Cito-toets Taal voor kleuters (1-2)

Taal  
Groep 3  

Veilig Leren Lezen 
Kim-versie

Methodegebonden toetsen  
Cito-toets Woordenschat 

 

Taal  
Groep 4 t/m 8

Taaljournaal Cito-toets Woordenschat Methode

  Eindtoets  

Technisch lezen 
Groep 3 

Veilig Leren Lezen Cito-DMT 
AVI
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Technisch lezen  
Groep 4 t/m 8

 Estafette Cito DMT 
AVI

Methode

Begrijpend lezen 
Groep 4 t/m 8

Goed Gelezen Cito-toets   
Begrijpend lezen

Methode 
Toetsinstr.

  Eindtoets  

Spelling 
Groep 4 t/m 8

Taaljournaal Cito-toets Spelling 
Cito-toets Spelling werkwoorden
(7+8)

Methode
Toetsinstr.

  Eindtoets   

Schrijven 
Groep 3 t/m 7

Pennenstreken   

Engels 
Groep 7 en 8 

Take it easy Methodegebonden toetsen Methode

Rekenen 
Groep 1/2

Schatkist editie 3 Cito-toets 
Rekenen voor kleuters 

Methode  
Toetsinstr.

Rekenen  
Groep 3 t/m 8

Pluspunt Cito-toetsen Rekenen en
Wiskunde

Methode 
Toetsinstr.

  Eindtoets  

Geschiedenis Speurtocht Methodegebonden toetsen  

Aardrijkskunde De Blauwe Planeet Methodegebonden toetsen Methode

Natuuronderwijs Natuniek Methodegebonden toetsen  

Wetenschap & Techniek Natuniek Methodegebonden toetsen  

Verkeer Wijzer door het verkeer Methodegebonden toetsen  

Tekenen Eigen leerlijn   

Handvaardigheid Eigen leerlijn   

Muziek Moet je doen   

Bewegingsonderwijs Basislessen
bewegingsonderwijs

 Methode 

Sociaal-emotionele
ontwikkeling 

Kanjertraining  

Catechese Hemel en Aarde   

Documentatie Centrum Eigen aanpak 

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

3.8 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. We leren
de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om
je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb
je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen,omdat ze daardoor de informatie bij de andere
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Onze belangrijkste ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan.
2. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator.
3. Onze school beschikt over goede actuele methodes voor taal, begrijpend en technisch lezen.
4. Onze school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8).

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 13



5. Onze school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid. 
6. De leerkrachten werken in groep 1/2 met de methode Schatkist 

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,64

Verbeterpunt Prioriteit

Ontwikkelen taalbeleidsplan op basis van de herijkte visie gemiddeld

Verbeteren (tussen)resultaten spelling hoog

Bijstellen taakomschrijving taalspecialist gemiddeld

Verbeteren (tussen)resultaten woordenschat hoog

3.9 Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen
en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is
geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen*. Daarom richt het automatiseren zich op kale
sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen.

1. Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8).
2. In groep 1 t/m 8 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen. 
3. De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de

hoogte van de nieuwste inzichten).
4. Wij volgen de  ontwikkeling  van de leerlingen m.b.v. het Cito-LOVS.
5. Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch.
6. De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW).

* Rekenopgaven worden niet meer in een kant-en-klare som gegeven, maar vaker in een kort verhaal. Het probleem is
niet zozeer het uitvoeren van de rekenkundige bewerking, maar het begrijpen van de tekst van een rekenopgave. 
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,36

Quickscan Rietkraag 2014 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde)
(Themaonderzoek)

3,62

Quickscan Rietkraag 2014 - Ouders 3,55

Verbeterpunt Prioriteit

Bijstellen taakomschrijving rekenspecialist gemiddeld

3.10 Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
ontwikkelen door ze kennis te laten maken met de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin
voordoen. Ze oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij-veraf en toen-nu.

Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer.
Deze vakken worden wekelijks verzorgd met behulp van een methode.
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Daarnaast wordt projectmatig aandacht geschonken aan gezond gedrag. 
Beoordeling
De wereldoriënterende vakken worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie 7,00

Verbeterpunt Prioriteit

We oriënteren ons op een geïntegreerde methode voor de wereldoriënterende vakken. hoog

3.11 ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-
kennis en -vaardigheden. Daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leerkrachten
gebruiken ICT in hun lessen, zodat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s
en de bijbehorende software. 

Onze ambities zijn:

1. De school beschikt over een ICT-beleidsplan.
2. De leraren maken gebruik van het digitale bord.
3. De leerlingen kunnen werken met Internet, Word, Excell en PowerPoint.
4. De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.
5. We beschikken over een Internetprotocol.
6. De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en -vaardigheden.
7. De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Themaonderzoek) 3,13

Verbeterpunt Prioriteit

Herzien van ICT-beleidsplan aan de hand van beleidsplan Veenplas. hoog

Verbeteren ICT-vaardigheden leerkrachten gemiddeld

Invoeren project mediawijsheid in de groepen 6 t/m 8 hoog

Oriëntatie op de plek van ICT binnen ons onderwijs gemiddeld

3.12 Kunstzinnige vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en vinden het dan ook belangrijk dat onze
leerlingen zich oriënteren op en verdiepen in kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. 
Daarnaast bieden we kunstzinnige vorming aan,  omdat onze leerlingen op deze manier hun gevoelens en ervaringen
kunnen uiten. 

Onze ambities zijn:

1. een doorgaande lijn voor tekenen, handvaardigheid en muziek voor de groepen 1 t/m 8.
2. wij geven muzieklessen.
3. onze school besteedt aandacht aan dramatische expressie. 
4. kennis maken met (plaatselijke) cultuur middels het volgen van het programma Kunstmenu en activiteiten in het

kader van  Erfgoedspoor.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team
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Verbeterpunt Prioriteit

Waarborgen doorgaande lijn voor tekenen, handvaardigheid en muziek gemiddeld

3.13 Bewegingsonderwijs
Onze school vindt lichamelijke opvoeding belangrijk. Naast het regelmatig bewegen vinden we het vak ook belangrijk
voor het sociale aspect. 

Onze ambities zijn:   

1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerde speelzaal voor de kleuters en twee gymzalen voor de groepen 3 t/m
8.

2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster) voor de groepen 1 t/m 8.
3. Meer dan 80% van ons team is bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen.
4. Wij gebruiken een methode voor bewegingsonderwijs. 
5. Jaarlijks wordt een sportdag georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8.

Beoordeling
De ambities worden één keer per vier jaar geëvalueerd met het team. 

3.14 Wetenschap en Techniek
Het vak Wetenschap en Techniek krijgt bij ons op school aandacht bij de lessen natuurkennis, handvaardigheid en door
samenwerking met de Metaalvakschool in de bovenbouw.

Onze ambities zijn:

Het onderwijs voor wetenschap en techniek voldoet aan de kerndoelen.
De school voorziet in een aanbod in wetenschap en techniek gericht op de verwerving van kennis, inzicht,
vaardigheden en houding.
Het leerstofaanbod wetenschap en techniek vertoont samenhang, (doorgaande lijn)
Het leerstofaanbod wetenschap en techniek is gekoppeld aan de 21st century skills 

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek) 2,62

Verbeterpunt Prioriteit

De school voorziet in een aanbod in wetenschap en techniek gericht op de verwerving van
kennis, inzicht, vaardigheden en houding.

hoog

Het leerstofaanbod wetenschap en techniek vertoont samenhang, (doorgaande lijn) gemiddeld

Het leerstofaanbod wetenschap en techniek is gekoppeld aan de 21st century skills gemiddeld

3.15 Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. 

Onze ambities zijn:

1. In groep 7 en 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal m.b.v. de methode Take it Easy.
2. De school heeft een visie op de plaats van Engels binnen ons onderwijs

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 16



Verbeterpunt Prioriteit

Opnieuw bepalen welke rol het vak engels speelt binnen ons onderwijs hoog

3.16 Het lesgeven: Gebruik leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende leertijd
geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel,  een weekoverzicht
en een dagvoorbereiding. We gaan er vanuit dat In principe alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs
halen. 

Voor een overzicht van het aantal uren onderwijs per vakgebied verwijzen wij u naar scholenopdekaart.nl
(http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/5656/De-Rietkraag-School-voor-Katholiek-Basisonderwijs?
postcode=2421nk&presentatie=1&sortering=2)

Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en).
2. De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel).
4. De leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster.
5. De leerkrachten plannen extra tijd op basis van de analyses van de tussenresultaten. 
6. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Leertijd 3,76

Quickscan Rietkraag 2014 - Taakgerichte leertijd 3,82

3.17 Het lesgeven: Pedagogisch handelen
Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen
op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen
(dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin
kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten
veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:

1. De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas.
2. De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.
3. De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen].
4. De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen.
5. De leerkrachten bieden de leerlingen structuur.
6. De leerkrachten zorgen voor veiligheid.
7. De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken.
8. De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Pedagogisch Handelen 3,86

Quickscan Rietkraag 2014 - Pedagogisch handelen 3,77

3.18 Het lesgeven: Didactisch handelen
Op onze school wordt gewerkt met groepsplannen waardoor de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan
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gedifferentieerd onderwijs. We differentiëren zo veel mogelijk bij de instructie middels het IGDI-model (interactieve,
gedifferentieerde, directe instructie) en de verwerking, zowel naar inhoud als naar tempo. Omdat we veel waarde
hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen,  laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. 

Onze ambities zijn:

1. Lessen zijn goed opgebouwd.
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
3. De leerkrachten hanteren het IGDI-model.
4. De leerkrachten zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen. 
5. De leerlingen werken zelfstandig samen.
6. De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
7. In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van het hulpkaartje. 
8. De leerkrachten  laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren.
9. De leerkrachten zorgen voor stofdifferentiatie.

10. De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Didactisch Handelen 3,45

Verbeterpunt Prioriteit

Borging van het IGDI-model en afspraken klassenmanagement. hoog

3.19 Het lesgeven: Actieve en zelfstandige houding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Naast zelfstandigheid vinden we het
belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie
en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leerkrachten de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten.
Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben,
krijgen die ook.

 Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten betrekken de leerlingen actief bij de lessen.
2. De leerlingen werken met weektaken.
3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie).
4. De taken bevatten keuze-opdrachten.
5. De leerkrachten laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen.
6. De leerkrachten leren de leerlingen doelmatig te plannen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Actieve betrokkenheid van de leerlingen 3,37

Quickscan Rietkraag 2014 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,29

3.20 Het lesgeven: Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren.

Onze belangrijkste ambities zijn:

1. De leerkrachten zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal.
2. De leerkrachten hanteren heldere regels en routines.
3. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn.
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Beoordeling
De ambities worden één keer per vier jaar geëvalueerd door directie en team. 

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie (ruim) voldoende

3.21 De zorg voor leerlingen: Ondersteuning en begeleiding
Binnen onze school doen we er alles aan om kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. In onze visie
betekent dit dat de leerkrachten zelf verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Hij/zij is
ook de eerst verantwoordelijke voor het maken van de groepsoverzichten. Hierin staan de onderwijsbehoeften van de
leerlingen beschreven. Ook is de leerkracht verantwoordelijk voor het maken en het uitvoeren van de groepsplannen.
Hierin wordt per vak beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt en welke eventuele extra ondersteuning kinderen
daarbij nodig hebben. 

De intern begeleider heeft binnen dit proces een coördinerende en ondersteunende taak. 

Onze ambities zijn:

1. De leerkrachten kennen de leerlingen.
2. De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.
3. Ouders worden betrokken bij de (extra) ondersteuning van hun kind. 
4. Externe partners en/of het expertteam worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de ondersteuning  voor de

leerlingen.
5. De school gebruikt het CITO leerlingvolgsysteem om de prestaties en ontwikkelingen van de leerlingen te volgen.
6. De prestaties en ontwikkelingen uit het leerlingvolgsysteem, worden tezamen met gegevens uit oudergesprekken,

kindgesprekken en observaties verwerkt in de groepsoverzichten en groepsplannen.
7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de ondersteuning  voor de

zorgleerlingen.
8. De school voert de ondersteuning  planmatig uit.
9. De school gaat zorgvuldig de effecten van de ondersteuning na.

10. De intern begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,68

3.22 De zorg voor leerlingen: Afstemming
De Rietkraag werkt handelingsgericht (HGW) en opbrengstgericht, met groepsoverzichten en groepsplannen. Dit houdt
in dat er volgens een cyclus gewerkt wordt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. 

De leerkracht verzamelt informatie (uit gesprekken, toetsgegevens en observaties) en verwerkt dit in een
groepsoverzicht. Deze groepsoverzichten worden gebruikt om de groepsplannen te maken. In een groepsplan stemt de
leerkracht zijn instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen uit de groep. 

Onze belangrijkste ambities zijn: 

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus.
2. De leerkrachten geven les volgens het directe instructiemodel.
3. De leerkrachten geven ondersteuning en hulp (met behulp van een vaste ronde).
4. De leerkrachten zorgen voor niveaudifferentiatie.
5. De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Afstemming 3,71

Quickscan Rietkraag 2014 - Afstemming instructie en verwerking 3,51

Verbeterpunt Prioriteit

Het groepsplan wordt zorgvuldig geëvalueerd. gemiddeld

De school beschikt over heldere doelen die gekoppeld zijn aan leerlijnen. hoog

3.23 Talentontwikkeling
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21e eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de talenten van
leerlingen. 

Uit de visie van de Rietkraag blijkt dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften en talenten van alle leerlingen.
Een belangrijke groep daarvan zijn begaafden en hoogbegaafden. Dat zijn leerlingen die meer van het onderwijs
verwachten dan er in de methode wordt aangeboden. Deze groep is ongeveer 10-15% van het totaal aantal leerlingen.
Om deze grote groep leerlingen tegemoet te komen in hun onderwijsbehoefte, is er een begaafdenbeleid ontwikkeld.
Dit beleid is te vinden in de bijlage. 

Onze ambities zijn:

1.  De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen. 
2.  De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op de specifieke talenten van kinderen. 
3. De leraren zetten ICT in, in relatie  met het ontwikkelen van talenten. 
4. De leraren werken volgens het begaafdenbeleid, waardoor deze leerlingen gesignaleerd worden en de juiste

begeleiding krijgen.  
Beoordeling
Het begaafdenbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd door directie en team. 

Verbeterpunt Prioriteit

De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op de talenten van de leerlingen. gemiddeld

De leraren zetten ICT in, in relatie tot het ontwikkelen van talenten. gemiddeld

Alle leraren werken volgens het begaafdenbeleid, waardoor deze leerlingen gesignaleerd
worden en de juiste begeleiding krijgen.

gemiddeld

3.24 De zorg voor leerlingen: Passend onderwijs
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij zijn het eens met de stelling dat zo veel mogelijk
kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen en realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school
richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons
schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. 

Binnen onze basisondersteuning valt ook de deelname aan het expertteam. In ons expertteam zitten de intern
begeleiders van de scholen van Nieuwkoop-Zuid, een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en de
ambulant begeleiders van de speciaal onderwijsscholen. De doelen van het expertteam worden per schooljaar
vastgelegd en zijn na te vragen bij de directeur. 

Onze ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel.
2. Onze school biedt basisondersteuning.
3. De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel.
4. De school participeert in het expertteam Nieuwkoop-Zuid om extra ondersteuning te kunnen bieden. 

Beoordeling
De ambities worden jaarlijks vastgesteld en geëvalueerd binnen het expertteam Nieuwkoop-Zuid en beoordeeld door
het team. 
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Bijlagen
1. Schoolondersteuningsprofiel

3.25 De opbrengsten: Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore
van de Cito-toetsen. Per vakgebied per groep is een doel bepaald. Wanneer leerlingen erg afwijken van de gemiddelde
ontwikkeling wordt op leerlingniveau een doel bepaald. 

Vervolgens worden deze doelen omgezet in het onderwijsaanbod. Wat hebben de leerlingen nodig om dit doel te
behalen? Dit wordt beschreven in de groepsplannen. De groepsplannen worden vooraf, tussentijds en na afloop
besproken met de intern begeleider. 

Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep
(leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de
gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). 

Naast de behaalde resultaten van de groep als geheel worden ook de resultaten van de leerlingen individueel
besproken. Hierbij wordt met name ingezoomd op leerlingen waarbij de vaardigheidsgroei (de groei tussen de laatste
twee meetmomenten) afwijkt (zowel positief als negatief) van de norm. 

Als de behaalde score structureel onder de gewenste score is (dit kan zowel op leerlingniveau als op groepsniveau het
geval zijn), worden er door de IB'er en de leerkracht  interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren).
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen.
3. Meer automatiseren
4. Methode-aanbod uitbreiden
5. Differentiatie aanpassen

De IB'er voert vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leerkracht lukt om de interventies toe te
passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Binnen het cyclisch handelings- en opbrengstgericht werken
worden deze effecten besproken in het volgende overleg tussen de leerkracht en de IB'er. 
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde)
(Themaonderzoek)

3,62

Verbeterpunt Prioriteit

De school zorgt voor een gestructureerde evaluatie van de ondersteuning. hoog

3.26 De opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na. Met name m.b.t.
taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.

Onze ambities zijn:

1. De leerlingen realiseren, op grond van hun kenmerken, aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten
(m.n. rekenen en taal).

2. De leerlingen realiseren, op grond van hun kenmerken, tussentijds de verwachte opbrengsten (m.n. rekenen en
taal).

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen, op grond van hun kenmerken, op het niveau dat verwacht mag
worden. 

4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
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7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar:

Overzicht scores eindtoetsen
Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)
Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen)
Overzicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een specifieke behoefte
Overzicht adviezen voortgezet onderijs

Onze kengetallen geven we jaarlijks weer in onze kalender (bijlage van de schoolgids)   
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Verbeterpunt Prioriteit

De school volgt systematisch de prestaties van de leerlingen in het VO laag
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4 Personeelsbeleid

4.1 Integraal Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is
gekoppeld aan de missie en de visie van de school en aan de vastgestelde competenties. We gaan uit van de
volgende competenties:

1. Pedagogisch handelen
2. Didactisch handelen
3. Afstemming (HGW)
4. Klassenmanagement
5. Opbrengstgericht werken
6. Beroepshouding
7. Communicatie

 
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Integraal Personeelsbeleid 3,60

4.2 De organisatorische doelen van de school
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uit ziet en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar. De laatste jaren zijn er acties ondernomen om de diversiteit van het team te vergroten. Er zijn
nieuwe Intern Begeleiders aangesteld. Taalspecialisten, rekenspecialisten en specialisten sociaal emotionele
ontwikkeling zijn of worden opgeleid. De ambitie voor de komende jaren is om deze specialisten een plaats in de
organisatie te geven die duidelijk is voor team en ouders.

Het beleid t.a.v. ontwikkeling en inzet LB functies verdient de komende jaren aandacht.

Verbeterpunt Prioriteit

Plaats van de specialisten in het team gemiddeld

Beleid t.a.v. LB functies gemiddeld

4.3 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. De directeur is
eindverantwoordelijk. Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en
op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. De schoolleiding ontwikkelt beleid op grond van de
strategische keuzes van de Veenplas en de school. We vinden het belangrijk dat het team betrokken is bij die keuzes.
Onze ambities zijn.

1. De schoolleiding ontwikkelt beleid op grond van strategische keuzes.
2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school.
3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze.
4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate.
5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden.
6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen.
7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze.
8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - De schoolleiding 3,53
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4.4 Beroepshouding
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt  waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste
beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:

1. De teamleden handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school.
2. De teamleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar.
3. De teamleden kunnen en willen met anderen samenwerken.
4. De teamleden bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten.
5. De teamleden voeren genomen besluiten loyaal uit.
6. De teamleden zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken.
7. De teamleden zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Beroepshouding 3,41

4.5 Professionele cultuur
De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Jaarlijks worden er studiedagen georganiseerd met het doel om de kwaliteit
van het team en het onderwijs te verbeteren.

Alle teamleden maken jaarlijks een POP waarin zij hun persoonlijke leerdoelen voor het schooljaar beschreven. Het
POP wordt besproken in het functioneringsgesprek en wordt tussentijds geëvalueerd.

De schoolleiding vindt het belangrijk dat er een cultuur ontstaat van samen leren en wil beleid ontwikkelen op het
structureel inzetten van collegiale consultatie en het samen voorbereiden van lessen.

Onze ambities zijn:

De schoolleider is een geregistreerd schoolleider.
Alle leerkrachten staan ingeschreven in het lerarenregister.
Er is systematisch sprake van collegiale consultatie.
Er worden samen lessen voorbereid.

Verbeterpunt Prioriteit

Leerkrachten registreren zich in het lerarenregister in 2017 gemiddeld

Opzetten collegiale consultatie gemiddeld

Samen lessen voorbereiden hoog

4.6 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe beroepskrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
  aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten. Daarom bieden wij stagiaires van de PABO's en ROC's de 
gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een 
onderwijsassistent stagiaire, een leerkracht stagiaire of LIO'er in de klas wil begeleiden. Het aantal
plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de PABO's  en het ROC. Voor de beoordeling van stagiaires maken
wij  gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met inachtneming van ons eigen
competentieprofiel.

4.7 Introductie en begeleiding
Nieuwe leerkrachten krijgen bij binnenkomst een uitgebreid informatiepakket over de school. Ze worden begeleid door  
een meer ervaren collega. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. 
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De nieuwe leerkrachten worden in de les geobserveerd door de adjunct directeur. De lesobservaties worden  
nabesproken met de leerkracht. Indien nodig of wenselijk wordt er beeldcoaching ingezet.  

4.8 Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende 
taken, lesgebonden taken, en deskundigheidsbevordering en overige taken . Elk jaar wordt de taakverdeling 
geëvalueerd en wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en overige taken goed 
verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt o.a. uitgegaan van wensen en sterke kanten van de 
personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering.

4.9 Persoonlijke ontwikkelplannen
Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. Hierin beschrijft hij/zij de persoonlijke leerdoelen voor het komende jaar
en   de te ondernemen acties om de doelen te bereiken. Ook wordt beschreven welke hulp en ondersteuning daar bij
nodig  is. 

De voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek en wordt tussentijds geëvalueerd.

4.10 Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
werknemers zelf.  In dit dossier bevinden zich minimaal: 

Afschriften van diploma’s en certificaten; 
De persoonlijke ontwikkelplannen;  
De gespreksverslagen van functioneringsgesprekken; 
De gespreksverslagen van beoordelingsgesprekken;  
Overige relevante verslagen of documenten. 

  

   

4.11 Functioneringsgesprekken
De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We hanteren de regeling Functionerings- en
  beoordelingsgesprekken van de Veenplas(zie bijlage). Tijdens het functioneringsgesprek staat het functioneren van
de  medewerker centraal: functioneren als groepsleerkracht, klassenmanagement, handelingsgericht werken en
opbrengstgerichtwerken.Tevens wordt het POP  besproken. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen,
scholing, taakbeleid, en mobiliteit.
Bijlagen

1. Beleidsdocument beoordelen functioneren Veenplas

4.12 Beoordelingsgesprekken
De school hanteert de regeling Functionerings- en Beoordelingsgesprekken van de Veenplas . De directeur voert een  
beoordelingsgesprek na een aanstelling van een jaar. Ook wordt er 1 x per 3 jaar een beoordelingsgesprek gevoerd
met  iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt het beoordelingsformulier van de Veenplas gebruikt.

4.13 Deskundigheidsbevordering - Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school  en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan).
Daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Deze scholing richt zich op het versterken van de
missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Er zijn gemiddeld vier studiedagen per schooljaar.  De scholing
wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering.  

Het laatst jaar is er door de Veenplas scholing georganiseerd voor alle medewerkers in het kader van Natuurlijk Leren.
Elke medewerker heeft een (zelf gekozen) module gevolgd van vijf bijeenkomsten. Voor de directie en Intern
Begeleiders was er een apart traject.

De intentie is om dit de komende jaren een vervolg te geven.
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4.14 Verzuimbeleid
Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Langdurig verzuim wordt begeleid conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. Regelmatig wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.

4.15 Mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management (zie bijlage). Aan het eind van ieder schooljaar
(april) wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad
omgezien naar verplichte mobiliteit.
Bijlagen

1. Interne mobiliteit Veenplas
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5 Organisatie en beleid

5.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de tien scholen van SKB de Veenplas. De directie geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de
directeur/bestuurder van de Stichting, leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door drie coördinatoren en twee  intern
begeleiders. De  school heeft de beschikking over een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau
is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. .

5.2 Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school  staat open
voor ouders. Onze ambities zijn:

1. De school ziet er verzorgd uit.
2. De school is een veilige school.
3. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om.
4. Ouders ontvangen wekelijks digitaal een nieuwsbrief.
5. Ouders participeren bij diverse activiteiten.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Schoolklimaat 3,54

5.3 Veiligheid
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en teamleden.

De school probeert incidenten te voorkomen.  Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als
zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij
de aanpak van incidenten (de school beschikt over een protocol: ouders ontvangen een brief).

Er zijn school- en klassenregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over een
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen van de Kanjertraining staan in het teken van de ontwikkeling
van goed (passend) gedrag. Incidenteel kan besloten worden om aan een groep een extra training te geven.  

De school beschikt over een respectprotocol, een klachtenregeling (zie schoolgids), een (externe)klachtencommissie
en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. 

De school houdt een ongevallenregistratie bij die twee keer per jaar geëvalueerd wordt. 

Onze school heeft 8 BHV'ers waaronder 2 hoofd-BHV'ers. Het ontruimingsplan wordt meerdere keren per jaar
geoefend. 

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team

5.4 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.
Onze ambities zijn:

1. We werken met een adequate vergadercyclus.     
2. De ouderraad vergadert 6 x per jaar.    
3. De medezeggenschapsraad vergadert 6 x per jaar.
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4. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: e-mail,  postvakken, memoborden

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken.
2. Vergaderingen worden goed voorbereid.
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname.
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf.
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Interne communicatie 3,67

5.5 Externe contacten
Onze school staat in een grote kern van de gemeente Nieuwkoop. Wij streven naar samenwerking met instanties in de
kern. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen
waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen
daarvoor, als school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we
een relatie onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de
school als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met: 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts en jeugdverpleegkundige
AED
Wijkagent
Jeugd- en jongerenwerk
Leerplichtambtenaar

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Externe contacten 3,54

5.6 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij belangrijk, omdat ouders en school een gezamenlijk doel hebben: het
welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.  Wij zien ouders als gelijkwaardige ( gespreks- )partners. Voor de
leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden en voor de ouders is
het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Onze ambities zijn: 

1. Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders tijdens het
kennismakingsgesprek.

2. Ouders worden actief betrokken bij het vaststellen van de extra ondersteuningsbehoefte van hun kind.
3. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind tijdens rapportgesprekken.
4. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs.
5. Leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.

Daarnaast hechten wij grote waarde aan een open klimaat waarin ouders actief betrokken worden. Wij denken hierbij
aan: 
1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.
2. Ouders ontvangen wekelijks informatie over de actuele gang van zaken via   De Rietkraagberichten.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Ouders 3,55

5.7 Overgang PO-VO
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat we inzicht hebben in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om
in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan contact met de scholen waaraan we
leerlingen leveren. 

Onze ambities zijn:

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld. 

2.Wij gebruiken de plaatsingswijzer. 

3.Wij gebruiken het DOD als overdrachtsinstrument naar het      voortgezet onderwijs.

4.Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze      leerlingen vraagt.

5.Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen op het        voortgezet onderwijs voor te bereiden.

6.Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.

5.8 Voor- en vroegschoolse educatie
Onze school geeft uitvoering aan het in de gemeente Nieuwkoop  vastgestelde VVE-beleid. Dit betekent dat er een
schriftelijke overdracht is van de peuterspeelzaal en de kinderopvang als kinderen naar onze school komen. Dit gebeurt
d.m.v. het observatieformulier van de methode Peuterpraat, die op de peuterspeelzaal en de twee kinderdagverblijven
gebruikt wordt. Zo nodig is er een mondelinge, warme overdacht.

In de groepen 1/2 gebruiken we de methode Schatiksit die aansluit bij Peuterpraat.

In de gemeente Nieuwkoop is er een werkgroep (werkgroep 6-) die zich bezighoudt met de samenwerking en
afstemming tussen de peuterspeelzaal, de kinderdagverblijven en de scholen.

5.9 Voor-, tussen- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang)
Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is
uitbesteed aan Polderpret. Zij verzorgen de opvang op school. Momenteel hebben we te maken met twee aanbieders
van naschoolse opvang, te weten Polderpret en De Posterij (Smallsteps).  

In de gemeente Nieuwkoop is er een werkgroep (werkgroep 6-) die zich bezighoudt met de samenwerking en
afstemming tussen de peuterspeelzaal, de kinderdagverblijven en de scholen. 

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 29



6 Financieel beleid

6.1 Financieel beleid, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school worden vastgesteld binnen het financieel beleid van
Stichting De Veenplas. De directeur/bestuurder van De Veenplas is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding
van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van Stichting De Veenplas
en het schoolplan van de school te realiseren. 

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
directeur/bestuurder zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor een effectieve verdeling van de gelden over de
scholen. Daartoe is een verdeelmodel – De Effectieve School- ontwikkeld.

De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau van De Veenplas en de financiële dienstverlener
Onderwijs Hollands Midden.

6.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt De Veenplas: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
WSNS-gelden. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd en verdeeld.   

Vanuit het samenwerkingsverband ontvangt De Veenplas middelen voor de extra ondersteuning van leerlingen. Vanuit
de school kan een aanvraag gedaan worden voor de inzet van deze middelen.

Van de lokale overheid ontvangt de school rechtstreeks projectsubsidies voor leerlingbegeleiding, cultuureducatie en
andere zaken. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via jaarlijkse rapportages.

Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte gedeclareerd.

6.3 Begrotingen
De directeur van de school stelt jaarlijks in overleg met de directeur/bestuurder een voorstel op voor een begroting voor
het komende schooljaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school.   

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het schooljaar vastgesteld door de directeur/bestuurder en de
toezichthouders van De Veenplas. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur/bestuurder en de
directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat deze zijn
begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde
beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden. Periodiek bespreken de
directeur/bestuurder en de directeur van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage.

Tegelijkertijd met de begroting stelt de directeur in overleg met de stafmedewerker P&O een personeelsformatieplan
op. Het personeelsformatieplan wordt besproken met de MR. Periodiek wordt het formatieoverzicht ter controle aan de
schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen overzicht. Verschillen worden direct besproken
met de stafmedewerker P&O en met de beleidsmedewerker Financiën

De school beschikt tevens over een meerjarenexploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel en
materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling
van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren
voor de meerjarenbegroting.

De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg algemeen
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch
(zie beleidsplanning / evaluatieplan in de bijlage) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze
kwaliteit.  

Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan).
2. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden.
3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leerkrachten.
4. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag).
5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.
6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).
7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, medezeggenschapsraad).

   
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Kwaliteitszorg 3,73

Verbeterpunt Prioriteit

Systematisch bevragen van leerlingen hoog

Bijlagen
1. Beleidsplanning schooljaar 2015/2016

7.2 Meervoudige publieke verantwoording
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De schoolgids is een belangrijk
medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR.
Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Realisatie verbeterdoelen

In het kader van “verantwoording afleggen” maken  gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart (een product
van Vensters voor Verantwoording). De adjunct-directeur heeft de taak om de informatie daar waar noodzakelijk of
gewenst te voorzien van schoolspecifiek commentaar.

7.3 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons dan ook aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
5. Het ondersteuningsplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie.
6. Het ondersteuningsplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd.

Beoordeling
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De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Wet- en regelgeving 3,78

7.4 Strategisch beleid
SKB De Veenplas beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden naast missie en motto de
volgende resultaatgebieden onderscheiden: 

onderwijs en kwaliteit;
identiteit;
personeel
organisatie
huisvesting
financiën

De verbeterpunten voor onze school op deze resultaatgebieden staan in  de diverse hoofdstukken in dit schoolplan
verwerkt.  
Bijlagen

1. Strategisch beleidsplan 2015-2019 SKB De Veenplas

7.5 Inspectiebezoeken
Onze school heeft, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, op 26 juni 2014 een schoolbezoek gehad van de
Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft de
volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De
inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op alle onderzochte onderdelen op
orde is.
Bijlagen

1. Inspectierapport

7.6 Quick Scan - Zelfevaluatie
De Quick Scan (WMK-PO) is, conform onze meerjarenplanning, afgenomen in april 2014. Het aantal deelnemers
bedroeg 23 (responspercentage: 91%). De gemiddelde score was: 3,49. Hieronder een totaaloverzicht per thema. 
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rietkraag 2014 - Aanbod 3,26

Quickscan Rietkraag 2014 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,68

Quickscan Rietkraag 2014 - Aanbod 3,26

Quickscan Rietkraag 2014 - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,21

Quickscan Rietkraag 2014 - Actieve betrokkenheid van de leerlingen 3,37

Quickscan Rietkraag 2014 - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,29

Quickscan Rietkraag 2014 - Activerende directe instructie 3,42

Quickscan Rietkraag 2014 - Afstemming 3,71

Quickscan Rietkraag 2014 - Afstemming instructie en verwerking 3,51

Quickscan Rietkraag 2014 - Automatiseren Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,36

Quickscan Rietkraag 2014 - Beroepshouding 3,41
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Quickscan Rietkraag 2014 - Contacten met ouders 3,70

Quickscan Rietkraag 2014 - De schoolleiding 3,53

Quickscan Rietkraag 2014 - Didactisch Handelen 3,45

Quickscan Rietkraag 2014 - Doorgaande lijn 3,19

Quickscan Rietkraag 2014 - Externe contacten 3,54

Quickscan Rietkraag 2014 - Handelingsgericht werken in de groep 3,70

Quickscan Rietkraag 2014 - Handelingsgericht werken op schoolniveau 3,68

Quickscan Rietkraag 2014 - Het proces 3,63

Quickscan Rietkraag 2014 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Themaonderzoek) 3,13

Quickscan Rietkraag 2014 - Integraal Personeelsbeleid 3,60

Quickscan Rietkraag 2014 - Interne communicatie 3,67

Quickscan Rietkraag 2014 - Inzet van middelen 3,50

Quickscan Rietkraag 2014 - Kwaliteitszorg 3,73

Quickscan Rietkraag 2014 - Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) integratie
(Themaonderzoek)

3,16

Quickscan Rietkraag 2014 - Leertijd 3,76

Quickscan Rietkraag 2014 - Levensbeschouwelijke identiteit 3,23

Quickscan Rietkraag 2014 - Ontwikkeling, begeleiding en zorg 3,65

Quickscan Rietkraag 2014 - Opbrengsten 3,49

Quickscan Rietkraag 2014 - Opbrengsten 3,49

Quickscan Rietkraag 2014 - Opbrengsten 3,55

Quickscan Rietkraag 2014 - Opbrengstgericht werken (Rekenen en wiskunde)
(Themaonderzoek)

3,62

Quickscan Rietkraag 2014 - Ouders 3,55

Quickscan Rietkraag 2014 - Pedagogisch Handelen 3,86

Quickscan Rietkraag 2014 - Pedagogisch handelen 3,77

Quickscan Rietkraag 2014 - Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,61

Quickscan Rietkraag 2014 - Schooladministratie en schoolprocedures 3,76

Quickscan Rietkraag 2014 - Schoolklimaat 3,54

Quickscan Rietkraag 2014 - Strategieën voor denken en leren 3,40

Quickscan Rietkraag 2014 - Systematisch volgen van de vorderingen 3,90

Quickscan Rietkraag 2014 - Taakgerichte leertijd 3,82

Quickscan Rietkraag 2014 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,64

Quickscan Rietkraag 2014 - Tijd 3,53

Quickscan Rietkraag 2014 - Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces 3,55

Quickscan Rietkraag 2014 - Wet- en regelgeving 3,78

Quickscan Rietkraag 2014 - Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek) 2,62

Omschrijving Resultaat
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Quickscan Rietkraag 2014 - Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,68

Omschrijving Resultaat
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8 Verbeterpunten 2015-2019
Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Herijken van de visie hoog

Doorontwikkeling van opbrengstgericht werken hoog

Wetenschap en techniek voldoet aan de kerndoelen hoog

Burgerschap en integratie voldoet aan de kerndoelen gemiddeld

De school profileert zich op haar sterke punten laag

Doorontwikkelen van de professionaliteit van het team waarbij
rekening wordt gehouden met persoonlijke en schoolontwikkeling

hoog

Waarborgen van ICT binnen ons onderwijs hoog

Blijvend vernieuwen van ons onderwijsaanbod hoog

Waarborgen van de identiteit van onze school gemiddeld

Doorontwikkelen van handelingsgericht werken hoog

Levensbeschouwelijke
identiteit

De leraren besteden (dagelijks) aandacht aan 'het elkaar
ontmoeten' (gemeenschap)

gemiddeld

De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen. gemiddeld

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Invoeren groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling hoog

Aspecten van opvoeden:
burgerschap en
integratie

De school bevordert deelname aan en betrokkenheid op de
samenleving

gemiddeld

De school bevordert basiswaarden die nodig zijn voor participatie
in de democratische rechtsstaat.

gemiddeld

Taalleesonderwijs Ontwikkelen taalbeleidsplan op basis van de herijkte visie gemiddeld

Verbeteren (tussen)resultaten spelling hoog

Bijstellen taakomschrijving taalspecialist gemiddeld

Verbeteren (tussen)resultaten woordenschat hoog

Rekenen en wiskunde Bijstellen taakomschrijving rekenspecialist gemiddeld

Wereldoriëntatie We oriënteren ons op een geïntegreerde methode voor de
wereldoriënterende vakken.

hoog

ICT Herzien van ICT-beleidsplan aan de hand van beleidsplan
Veenplas.

hoog

Verbeteren ICT-vaardigheden leerkrachten gemiddeld

Invoeren project mediawijsheid in de groepen 6 t/m 8 hoog

Oriëntatie op de plek van ICT binnen ons onderwijs gemiddeld

Kunstzinnige vorming Waarborgen doorgaande lijn voor tekenen, handvaardigheid en
muziek

gemiddeld

Wetenschap en
Techniek

De school voorziet in een aanbod in wetenschap en techniek
gericht op de verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en
houding.

hoog
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Het leerstofaanbod wetenschap en techniek vertoont samenhang,
(doorgaande lijn)

gemiddeld

Het leerstofaanbod wetenschap en techniek is gekoppeld aan de
21st century skills

gemiddeld

Engelse taal Opnieuw bepalen welke rol het vak engels speelt binnen ons
onderwijs

hoog

Didactisch handelen Borging van het IGDI-model en afspraken klassenmanagement. hoog

Afstemming Het groepsplan wordt zorgvuldig geëvalueerd. gemiddeld

De school beschikt over heldere doelen die gekoppeld zijn aan
leerlijnen.

hoog

Talentontwikkeling De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op de talenten
van de leerlingen.

gemiddeld

De leraren zetten ICT in, in relatie tot het ontwikkelen van talenten. gemiddeld

Alle leraren werken volgens het begaafdenbeleid, waardoor deze
leerlingen gesignaleerd worden en de juiste begeleiding krijgen.

gemiddeld

Opbrengstgericht werken De school zorgt voor een gestructureerde evaluatie van de
ondersteuning.

hoog

De opbrengsten De school volgt systematisch de prestaties van de leerlingen in het
VO

laag

Organisatorische doelen Plaats van de specialisten in het team gemiddeld

Beleid t.a.v. LB functies gemiddeld

Professionele cultuur Leerkrachten registreren zich in het lerarenregister in 2017 gemiddeld

Opzetten collegiale consultatie gemiddeld

Samen lessen voorbereiden hoog

Kwaliteitszorg Systematisch bevragen van leerlingen hoog

Thema Mogelijk verbeterpunt Prioriteit

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 36



9 Meerjarenplanning 2015-2016
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Herijken van de visie

Doorontwikkeling van opbrengstgericht werken

Doorontwikkelen van de professionaliteit van het team waarbij rekening wordt gehouden
met persoonlijke en schoolontwikkeling

Waarborgen van ICT binnen ons onderwijs

Blijvend vernieuwen van ons onderwijsaanbod

Doorontwikkelen van handelingsgericht werken

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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10 Meerjarenplanning 2016-2017
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Herijken van de visie

Doorontwikkeling van opbrengstgericht werken

Wetenschap en techniek voldoet aan de kerndoelen

Doorontwikkelen van de professionaliteit van het team waarbij rekening wordt gehouden
met persoonlijke en schoolontwikkeling

Waarborgen van ICT binnen ons onderwijs

Blijvend vernieuwen van ons onderwijsaanbod

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2017-2018
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Herijken van de visie

Doorontwikkeling van opbrengstgericht werken

Wetenschap en techniek voldoet aan de kerndoelen

Burgerschap en integratie voldoet aan de kerndoelen

Doorontwikkelen van de professionaliteit van het team waarbij rekening wordt gehouden
met persoonlijke en schoolontwikkeling

Waarborgen van ICT binnen ons onderwijs

Blijvend vernieuwen van ons onderwijsaanbod

Doorontwikkelen van handelingsgericht werken

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2018-2019
Thema Verbeterdoel

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Doorontwikkeling van opbrengstgericht werken

Doorontwikkelen van de professionaliteit van het team waarbij rekening wordt gehouden
met persoonlijke en schoolontwikkeling

Waarborgen van ICT binnen ons onderwijs

Blijvend vernieuwen van ons onderwijsaanbod

Doorontwikkelen van handelingsgericht werken

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken, of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens
de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 06JF

School: RKBS De Rietkraag

Adres: Ladderhaak 9

Postcode: 2421 NK

Plaats: Nieuwkoop

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2015 tot 2019
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

RKBS De Rietkraag

Schoolplan 2015-2019 41



14 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 06JF

School: RKBS De Rietkraag

Adres: Ladderhaak 9

Postcode: 2421 NK

Plaats: Nieuwkoop

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2015 tot 2019 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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