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1. Inleiding
KPO basisschool Lavoor maakt deel uit van stichting KPO Roosendaal, een stichting voor
katholiek primair onderwijs op 21 locaties in de gemeente Roosendaal.
Alle KPO scholen schrijven een schoolplan voor de periode 2012-2016.
KPO basisschool Lavoor heeft het basisarrangement:
Elke school heeft bij de inspectie een toezichtkaart.
Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken („arrangementen‟) de inspectie met de
school heeftgemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een
basisarrangement als de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.
1.1 Gegevens KPO basisschool Lavoor
Naam
KPO basisschool Lavoor
Adres
Hoveniersberg 37
4708 HD Roosendaal
Telefoon: 0165 563205
E-mail
directie@lavoorkpo.nl
Website
www.lavoorkpo.nl
Denominatie RK
Brinnummer 23CM
Directie
mevrouw Colinda Rijpers
Adressen dependances:
Locatie Morelberg
102
Locatie Heulberg
71

4708 NL Roosendaal
4708 HL Roosendaal

KPO basisschool Lavoor is een school met drie locaties. Het oorspronkelijk hoofdgebouw
ligt in het deelgebied Lavoor van de wijk Tolberg. Tolberg is een groot gebied in het
westelijk deel van Roosendaal. Als gevolg van de sterke groei in leerlingenaantallen van
de afgelopen jaren wordt er gebruik gemaakt van dependances: één aan de Heulberg en
één aan de Morelberg. Er is vanaf schooljaar 2012-2013 op locatie Hoveniersberg groep
1 t/m 4, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en twee Leonardo groepen. Op
locatie Heulberg is groep 5 t/m 8 gehuisvest. Locatie Morelberg (groep 1-8) is onderdeel
van het Kwadrant, een accommodatie waarin, naast katholiek onderwijs ook openbaar
onderwijs, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf zijn gehuisvest.
1.2 Bevoegd gezag
De school ressorteert onder de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal.
De dagelijkse leiding van de stichting berust bij het College van Bestuur dat wordt
gevormd door drs. A.J.W.H. Stadhouders (voorzitter) en drs. ing. C.G.A.M. Mens.
1.3 Het doel van ons schoolplan
Het schoolplan is in eerste instantie een beleidsdocument, waarin aangegeven wordt
welke keuzes wij voor de toekomst voor onze school hebben gemaakt.
Er wordt beschreven in het schoolplan, wat wij met ons onderwijs willen bereiken, hoe
wij ons onderwijs daartoe willen inrichten, welke materialen wij daarbij gebruiken en hoe
wij ons onderwijs organiseren. Daarnaast beschrijft het schoolplan hoe wij de kwaliteit
van ons onderwijs bewaken, hoe wij als personeel gaan ontwikkelen en welke
verbeteringen wij op grond van de interne analyse willen aanbrengen in de nabije
toekomst.
Ons schoolplan schept voor het team, het bestuur, de inspectie en de ouders
duidelijkheid over wat wij willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij
dat dagelijks vorm gaan geven. Als team van onze school verbinden wij ons aan het
beleid dat in het schoolplan staat beschreven. Het schoolplan is een wettelijk document,
dat door het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd.
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Ons schoolplan omschrijft de onderwijskeuzes op KPO basisschool Lavoor, waarbij de
visie van KPO middels de kaderbrief sturing geeft aan het “wat”.
Ons schoolplan beschrijft het “wat” en “hoe”. Het “waarom” wordt gevormd door de visie
van KPO en de visie van onze school.
1.4 Het tot stand komen van dit schoolplan
De directie heeft zich samen met het team bezonnen op de visie en de missie van de
school en in vervolg daarop de resultaten die wij (we) willen bereiken. De meningen en
inbreng van het team zijn richtinggevend geweest voor de inhoudelijke keuzes en de
planning van de uitvoering die voor de komende vier jaren gemaakt zijn. De directie
heeft het schoolplan vormgegeven en samen met het kernteam getoetst op
bovenstaande. Alvorens het plan definitief vast te stellen, is het ter instemming
voorgelegd aan het team, het College van Bestuur en de MR.
1.5 Opzet en structuur van dit plan
Dit plan gaat primair over ons onderwijs: de primaire processen en de resultaten
daarvan. Daarnaast hebben we te maken met de processen die de primaire processen
ondersteunen: de secundaire processen. Dit is omschreven in hoofdstuk 3.
1.6 Besluitvorming en voortgang
Het schoolplan is bekrachtigd door het College van Bestuur van de stichting Katholiek
Primair Onderwijs Roosendaal. Het schoolplan is geldig tot 1 augustus 2016.
Voor ieder schooljaar wordt een jaarplan opgesteld, waarin de (tussen)doelen voor dat
schooljaar worden weergegeven en gekoppeld aan activiteiten die leiden tot het bereiken
van die doelen.
In januari vindt in het ondersteuningsteam een tussenevaluatie plaats om te reflecteren
op de voortgang van het huidige jaarplan en waar nodig bijstelling van de activiteiten in
te plannen. Aan het eind van ieder schooljaar wordt het jaarplan met het hele team
geëvalueerd. Deze evaluatie biedt samen met het schoolplan de input voor het nieuwe
jaarplan.
In september 2015 wordt het schoolplan als geheel in een teamvergadering geëvalueerd
als voorbereiding op het maken van het nieuwe schoolplan.
1.7 Samenhang met en verwijzing naar andere documenten
Ons schoolplan is het centrale document dat de vier verantwoordelijkheidsgebieden met
elkaar verbindt en dat verbanden legt tussen en de basis is voor allerlei andere
documenten die op school aanwezig zijn. De vier verantwoordelijkheidsgebieden zijn
onderwijskundig leiderschap, welzijn en personeelsbeleid, ondernemerschap en beheer.
o KPO Kaderbrief
o Schoolgids wordt jaarlijks samengesteld op basis van de inhoud van dit
schoolplan.
o Rapport kwaliteitsaudit; In februari 2012 heeft er een kwaliteitsaudit
plaatsgevonden. De audit maakt deel uit van een stichtingsbrede aanpak waarbij
alle scholen worden onderzocht. Doel van de audit was een actueel en zo volledig
mogelijk beeld van de onderwijskwaliteit met concrete verbeterpunten voor de
korte en lange termijn. De audit was tevens bedoeld als input voor het schoolplan
2012-2016.
o Verbeterplan KPObasisschool Lavoor; dit verbeterplan is opgesteld n.a.v. de
kwaliteitsaudit en dient als onderwijskundig jaarplan 2012-2013 en als basis voor
de gehele schoolplanperiode.
o Schoolondersteuningsproceduredocument; (uiterlijk 1 september 2012 gereed).
o Schoolondersteuningsprofiel van juni 2012(zie bijlage)
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2. Missie, visie en waarden, identiteit
2.1 Hoger doel, gewaagd doel, kernkwaliteiten en kernwaarden
Scholen hebben hun eigen identiteit en dragen deze ook uit, maar tegelijkertijd is het
vertrekpunt van alle scholen de identiteit van KPO Roosendaal.

Kernwaarden KPO Roosendaal
Toewijding is van groot belang. KPO Roosendaal streeft naar betrokken onderwijs met
respect voor kinderen, respect voor de natuur en respect voor de totale schepping. KPO
Roosendaal wil dicht bij de mensen in wijken en dorpen staan. Ook intern, binnen de
organisatie, is er oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder individu, zodat
iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en professionele
ontwikkeling. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die zijn
verenigd in de stichting. Het oefent zijn gezag uit op basis van de volgende principes:
spiritualiteit
zingeving en bestemming
inspireren, integreren
de ontmoeting met de ander
verbondenheid met het katholiek - christelijk waardegoed
solidariteit
aandacht voor de maximale ontplooiingskansen
leveren van een bijdrage aan reductie van sociale ongelijkheid
het morele principe van rechtvaardigheid
verantwoordelijkheid voor elkaar
subsidiariteit
claim voor relatieve autonomie (Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk
houden. Organiseer beleid op schoolniveau als dat kan en op
stichtingsniveau als dat moet.)
bestuur als schakel
dragende gemeenschap
onderscheidend
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De kernwaarden van KPO Roosendaal kenmerken zich in onderstaande kaders:
Kader 1:
KPO Roosendaal zorgt voor goed onderwijs.
Kader 2:
Bij KPO Roosendaal valt geen enkel kind tussen wal en schip.
Kader 3:
KPO Roosendaal zorgt voor sterke scholen in samenwerking met andere
partijen.
Kader 4:
KPO Roosendaal is innovatief en ondernemend, gericht op steeds betere
onderwijskwaliteit.
Onze school gedijt goed in deze kaders. KPO basisschool Lavoor is een school waar
kinderen met plezier opbrengst gericht leren: you‟ll learn more @ Lavoor.
Dit op basis van onze doelen, kernwaarden en kernkwaliteiten geplaatst in de kaders van
ons logo. Ons logo; het vierkant, driehoek en cirkel geven de basisvormen weer, KPO
basisschool Lavoor doet aan basisvorming. Wij zijn een goede basis waar de leerlingen
zich kunnen vormen.
In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze
doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie:

Hoger doel: waarom bestaan wij? Dit is de essentie van onze school. Wat is onze unieke bijdrage aan de
ontwikkeling van het kind? Waarom bestaan wij als school? Wat zou het kind missen als onze school niet meer
zou bestaan? Welke idealen zullen wij als school altijd blijven nastreven?
Gewaagd doel: waarheen gaan wij? Een uitdagend toekomstbeeld dat alleen door onze uiterste inspanningen
bereikt kan worden. Hier dromen wij van.
Kernwaarden KPO basisschool Lavoor: waarvoor staan wij? Kernwaarden zijn diep gewortelde
overtuigingen die aangeven wat wij als team van deze school juist en van wezenlijk belang vinden.
De kernwaarden zijn inspirerend, richtsnoer en bindmiddel voor onze dagelijkse onderwijspraktijk.
Kernkwaliteiten KPO basisschool Lavoor: waarin blinken wij uit? Waar zijn wij als school extreem goed in?
Wij streven ernaar om vanuit deze kernkwaliteiten te werken en deze waarden in ons team te delen. Dat maakt
ons als team sterker.
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2.1 Ons hoger doel uitgewerkt in opbrengsten
Met ons hoger doel streven wij de volgende opbrengsten na.
Kennis, vaardigheden en competenties van alle leerlingen aan het einde van de
schoolloopbaan
Wij behalen op de CITO Eindtoets een gemiddelde gewogen score boven het landelijk
gemiddelde van categorie 1 scholen.
Kennis, vaardigheden en competenties van alle leerlingen tijdens de schoolloopbaan
Wij behalen op de CITO tussentoetsen een gemiddelde score die boven het landelijk
gemiddelde ligt. Wij hebben per vakgebied specifiek onze vaardigheidsscores en
vaardigheidsgroei vastgesteld, zodat wij de ontwikkeling per leerling en (jaar)groep in
beeld hebben en daarop kunnen anticiperen en minimaal de CITO eindscores kunnen
handhaven. De opbrengst van het VVTO-e onderwijs is dat elke leerling van Lavoor
niveau A1 van het Europees Referentiekader haalt, terwijl 25 % van de leerlingen aan
het eind van groep 8 niveau A2 heeft bereikt.
Uitstroompercentages naar het VO
Wij willen de volgende verhoudingen minimaal handhaven:
VMBO k-b
5%
VMBO t/HAVO
35%
HAVO/VWO
60%
Tevredenheid
Leerlingen; onze leerling tevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse
school.
Ouders/verzorgers; onze ouder tevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde
Nederlandse school.
Teamleden; onze team-tevredenheid is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school.
Verwijzingspercentage speciaal onderwijs
Ons verwijzingspercentage is lager dan bij de gemiddelde Nederlandse school.
Deelname internationale samenleving
Onze deelname is hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse school;
Elke leerling heeft gedurende zijn schoolloopbaan mondeling en schriftelijk de Engelse
taal gebruikt in het kader van een project in Europees verband.
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3. Beleid in kaart gebracht
In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de doelen de wij willen bereiken en de
activiteiten die wij de komende jaren zullen gaan ondernemen.
3.1 Het onderwijs, primaire processen
KPO basisschool Lavoor is een school met een katholieke identiteit. De identiteit van onze
school wordt niet alleen op basis van bestuursvorm of godsdienstige grondslag bepaald.
Bij de identiteit van de school gaat het ook om wat wij als team belangrijk vinden, om de
keuzes die we maken, de prioriteiten die we stellen, de manier waarop we met elkaar
omgaan op school.
Opbrengsten en afstemming
o De nadruk ligt op de verhoging van de leeropbrengsten; de prioriteiten worden in
de meerjaren jaarplanning aangegeven.
o De halfjaarlijkse streefdoelen (M en E) voor de basisvaardigheden zijn middels de
vaardigheidsscores en de vaardigheidsgroei in januari 2012 vastgesteld en worden
na analyse, indien nodig, jaarlijks bijgesteld.
o De vaardigheidsscores en de vaardigheidsgroei worden besproken en geëvalueerd
tijdens de team- en bouwvergaderingen, de opbrengstgerichte
groepsbesprekingen en de functioneringsgesprekken.
o Voor leerlingen waarvoor een OPP is opgesteld behaalt KPO basisschool Lavoor
minimaal het rendement conform de richtlijnen uit de laatste versie van
“analyseren en waarderen van opbrengsten”.
o In alle groepen is het VVTO-E integraal opgenomen in het week- en
jaarprogramma.
Onderwijsleerproces
o In de groepen 1 en 2 worden de leerlijnen voor geletterdheid en gecijferdheid
planmatig uitgevoerd.
o De methode voor het technisch lezen wordt wekelijks ingezet voor alle leerlingen
in groep 4-8.
o Het woordenschatprogramma wordt in de groepen die nog niet met taalactief 4
werken aangevuld met nieuwsbegripwoorden.
o De leerlijnen per jaargroep per basisvak zijn terug te zien in de groepsplannen.
o De leerlijnen zijn per jaargroep zodanig op elkaar afgestemd dat onze leerlingen
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen volgen.
o Het methodengebruik is geborgd door de afspraken over didactiek, organisatie,
analyseren van vorderingen, gebruik van differentiatiemogelijkheden en interactie
en samenwerking tussen de leerlingen.
o In alle groepen wordt middels samenwerking en zelfstandigheid met plezier
opbrengstgericht gewerkt: onze leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om
samenwerkingsopdrachten uit te voeren of juist zelfstandig aan het werk te gaan.
Dit wordt bepaald aan de hand van de onderwijsbehoeftes in relatie tot het vak.
De leerlingen zullen daardoor gemotiveerd zijn omdat deze werkvorm bij hen past
en zij op eigen tempo en/of niveau aan de slag kunnen. Onze verwachting is dat
de gemiddelde opbrengsten daardoor omhoog zullen gaan.
Onderwijstijd
o Wij houden ons als school aan de wettelijk bepalingen betreffende het plannen
van de onderwijstijd. Over de hele schoolloopbaan genomen zorgen wij dat wij
boven de minimum onderwijstijd van 7520uur blijven. Onze leerlingen maken in
de bovenbouw minimaal 1000 uren en in de onderbouw 880 uren.
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Effectieve leertijd
o In alle groepen worden voldoende uren aan taal en lezen besteed, de roosters zijn
op elkaar afgestemd.
o Wanneer leerrendement uitblijft worden voor de betreffende vakken meer uren
ingeroosterd. Wij hebben de leerrendementen per jaargroep uitgewerkt in de
groei per vaardigheidsscore, op individueel- en groepsniveau.
o Er wordt leg gegeven in een vlot tempo, de “sterkere” leerlingen kunnen na een
vlotte instructie aan het werk.
Didactisch handelen
o Tijdens de lessen wordt het directe instructiemodel (met als vaste lesonderdelen
een terugblik, het formuleren van de lesdoelen, uitleg/instructie, begeleid
inoefenen en samenvatten/feedback) gehanteerd.
o Het uitspreken van de hoge verwachtingen en het aanleren van denk- en
leerstrategieën worden hierin betrokken. Dit is terug te zien in het toepassen van
het directe effectieve instructiemodel.
Leerstofaanbod
o KPO basisschool Lavoor hecht waarde aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling
van haar leerlingen. Ons leerstofaanbod voldoet aan de meest recente
wetenschappelijke ontwikkelingen. De methoden die we bewust kiezen, voldoen
aan de kerndoelen die gesteld zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en sluiten aan bij ons onderwijsconcept.
Vorderingenanalyse en afstemming
o De leerkracht denkt in termen van de didactische onderwijsbehoeften van de
leerlingen (handelingsgericht werken). Wat hebben de leerlingen nodig en hoe ga
ik daar als leerkracht voor zorgen?
o De analyses van de basisvakken worden vastgelegd in de groepsplannen en 4x
per jaar middels de opbrengstgerichte groepsbesprekingen geëvalueerd en
bijgesteld. Hiervoor wordt een jaarplanning gemaakt.
o Er vinden diagnostische gesprekjes plaats.
o In het groepsoverzicht worden verwijzingen naar de analyses en de diagnostische
gesprekjes opgenomen.
o In het weekrooster is direct terug te zien welke leerling wat doet ten aanzien van
het groepsplan
o De voortgang van de ontwikkeling van de individuele leerling wordt bijgehouden
in het leerling-dossier.
o De cognitieve ontwikkeling van onze groepen 1-2 volgen wij middels
methodegebonden toetsen, de bovenschoolse CITO toetskalender en KIJK, KIES
en DOE
o De cognitieve ontwikkeling van onze groepen 3-8 volgen wij middels
methodegebonden toetsen de bovenschoolse CITO toetskalender.
o De sociaal emotionele ontwikkeling van onze groepen 1-8 volgen wij middels KIJK
SEO
Ondersteuning en begeleiding (leerlingenzorg)
o KPO basisschool Lavoor wil een brede zorgschool zijn waar kinderen met plezier
opbrengstgericht leren: You‟ll learn more @ KPOLavoor. In ons
schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de taken en de
verantwoordelijkheden van de teamleden en ook de criteria en de procedures voor
de ondersteuning en de begeleiding van de leerlingen. Dit document geeft weer
welke mogelijkheden onze school heeft en wat onze ambities en ontwikkelingen
zijn voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
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Onze ambities, die wij gedurende deze schoolplanperiode willen bereiken,
omschrijven wij als volgt:
Succesgebied
Prestatie-indicatoren
Ondersteuning en begeleiding Het team werkt
handelingsgericht met
groepsoverzichten en
groepsplannen. Deze worden
gemaakt voor alle basisvakken
en voldoen aan de
kwaliteitseis van de inspectie
Ondersteuning en begeleiding - Er worden individuele
handelingsplannen opgesteld
voor leerlingen als uitvloeisel
van het OPP en voor
leerlingen die niet passen
binnen het groepsplan.
- Er worden OPP‟s opgesteld
voor leerlingen die meer dan
15 maanden DLE
achterstand (op 3
achtereenvolgende
meetmomenten) hebben op
een of meerdere vakgebieden
en aldus een eigen leerlijn
hebben.
Professionalisering
De medewerkers kunnen
differentiëren conform de drie
niveaus en individuele
behoeften van de leerlingen.
Er is op de school afstemming
tussen de groepen in de
toegepaste didactiek.

Activiteiten
- nascholing 1 zorgroute
- expertise inzet binnen
eigen team
- opstellen groepsplan en
groepsoverzicht

Rol van de ouders

De rol van de ouders als
partner wordt geformuleerd in
het systeem van de 1
zorgroute.
Het plan van aanpak van de
externe kwaliteitsaudit door
BMC is uitgewerkt in het
nascholingsplan, jaarplan en
schoolplan.
In alle groepen wordt
interactief lesgegeven.
Feedback wordt gebruikt als
middel om reflectie te
stimuleren en zo het nemen
van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te
stimuleren.

Rol ouders formuleren

Stappenplan richting breed
ondersteuningsprofiel

- actieplan is opgesteld
(jan. 2012)
- actieplan wordt
opgenomen in
beleidsmatige plannen

Beleidsmatig werken

Onderwijsdidactiek

Beleidsmatig werken
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- Opstellen handelingsplan
in ESIS na evaluatie
groepsplan

- Opstellen OPP‟s in
samenwerking met
consultatiegever Edux.

- nascholing 1 zorgroute
- klassen bezoeken
directie
- collegiale consultaties
- besprekingen m.b.t.
optimaliseren
klassenmanagement

Opnemen in schoolplan,
jaarplan, nascholingsplan

- team besprekingen
- klassen bezoeken
directie
- collegiale consultatie
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Extra-ondersteuning

Er wordt maximaal 2% van de
leerlingen verwezen naar
SBO/SO/andere speciale
ondersteuningsvoorzieningen

- expertise binnen eigen
school inzetten
- expertise waar nodig van
buitenaf vragen
- indien ontoereikend:
verwijzing

Belangrijkste taak in deze voor schooljaar 2012-2013 is het schrijven van een concreet
stappenplan waarin beschreven staat hoe we willen gaan werken richting het brede
zorgprofiel.
Actief burgerschap
o Als school werken wij aan de vorming van onze leerlingen tot betrokken burgers.
Burgerschap is het nieuwe sleutelwoord. Begin 2006 is wettelijk vastgelegd dat
scholen actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. De inspectie
kijkt voortaan of de school een beredeneerd aanbod voor burgerschap heeft en
vraagt om verantwoording. Onder actief burgerschap wordt verstaan “de
bereidheid en het vermogen van personen en groepen om deel uit te maken van
een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”. Het werken aan
actief burgerschap en sociale integratie op de basisschool moet ertoe leiden dat
kinderen worden voorbereid op deelname aan de pluriforme samenleving. Het
gaat er dan vooral om kinderen te ontwikkelen tot kritisch democratische burgers.
KPO basisschool Lavoor leert de kinderen om kritisch naar zichzelf en de wereld
om hen heen te kijken. Vermeden moet worden dat dingen worden overgenomen
omdat ze altijd al zo gingen. Eigenschappen als zelfreflectie en leren debatteren
kunnen hierbij helpen. Burgerschapsvorming moet niet als apart vak worden
gezien. Het moet als vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van meerdere vakken.
Een en ander komt ook tot uiting in de manier waarop wij met onze leefregels op
school omgaan. Andere voorbeelden van burgerschapsvorming zijn:
- Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over
vormen.
- Het leren om mee te doen op school en mee te praten en te beslissen.
- Kennis verwerven en ontmoeten van stromingen en mensen met andere
overtuigingen.
VVTO-E; Vroeg Vreemde talen Onderwijs Engels
Er is op onze school projectmatig vanaf groep 1-2 Engels ingevoerd. De doelstelling van
dit project is: de implementatie van VVTO-E als onderdeel van het reguliere programma
in alle groepen van de school. Onderzoek (Common Underlying Profiency theorie van J.
Cummins) en de praktijkervaring hebben aangetoond dat het aanbieden van een tweede
taal op jonge leeftijd een bevorderend effect heeft op de beheersing van de Nederlandse
taal.
De hersenen zijn op jonge leeftijd nog in ontwikkeling. Het aanleren van een tweede taal
is in deze taalgevoelige periode veel effectiever dan wanneer dit op latere leeftijd
gebeurd. Met name op het gebied van de uitspraak kan een veel hoger eindniveau
worden bereikt.
Daarnaast versterkt VVTO-E het profiel van de school in de samenwerking met het
voortgezet onderwijs in Roosendaal, de PSZ Roosendaal, KOBER, de ouders en de
Leonardo afdeling. Op PR en marketing gebied vormt VVTO-E een onderscheidende factor
binnen de nieuwe missie, de visie en de uitstraling van het gebouw en de website
VVTO-E en Internationalisering
We zijn niet alleen Nederlanders, maar ook Europeanen en wereldburgers. Dit willen we
onze leerlingen laten ervaren door deelname aan internationaliseringsprojecten. Wij zijn
er van overtuigd dat deelname aan internationale projecten leidt tot wederzijds respect
en verdraagzaamheid. VVTO is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Kennis van een
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vreemde taal stelt de leerlingen en de leerkrachten van Lavoor in staat hun blik te
verruimen en de rest van de wereld te ontdekken.
Leonardo onderwijs
o Onze school scoort structureel boven het landelijk gemiddelde op de CITO
eindtoets. Een deel van onze leerlingen heeft kenmerken van hoogbegaafdheid.
Wanneer hoogbegaafdheid niet middels een onderzoek is vastgesteld spreken wij
op Lavoor van meerbegaafdheid. Wij hebben jarenlang ervaring met het werken
met de meerbegaafde leerlingen.
o School speelt een belangrijke rol in het motiveren van de leerlingen en inspelen
op hun creativiteit en cognitieve capaciteiten. Daar veel van onze leerlingen
kenmerken en kenmerkende leereigenschappen van hoogbegaafdheid tonen
hebben wij een protocol meerbegaafdheid opgesteld voor gebruik in de groep door
de groepsleerkracht. We werken, waar mogelijk, met een plusgroep voor
leerlingen die behoefte hebben aan nog meer uitdaging.
o Na een inventarisatie op de KPO scholen en een behoeftepeiling in de regio is
duidelijk geworden dat het aanbieden van het Leonardo onderwijs aansluit bij de
behoefte van een groot aantal ouders die op zoek zijn naar onderwijs dat is
gericht op de mogelijkheden van hun hoogbegaafde leerlingen.
KPO Roosendaal wil de komende jaren initiatieven op het terrein van passend
onderwijs initiëren en stimuleren. Passend onderwijs gericht op de hoogbegaafde
leerlingen past binnen dit voorgenomen beleid. KPO Roosendaal zal dan ook op
langere termijn hoogwaardige ondersteuning bieden aan de Leonardo afdeling van
KPO basisschool Lavoor.
o KPO basisschool Lavoor is voor het aanbieden van Leonardo onderwijs gezien het
draagvlak bij het team, onze populatie zoals hierboven omschreven en de
jarenlange ervaring met meer- en hoogbegaafde leerlingen een logische keuze.
o De Leonardo afdeling van onze school verzorgt volledig dagonderwijs voor de
hoogbegaafde kinderen uit de regio. Door hen uitdagend onderwijs te bieden op
hun eigen niveau ontwikkelen de kinderen hun talenten optimaal . Het onderwijs
is gebaseerd op de uitgangspunten van Jan Hendrickx, de geestelijk vader van de
Leonardo scholen. De hoogbegaafde kinderen leren graag vanuit grote gehelen
(Top Down) en willen dieper op onderwerpen ingaan dan hun leeftijdsgenoten
(Deep Level). Daarnaast hebben de hoogbegaafde kinderen minder uitleg en
oefenstof nodig dan hun leeftijdsgenoten waardoor er ruimte in het lesrooster
ontstaat voor extra vakken zoals filosofie, een tweede vreemde taal en schaken.
Uiteraard moeten de hoogbegaafde kinderen ook leren lezen, rekenen en spellen,
maar zij kunnen over het algemeen de leerstof aan van één of meerdere leerjaren
hoger aan.
Hieronder beschrijven wij onze belangrijkste ontwikkelings- en borgingsdoelen
met betrekking tot het primaire proces voor de komende jaren.
De onderstaande doelen leggen de basis voor ons hoger- en gewaagd doel. Wij willen
deze doelen behalen en daarnaast veel aandacht besteden aan het borgen ervan. De
ervaring heeft geleerd dat er vele onderwijskundige ontwikkelingen op ons pad komen.
Belangrijk is de genomen keuzes te borgen, de relaties te leggen omdat alles met elkaar
samenhangt. Op die manier wordt kwaliteit geleverd. KPObasisschool Lavoor wil de
dingen die ze doet, goed doen. Daarom zullen deze doelen in 2012-2013 de
ontwikkeldoelen zijn en vanaf 2013-2014 de borgingsdoelen worden.
Doel 1. Didactische kwaliteit instructie
Toelichting op de aanpak
De kwaliteit van de instructie. Daarvoor wordt vanaf 2012-2013 het directe instructiemodel
gebruikt. De keuze voor dit model is ingegeven door de resultaten die met dit model worden
behaald, de meerwaarde van de rol van de leerkracht (de leerkracht doet er toe!) en de
leerlingenpopulatie van de school. Met name het uitspreken van hoge verwachtingen en
aanleren van denk- en leerstrategieën worden hierin betrokken. De aanpak zal zich richten op
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het inslijten van de directe instructie bij de kernvakken, het afleggen van klassenbezoeken, het
eventueel geven van begeleiding/coaching en een audit waarin het beheersen van de effectieve
instructie de nadruk heeft.
Doel/beoogd
= De toegevoegde waarde en de werkwijze van het directe
resultaat
instructiemodel zijn bekend bij het team.
= De kwaliteit en het consequent uitvoeren van de stappen van de
directe instructie is toegenomen en het wordt minimaal
toegepast bij het begrijpend lezen en de zaakvakken.
= Het toepassen van de directe instructie wordt gezien als een
basisvaardigheid van een leerkracht van onze school.
= Het effect van het toepassen van de directe instructie is terug te
zien in de vaardigheidsgroei en de vaardigheidsscores. De scores
zullen jaarlijks worden geëvalueerd.
Acties
Teamscholing
Collegiale consultatie
Coaching
Onderwerp bij gesprekken cyclus: resultaat afspraken
Evaluatie
=Jaarlijks klasbezoeken 2012-2013: 2x door directie.
=Vanaf 2013-2014 door directie en-of ondersteuningsteam
Eerstverantwoordelijk
Directie
Betrokkenen

Alle teamleden

Borging

De kwaliteit van de instructie wordt geborgd in de cyclus van de
klassenbezoeken en de functionerings- en beoordelingsgesprekken
door de directie, en ook in de cyclus van de collegiale visitatie die
structureel wordt ingezet.
De afspraken over de directe instructie zijn vastgelegd in een
protocol. Iedere groepsleerkracht heeft dit protocol in de
groepsmap zitten en beschikt digitaal over dit protocol. Een kopie
is opgenomen in de (digitale) kwaliteitsmap.

Doel 2. Opbrengstgericht werken / analyseren van toetsresultaten
Toelichting op de aanpak
In het schooljaar 2011-2012 is een start gemaakt met het werken in het plan van aanpak
Lavoor. De nadruk ligt op de verhoging van de leeropbrengsten. Daar zijn vanaf januari 2012 de
streef (tussen)doelen aan toegevoegd: omschreven in de vaardigheidsscores en de
vaardigheidsgroei. Dit moet een vanzelfsprekende attitude van de leerkracht worden. Daarnaast
is het noodzaak om te komen tot goede analyses van de opbrengsten. De groepsleerkrachten
zijn sterk in het maken van analyses op leerling-niveau, maar dienen ook goede analyses te
kunnen maken op groeps- en trendniveau. Groepsleerkrachten moeten zich verantwoordelijk
weten en voelen voor de behaalde en beoogde opbrengsten. Hierbij dient het afleggen van een
passende verantwoording.
Doel/beoogd
= De groepsleerkracht beschikt over een up-to-date document
resultaat
(ESIS) met daarin de behaalde resultaten, gerelateerd aan de
ambitieuze en haalbare streef (tussen) doelen voor hun groep.
= De groepsleerkracht is zich bewust van de resultaten die van
hem/ haar verwacht worden; de leerkracht doet er toe!
= De groepsleerkracht kan een toetsanalyse op groeps- en
trendniveau maken en kan hier conclusies uit trekken als basis
voor zijn/haar rol in de groepsplannen.
= De groepsleerkracht maakt na de midden- en eindtoetsen
analyses van de resultaten van hun groep. Deze analyses in
relatie tot de streefdoelen vormen de basis voor de
groepsplannen.
= De LB leerkracht “opbrengstgericht werken” werkt in KPO MARAP
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Acties

Evaluatie

Eerstverantwoordelijk
Betrokkenen
Borging

schoolbrede analyses uit ten behoeve van het inventariseren van
de schoolbrede ontwikkelingen.
= De groepsleerkracht heeft inzicht waar een goede resultaat
verantwoording aan dient te voldoen.
= Iedere groepsleerkracht weet zich verantwoordelijk voor de
behaalde groepsresultaten en kan hierover op goede wijze
verantwoording afleggen aan zijn/haar collegae.
= De groepsleerkracht zorgt voor een goede overdracht voor het
nieuwe schooljaar.
= De passende opbrengsten van Lavoor (de streefdoelen) worden
in juni-juli gecheckt en bijgesteld waar nodig.
= Er worden vanaf september 2012 resultaatafspraken voor
februari gemaakt. Er worden vanaf maart 2013
resultaatafspraken voor juni gemaakt. Deze afspraken vinden
plaats tussen de groepsleerkracht en de directie.
= Er vindt teamscholing plaats met betrekking tot het opstellen van
de toetsanalyses CITO.
= De groepsleerkracht maakt analyses naar aanleiding van het
CITO LVS in februari en juni.
= Coaching van teamleden
= De LB leerkracht “opbrengstgericht werken” maakt een
schoolbrede analyse aan de hand van de toetsanalyses van de
leerkracht, verwerkt deze in de KPO MARAP en bespreekt deze
met de directeur en tijdens het teamoverleg. (De directeur
bespreekt resultaat in MR.)
= De groepsleerkracht geeft vanaf februari 2013 in maart en juni
een korte presentatie van de CITO-resultaten van hun groep en
hun acties voor de komende periode; rondje klas
= De overdrachtsgesprekken in de een-na-laatste week en de
tussentijds evaluatiegesprek in de tweede/derde schoolweek.
= De leerkracht LB opbrengstgericht werken checkt, bespreekt en
stelt in overleg met de directie passende streefdoelen voor het
volgend schooljaar vast.
= Binnen de gesprekkencyclus worden de resultaatafspraken
geëvalueerd.
= De groepsleerkracht kan analyses maken, deze vertalen naar
groepsplannen en maakt indien nodig, een afspraak voor de
begeleiding/coaching.
= De LB leerkracht “opbrengstgericht werken” en de LB leerkracht
“groepsplannen” monitoren voortgang van de analyses.
(Kwalitatief en kwantitatief – alle leerkrachten hebben vanaf eind
februari 2013 de analyses opgesteld.)
= Vanaf begin maart 2013 maakt de LB leerkracht “opbrengst
gericht werken” 2x per jaar een schoolbrede analyse. Deze wordt
spoedig besproken met directeur en team. De directeur
bespreekt resultaat in MR.
Leerkracht
LB leerkracht “opbrengstgericht werken”
Directie
De afspraken over de resultaatverantwoording en de analyses
worden vastgelegd in een protocol. Iedere groepsleerkracht
beschikt digitaal over dit protocol en een kopie is opgenomen in de
(digitale) kwaliteitsmap. De uitvoering van de analyses wordt
geborgd in de reguliere overlegcyclus. Hierin worden de resultaten
per groep door de LB “opbrengstgericht werken” met de
groepsleerkrachten besproken. De leerlijnen en de kerndoelen zijn
per vakgebied terug te zien in alle groepsplannen.
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Doel 3. Afstemming
Toelichting op de aanpak
Het invoeren van de groepsplannen. In deze plannen staat hoe in de groep aangesloten wordt
bij de verschillende onderwijsbehoeftes en niveaus van de leerlingen in relatie tot de
streefdoelen. Voor de groepsplannen is een format ontwikkeld. Bij het invoeren van de
groepsplannen wordt ook vastgesteld welke leerlingen wanneer welke zorg wordt geboden. Dit
is direct terug te zien in de dag- en weekplanning.
De leerkracht LB met de taak “Invoering-borging van groepsplannen” en de leerkracht LB
“coachen en begeleiden van leerkrachten” gaan meer tijd besteden aan het begeleiden van de
leerkrachten bij het uitvoeren van het groepsplan. De begeleiding is er op gericht dat de
leerkrachten beter aansluiten bij de onderwijsbehoeftes en niveaus van de leerlingen in relatie
tot de streefdoelen.
Doel/beoogd
= De bewustwording van de eigen rol in het leerproces van de
resultaat
leerlingen; De leerkracht doet er toe! Deze rol body geven en
uitdragen, verantwoordelijkheid nemen als groepsleerkracht!
Acties
= Op basis van de streef (tussen) doelen; de vaardigheidsscores en
de vaardigheidsgroei formuleert de groepsleerkracht in de
groepsplannen 4x per schooljaar hoe de streefdoelen te
verwezenlijken.
Evaluatie
= 2x per jaar (periode 1 en 3) de groepsbespreking door de
leerkracht LB “groepsplannen”.
= Invoeren - borging
Eerstverantwoordelijk
LB leerkracht “opbrengstgericht werken” en LB leerkracht
“groepsplannen”
Betrokkenen
Alle leerkrachten
Borging
De afspraken over het format groepsoverzicht en het format
groepshandelingsplan worden vastgelegd in een protocol
Groepsplannen. De groepsleerkrachten beschikken digitaal over dit
protocol en de formats. Ook bevindt het protocol zich in de
kwaliteitsmap.
De uitvoering van de groepsplannen en de kwaliteit hiervan wordt
geborgd door de cyclus van groepsbezoeken en
groepsbesprekingen door de LB “coachen en begeleiden” en de LB
“invoering-borging groepsplannen”.

Visionaire of ontwikkelingsdoel: Social media;
o Uiterlijk vanaf 2014-2015 zullen onze gewaagde doelen ten aanzien van social
media worden opgenomen in jaarplan en scholingsplan:
Ons gewaagde doel m.b.t. social media:
In alle groepen spelen de social media een belangrijke rol in het bewust
opgroeien in de familie, de wijk, de stad, de provincie, het land, Europa en de
wereld.
Onze visie met betrekking tot social media komt overeen met zoals Innofun deze
heeft vastgelegd. Bronvermelding onderstaande tekst: Innofun Marcel Kesselring.
De wereld en onze samenleving veranderen door de massale inzet van ICT en de
social media en de vloedgolf van laagdrempelige informatie. Onze leerlingen leren
anders: meer informeel, meer audiovisueel, verwachten sneller reacties van
anderen, worden getriggerd door games en hun informatieverwerking sluit steeds
minder aan bij bestaande boeken en methodes. Social media zijn makkelijk
toegankelijk, attractief en meestal gratis. Het blijven middelen en zijn geen doel op
zich. Het is belangrijk dat wij beginnen met social media verantwoord en structureel
te verankeren. Verantwoord in de zin van pedagogisch, didactisch, maatschappelijk,
technologisch en financieel. Graag maken wij voor het ontwikkelen van een goed
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doordachte visie op social media gebruik van het Klavertje4Model (#K4M) van
Marcel Kesselring van Innofun.

Het “klavertje4 social media model” (#k4m)ziet er als volgt uit:

De vier klaverblaadjes staan voor:
Didactische meerwaarde – de social media hebben meerwaarde in de klas met
behulp van een eenvoudige 6-stappen-didactiek.
Digitaal burgerschap – hoe gaan we met elkaar om in de online wereld.
Samenwerken – inzetten van social media voor het faciliteren van kennisdeling.
Externe communicatie - integreren van social media in de externe
communicatie ten behoeve van de schoolprofilering.
Wij zullen ons te zijner tijd oriënteren op de vormgeving van onze visie in afstemming
met de ontwikkelingen op het gebied van de social media van dat moment. Wij zullen
daarvoor een beroep doen op externe deskundigen.

3.2 De organisatie, secundaire processen
o Personeel
Team;
Op onze school werkt een enthousiast en affectief betrokken team. Zij identificeren zich
met de school en voelen zich er thuis. De teamleden hebben passie voor hun werk, zij
zien hun taken als verlenging van zichzelf. Zij hebben een groot gevoel van plichtsbesef.
Ons team bestaat uit 43 mensen (9 mannen en 34 vrouwen), waarvan 35 leerkrachten, 2
administratief medewerksters , 1 interieurverzorgster, 3 conciërges, 1 directielid. Van de
43 teamleden werken er 13 full time. KPO Basisschool Lavoor heeft een vrouwelijke
directie waardoor wij bijdragen aan de totstandkoming van een evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
De leerkrachten hebben als basistaak de groep (LA), daarnaast kunnen leerkrachten een
taak binnen het ondersteuningsteam uitvoeren (LA of LB).
Leerkrachten LB: op onze school werkt een groeiend aantal collega‟s met een functie
Leerkracht LB. Zij leveren een grote bijdrage aan de schoolontwikkeling zoals
omschreven in dit schoolplan. De leerkrachten LB krijgen een voorname rol in het
uitvoeren van onze onderwijsontwikkelingen; zie in de bijlage de taken van het
ondersteuningsteam.
= Gesprekkencyclus – POP
Om de kwaliteiten en ontwikkeling van teamleden optimaal te volgen en uit te dagen
vinden er gesprekken plaats volgens de afgesproken gesprekkencyclus van KPO
Roosendaal. Dit is een 4jaarlijks cyclus waarin minimaal één beoordelingsgesprek en één
functioneringsgesprek plaatsvindt. Daarnaast vinden er minimaal twee
voortgangsgesprekken plaats. De teamleden verwerken hun persoonlijk
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ontwikkelingsdoelen in een POP. Deze POP staat centraal in de cyclus. Jaarlijks
controleren de teamleden hun bekwaamheidsdossier en maken het “up to date”.
= Scholing:
De directie stimuleert en organiseert scholing. Zij verplicht scholing waar nodig in kader
van de doelen die wij ons zelf stellen.
= Ziekteverzuim:
Ons ziekteverzuim ligt onder de door KPO vastgestelde 5% norm.
= Taakbeleid:
Bij het verdelen van de taken binnen onze school hanteren wij drie aandachtsgebieden;
1. Het lesgeven, voorbereiden en alle groepsgerelateerde taken: de primaire taak van
leerkrachten. Deze taak heeft de grootste prioriteit, is de kern van het vak.
2. De schoolontwikkeling: ontwikkelingen die de primaire taak van leerkrachten direct
raken en waar om die reden tijd en energie naar toe gaat. De professionalisering van
leerkrachten is hieraan gekoppeld.
3. De niet lesgebonden activiteiten.
De taak van de directie en het team is om bij het ingaan op spontane ideeën naast de
weloverwogen jaarplanning steeds opnieuw de afweging te maken of alle taken en
tijdsinvesteringen in balans liggen zodat de werkdrukbeleving acceptabel blijft.
Leiderschap; de nadruk komt te liggen op het primaire proces door het begeleiden,
coachen, adviseren en organiseren van de feedback aan de leerkrachten.
Ondersteuningsteam; de directie wordt ondersteund door het ondersteuningsteam. Het
ondersteuningsteam bestaat uit verschillende leerkrachten met een speciale taak/functie.
Jaarlijks wordt bekeken welke leerkrachten actief deelnemen aan het ondersteuningsteam. Dit gebeurt op basis van de geplande verbeter- en ontwikkelingsdoelen per
schooljaar. De overige leerkrachten met een speciale taak/functie voeren hun
werkzaamheden uit en evalueren dit op directie- en teamniveau. Zij maken dat
schooljaar geen deel uit van de overleg- en evaluatie momenten. Deze overleg- en
evaluatie momenten waarin wij de PDCA cyclus als middel inzetten om onze kwaliteit
planmatig te verbeteren vinden maandelijks plaats. Het jaarplan, de verantwoordelijkheid
van de leerkrachten en de opbrengsten per groep en de individuele leerlingen staan
centraal op deze momenten.
De leerkrachten met de volgende taken zijn lid van het ondersteuningsteam:
= LB groepsplannen
= LB opbrengst gericht werken
= LB coachen en begeleiden
= LB taalcoördinatoren
= VVTO-E coördinator
= LB kwaliteitsmedewerker
= Zorgmanager groep 1/4
= Zorgmanager groep 5/8
= Digicoaches
= LB Meerbegaafdheid
= Locatiecoördinatoren
= Directie
Voor de uitwerking van de taken van het ondersteuningsteam verwijzen wij naar bijlage
4.
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o Financiën
Het aansturen op de vier verantwoordelijkheidsgebieden vraagt meer tijd, organisatie
en geld in vergelijking met scholen waar de hele school in één gebouw is gehuisvest.
De directie streeft naar een sluitende begroting. De drie locaties onder 1 brinnummer
vormen een uitdaging om dit streefdoel te behalen. Materiële en personele kosten
liggen hoger dan wanneer onze school op één locatie zou zijn gehuisvest. De visie
van het CvB en directie Lavoor is dat elke school zijn eigen financiën regelt. Ons
bestuur is zich wel bewust van deze unieke situatie en neemt zijn verantwoording
indien noodzakelijk. Onze Leonardo afdeling heeft een eigen begroting voor personeel
en middelen.
o Middelen
In alle groepen is ICT als middel integraal opgenomen in het dagprogramma. De
laatste onderwijskundige ontwikkelingen op ICT gebied zijn zichtbaar in elke klas.
o Organisatie en communicatie
Er is een eigen KPO huisstijl waarbinnen alle scholen hun identiteit behouden. Deze
huisstijl zullen wij KPO basisschool Lavoor proof maken zodat wij op onze school met
drie locaties eenduidig met elkaar en anderen communiceren.
Belangrijke communicatiemiddelen van dit moment zijn:
Intern:
Soort overleg / middel
Frequentie
Digitale interne memo
Wekelijks
E-mail
Dagelijks / wekelijks
Bouwvergadering
6x per schooljaar
Locatievergadering
6x per schooljaar
Ondersteuningsteamvergadering
1x per maand
Digi coach overleg
6x per schooljaar
Werkgroep overleg
2 à 3x per activiteit
Teamscholing
Groepsbespreking
2x per schooljaar
Opbrengst gericht groepsgesprek
2x per schooljaar
Collegiaal overleg (formeel en informeel) Dagelijks
EDUX consultatie
5x per schooljaar
Naar ouders / verzorgers:
Soort overleg / middel
Schoolgids
Schoolplan
Jaarplan
Lavoorbode
OV vergadering
MR vergadering
Ouderpanel
Website
Twitter
Informatie avond
Rapportavonden
Spreekuur
Gesprek ouder- leerkracht
Intake nieuwe leerling

Frequentie
1x per schooljaar
1x per 4 schooljaren
1x per schooljaar
1x per maand
6x per schooljaar
6x per schooljaar
3x per schooljaar
Wordt wekelijks up tot date gehouden
Wanneer er iets te melden is
1x per schooljaar
2x per schooljaar
2x per schooljaar
Indien nodig
Indien aanmelding
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Naar derden:
Soort overleg / middel
Lavoorbode
Stuurgroep Kwadrant
Twitter
1-2 / SPR– KDV overleg
EDUX afstemmingsoverleg
E-mail

Frequentie
1x per maand
6x per schooljaar
Wanneer er iets te melden is
6x per schooljaar
Gedurende scholingstrajecten
Dagelijks / wekelijks

o Bestuur en management
Zie in de bijlage de kaderbrief van KPO Roosendaal
o Huisvesting
KPO basisschool Lavoor heeft drie gebouwen: Hoveniersberg, Heulberg en Morelberg.
Deze gebouwen worden middels een meerjarenonderhoudsplan (MOP) onderhouden.
Jaarlijks wordt gecheckt of de geplande interventies noodzakelijk zijn en uitgevoerd
dienen te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het een jaar opgeschoven.
Tevens wordt er bekeken of er onderhoudszaken naar voren gehaald dienen te
worden. Daarnaast zijn et uit de R I & E van 2009 zijn activiteiten voortgekomen die
betrekking hebben op de veiligheid en toegankelijkheid van de gebouwen.
De locatie Morelberg (Kwadrant) wordt door de beheerscommissie beheert, alle
onderhoudszaken worden middels een eigen begroting betaald. Drie van de vier
gebruikers (KPO basisschool Lavoor, OBS de Wending, en KOBER) doneren naar rato
een bedrag om het onderhoud van het gebouw te bekostigen.
o Kwaliteit
Methodegebruik
De afspraken worden getoetst tijdens de klassenbezoeken en het inhoudelijk
afstemmingsoverleg tussen parallelcollegae en tijdens de bouwvergaderingen.
Opbrengstgerichte groepsbesprekingen
Deze worden 4x per jaar gevoerd door een LB leerkracht.
Leiderschap
De nadruk ligt op het primaire proces: het doelstellingengesprek, het klassenbezoek
en de gesprekkencyclus.
Professionele cultuur
Het teambreed ontwikkelen van de leerkrachtvaardigheden op het gebied van het
didactisch handelen en op het gebied van de inhoudelijke samenwerking, de reflectie
en de feedback.
Interne kwaliteitsmanagement
Dit is geborgd en heeft een systematisch karakter door de halfjaarlijkse
opbrengstanalyses, de klassenbezoeken, de analyse van de groepsadministraties, de
gesprekkencyclus en de vragenlijsten onder de leerlingen, de leraren en de ouders.
De uitkomsten worden met elkaar besproken, hieruit worden conclusies getrokken en
vertaald naar vervolgacties ten aanzien van de dagelijkse lespraktijk.
Opleiden in de School (OIDS)
Binnen KPO draait het project “Opleiden In De School”. De visie van waaruit we
werken luidt: Opleiden en Innovatie Dragen we Samen. Dit betekent dat op onze
school een stagecoach werkzaam is die het opleiden en begeleiden van de studenten
coördineert en mede uitvoert op onze school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met PABO AVANS Breda.
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Opleiden In De School gaat uit van de volgende drie doelen:
1. een bijdrage leveren aan het opleiden van studenten tot leerkrachten met een
goede startbekwaamheid en zo grip krijgen en houden op de kwaliteit van de
medewerkers die de organisatie binnenkomen;
2. voor de opleiding PABO AVANS Breda fungeren als denktank.
3. een bijdrage leveren aan het KPO Integraal Personeel Beleid.
Alle leerkrachten hebben uiterlijk in 2013 een mentorenopleiding gevolgd om de
begeleiding van de PABO studenten eenduidig uit te voeren en aan te sturen. Deze
mentorentraining biedt ook ervaring en kennis voor het voeren van leerling- ouderen collegiale gesprekken. Wij geven mede middels inzet van LIO en stagiaires een
impuls aan innovatieve ontwikkelingen binnen onze school.
o Leerlingen, ouders en overige belanghebbenden
Systematisch tevredenheidonderzoeken vinden systematisch plaats. Hieruit worden
conclusies getrokken en vertaald naar vervolgacties ten aanzien van de dagelijkse
lespraktijk.
Hieronder beschrijven wij onze belangrijkste ontwikkelings- en borgingsdoelen met
betrekking tot de secundaire processen voor de komende jaren.
De onderstaande doelen leggen de basis voor ons hoger- en gewaagd doel. Onze visie is
deze doelen te behalen en daarna veel aandacht te besteden aan het borgen. Ervaring
heeft geleerd dat er vele ontwikkelingen op het onderwijspad komen. Belangrijk is de
genomen keuzes te borgen, de relaties te leggen omdat alles met elkaar samenhangt. Op
die manier lever je kwaliteit! KPObasisschool Lavoor wil de dingen die ze doet, goed
doen. Daarom zullen deze doelen in 2012-2013 ontwikkeldoelen zijn en vanaf 2013-2014
borgingsdoelen worden.

Doel 4. Professionele cultuur
Toelichting op de aanpak
De ontwikkeling van de professionaliteit is verbonden aan de onderlinge afstemming en het
nakomen van en elkaar aanspreken op de afspraken. Er zullen interventies en bijeenkomsten
plaatsvinden gericht op het verder ontwikkelen van het professionele gedrag. Zelfreflectie is van
groot belang. Zeker op een school als Lavoor met drie locaties is het van wezenlijk belang dat
het team zich eenduidig opstelt en afspraken nakomt!
We onderscheiden drie niveaus van professionaliteit:
1e professionaliteit: onderwijs verzorgen.
2e professionaliteit: samenwerken, reflecteren, afspraken nakomen, elkaar aanspreken op en de
rol van ambassadeur van Lavoor.
3e professionaliteit: werken met systemen, data beheersen en data interpreteren.
In dit deelgebied is de aandacht gericht op de 2e professionaliteit.
Doel/beoogd
= Nakomen en uitvoeren van gemaakte afspraken.
resultaat
= Onze school heeft vanaf 2012-2013 a.h.v. haar kernwaarden
concreet waarneembaar professioneel gedrag vastgesteld:
de KPO basisschool Lavoor standaarden.
= De leerkrachten hebben zicht op de effecten van hun eigen
handelen en zijn hierop ge-audit
Acties
= Teamscholing.
= De directie voert functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Evaluatie
= Na elk voortgangsgesprek met de individuele leerkracht en met
het kernteam.
= Tijdens de teamoverleggen vanaf 2012 - 2013 wordt de naleving
besproken.
= In de bekwaamheidsdossiers worden de audits en verslagen
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Eerstverantwoordelijk
Betrokkenen
Borging

gesprekkencyclus opgenomen.
Directie.
Alle leerkrachten.
De KPO basisschool Lavoor standaarden worden vastgelegd in een
protocol waarover alle teamleden beschikken. Tevens wordt dit
protocol opgenomen in de protocollenmap. De naleving van de
standaarden is een vast onderdeel binnen de gesprekkencyclus. We
starten de vergaderingen met de terugkoppeling van de
merkwaarden en het benoemen van de concrete voorbeelden.

Doel 5. Kwaliteitsmanagement
Toelichting op de aanpak
Het is van belang dat op de Lavoor de kwaliteitsmanagement in een goede cyclus wordt
uitgevoerd. Dit volgens de geldende KPO-afspraken en eisen van de Inspectie.
Doel/beoogd
Wij beschikken in september 2013 over een efficiënt werkend
resultaat
kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit te monitoren en te
sturen.
Acties
= Training van de kwaliteitsmedewerker.
= Structureel overleg tussen de directie en de
Kwaliteitsmedewerker.
= Terugkoppeling door de kwaliteitsmedewerker aan het team.
Evaluatie
= Tijdens de gesprekkencyclus met de directie.
= Jaarlijkse teampresentatie door de kwaliteitsmedewerker.
Eerstverantwoordelijk
Kwaliteitsmedewerker en de directie.
Betrokkenen
Alle teamleden.
Borging
De KPO-bijeenkomsten van het kwaliteitsmanagement worden

bezocht. Het interne kwaliteitsmanagement is geborgd en heeft een
systematisch karakter door de halfjaarlijkse opbrengstanalyses, de
klassenbezoeken, de analyse van de groepsadministraties, de
gesprekkencyclus en de vragenlijsten onder de leerlingen, de
leraren en de ouders. De uitkomsten worden met elkaar besproken,
hieruit worden conclusies getrokken en vertaald naar vervolgacties
ten aanzien van de dagelijkse lespraktijk. Wij gebruiken de criteria
van de quickscan van 07-03-2012 als uitgangspunt en checklist.

3.3 Leerlingen, ouders en overige belanghebbenden
o Onze leerling-populatie
Op 1 oktober 2011 werd onze school bezocht door 607 leerlingen, verdeeld over de
volgende categorieën:
Leerling gewicht 0
570 leerlingen
Leerling gewicht 0,3
23 leerlingen
Leerling gewicht 1,2
4 leerlingen
Leerlingen met LGF
6 leerlingen
Wonen:
De ouders/verzorgers van onze leerlingen op locatie Hoveniers- en Heulberg wonen
voornamelijk in de H-, I-, K- en L bergen van de wijk Tolberg. De ouders/verzorgers
van onze leerlingen op locatie Morelberg wonen voornamelijk in de wijk Weihoek. In
beide woongebieden staan vooral koopwoningen. In deze woongebieden wonen
voornamelijk autochtone gezinnen.
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Werken:
De ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben een gemiddeld tot hoog
opleidingsniveau. De meeste leerlingen groeien in een financieel stabiel gezin op.
Daar de meeste ouders werken, maken veel leerlingen gebruik van voor-, tussen-,
naschoolse opvang. De ouders/ verzorgers hebben hun eigen visie op onderwijs en
organisatie en laten zich graag horen.
Welzijn:
Er zijn enkele gezinnen die ondersteuning behoeven met betrekking tot het welzijn
van de leerlingen. School heeft in deze, waar nodig, een samenwerking met de
wijkagent, JPP, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, ZAT, begeleidingsinstanties
en de leerplichtambtenaar.
Kenmerken leerlingen:
De meeste van onze leerlingen zijn betrokken, leergierig, ondernemend en
zelfstandig. Dit zien wij terug in de leerattitude van de leerlingen. Zij geven aan, aan
een korte uitleg voldoende te hebben, willen snel aan de slag, stellen vragen, kunnen
goed zelfstandig werken en hebben een ruime algemene ontwikkeling. Wij zullen dit
checken middels de leerling-enquête.
De leerling-populatie daagt ons uit om hetgeen een leerling in huis heeft eruit te
halen. Onze leerlingen presteren naar vermogen. Wij hebben oog voor de talenten
van onze leerlingen en zullen deze binnen onze visie, optimaal benutten. Wij brengen
zorgvuldig de onderwijsbehoeftes van de leerlingen in beeld. In didactische zin zullen
met name door invoering van het directe instructiemodel en samenwerkingsvormen
de verschillende talenten van onze leerlingen benut worden. Elke leerling heeft een
talent. Leerlingen kunnen ook verborgen talenten hebben. Het is de taak van de
leerkracht om de talenten van de leerlingen in beeld te krijgen. Dit gebeurt door
toetsing en individuele gesprekjes met de leerlingen. Talentontwikkeling is van groot
belang als investering voor de toekomst van de leerlingen en om de
ontplooiingskansen van de leerlingen te vergroten
Wij willen dat onze leerlingen zich compleet ontwikkelen in de zone van hun naaste
ontwikkeling op de volgende gebieden;
cognititie, sociaal emotioneel, motoriek, lichamelijk en creativiteit
Leerling-prognose:
Op teldatum 01-10-2011 hadden wij 607 leerlingen.
Lavoor is in het verleden met grote aantallen per schooljaar gegroeid. Daar het
absolute aantal kinderen in de wijk door vergrijzing daalt, daalt ook ons
leerlingenaantal.
2012-2013 prognose 01-10-2012: 536 leerlingen
+/- 100 schoolverlaters groep 8
2013-2014 prognose 01-10-2013: 481 leerlingen
+/- 110 schoolverlaters groep 8
2014-2015 prognose 01-10-2014: 393 leerlingen
+/- 80 schoolverlaters groep 8
2015-2016 prognose 01-10-2015: 338 leerlingen
+/- 80 schoolverlaters groep 8
Wij nemen de komende jaren jaarlijks afscheid van een grote hoeveelheid
schoolverlaters groep 8.
Deze aantallen komen er door instroom in groep 1-2 en mogelijke verhuizers niet
meer bij. Als we ons marktaandeel bekijken blijkt dat wij evenveel of meer nieuwe
leerlingen in de groepen 1-2 ontvangen dan onze concurrerende scholen in de wijken.
Er staan drie scholen in dezelfde wijk. Onze onderbouwlocatie Hoveniersberg heeft
net als één andere school 45% marktaandeel, de andere school heeft 10%
marktaandeel. Deze school krijgt ook leerlingen uit een ander stuk wijk. Wij willen
middels PR en Marketing ons marktaandeel vergroten naar 50% à 60%. Onze locatie
Morelberg heeft … % marktaandeel, de andere school heeft …%. Wij willen middels
PR en Marketing ons marktaandeel vergroten naar ….% à ….%. (wordt nog berekend)
Deelnamepercentage SBO:
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Hoewel we op onze school streven om zoveel mogelijk leerlingen binnen onze school
de hulp en begeleiding te geven die zij nodig hebben, kan het toch voorkomen dat we
op een bepaald moment handelingsverlegen zijn. In zo‟n geval is het in het belang
van de leerling om deze door te verwijzen naar een school voor speciaal
basisonderwijs. Het percentage leerlingen dat wij de laatste jaren hebben
doorverwezen ligt onder de 1% (bron: jaarverslag PCL). Ons streven is om dat zo te
houden.
o Ouderbetrokkenheid
Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid en willen deze graag bevorderen.
In deze schoolplanperiode zullen wij met het team in samenwerking met de ouders
een visie op de ouderbetrokkenheid ontwikkelen. Daarnaast zullen wij wederzijdse
verwachtingen in kaart gaan brengen. Persoonlijk contact is als smeerolie voor
communicatie. Wij nemen de mening en de visie van de ouders/verzorgers mee in
onze beeldvorming en de te maken keuzes.
Een goede relatie met ouders/verzorgers levert de school veel op:
= betere informatie uitwisseling;
= meer energie voor de kernactiviteit “ons onderwijs”;
= tevreden ouders;
= tevreden leerlingen;
= positief kritische ouders;
= continuering of groei van het leerlingaantal;
= minder confrontaties met ouders
De volgende aspecten van ouderparticipatie zullen wij in deze schoolplanperiode
nader gaan omschrijven:
Wederzijdse afhankelijkheid / afstemming: feeling met onze doelgroep / bandsterkte
/ communicatie bij besluitvorming - missie en visie – sterke en ontwikkelpunten /
commitment; afspraken / duurzaamheid en intensiteit / betrekken van ouders /
communicatielijnen en informatiestromen / ouderhulp / vertrouwen en
betrouwbaarheid
In het najaar van 2012 wordt het ouder tevredenheidonderzoek afgenomen. De
uitslag hiervan wordt meegenomen in de acties op korte termijn en het eerstvolgend
jaarplan.
o Oudergeledingen
Oudervereniging (OV); mede dankzij de inzet van de ouders kunnen er allerlei extra
activiteiten worden georganiseerd. Alle ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de
OV. De OV wil onder meer de goede relatie en betrokkenheid tussen school en de
ouders bevorderen en in stand houden.
De school heeft ook diverse werkgroepen, waarin vertegenwoordigers van het
bestuur van de oudervereniging en van het team samen met andere ouders
activiteiten ontwikkelen en/of uitwerken.
Medezeggenschapsraad (MR); aan onze school is een MR verbonden, zoals in de wet
voorgeschreven. De MR bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit
ouders/verzorgers. De MR is ingesteld om personeel en ouders/verzorgers inspraak te
geven, om school advies te geven en-of instemming te geven in de (voorgenomen)
besluiten van de directie.
Ouderpanel; onze school heeft een ouderpanel. Ons ouderpanel komt 2 à 3 keer per
schooljaar bij elkaar en kan per schooljaar qua samenstelling variëren. Afhankelijk
van het onderwerp nemen ouders al dan niet deel. De volgende thema‟s staan
centraal: pestgedrag, communicatie, ouderbetrokkenheid.
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4. Overzicht van de activiteiten

Beleidsdoelen PRIMAIRE processen

2012 - 2013 - 2014 - 2015 - vanaf
2013
2014
2015
2016
2016

Doel 1 en 4
didactische kwaliteit instructie / professionele cultuur
Invoeren directe instructiemodel bij
zaakvakken en begrijpend lezen
Borgen directe instructiemodel bij zaakvakken
en begrijpend lezen

x
x

x

x

x

x

x

x

Doel 2 en 4
opbrengstgericht werken / professionele cultuur
Nadruk op verhoging leeropbrengsten middels
analyseren van toetsgegevens, jaarlijks
vaststellen vaardigheidsscores en
vaardigheidsgroei, resultaatafspraken maken

x

x

Doel 3, 4 en 5
afstemming / professionele cultuur / kwalitetismanagement
Invoeren groepsplannen cyclus taal en
begrijpend lezen
Borgen groepsplannen cyclus taal en
begrijpend lezen

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
X?

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Doel 5
kwaliteitsmanagement
Nadruk leiderschap op primaire processen
Invoeren planmatige uitvoering geletterdheid
en gecijferdheid
Borgen planmatige uitvoering geletterdheid
en gecijferdheid
Borgen VVTO-E
Invoeren taalactief 4
Borgen taalactief 4
Invoeren technisch leesmethode* (welk
schooljaar: = teambesluit 7 juni 2012)
Borgen technisch leesmethode
Invoeren samenwerkopdrachten kernvakken
Borgen samenwerkingsopdrachten
kernvakken
Invoeren nieuwe schrijfmethode
Borgen schrijfmethode
Invoeren en borgen gekozen nieuwe methode
Keuzetraject nieuwe methode; welk vak?
Welke methode?
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Beleidsdoelen SECUNDAIRE
processen

2012 - 2013 - 2014 - 2015 - vanaf
2013
2014
2015
2016
2016

Doel 1 en 4
kwaliteit instructie / professionele cultuur
Beklijven bewustwording van “de leerkracht
doet er toe”
Borgen bewustzijn van “de leerkracht doet er
toe”

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Doel 2 en 4
opbrengstgericht werken / professionele cultuur
Invoeren pdca cyclus resultaatafspraken
Borgen pdca cyclus resultaatafspraken
Invoeren werkwijze ondersteuningsteam
Borgen werkwijze ondersteuningsteam

x
x

Doel 3, 4 en 5
Afstemming / professionele cultuur / kwaliteitsmanagement
Invoeren
schoolondersteuningsproceduredocument
Borgen
schoolondersteuningsproceduredocument
Invoeren schoolondersteuningsprofiel
Borgen schoolondersteuningsprofiel

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

Doel 4
professionele cultuur
Invoeren professionele cultuur
Borgen professionele cultuur

x

Doel 5
kwaliteitsmanagement
Opzetten kwaliteitsmanagementsysteem
Invoeren kwaliteitsmanagementsysteem
Borgen kwaliteitsmanagementsysteem
Ontwikkelen visie op ouderbetrokkenheid
Borgen visie op ouderbetrokkenheid
Opzetten pestprotocol
Borgen pestprotocol
Borgen kwaliteit OIDS - KOOS
Invoeren schoolondersteuningsprofiel
Borgen schoolondersteuningsprofiel
Visievorming beleid social media
Invoeren beleid social media
Borgen beleid social media
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5. Jaarplan 2012-2013

Doel 1 en 4
didactische kwaliteit instructie / professionele cultuur
Succesfactor
Invoeren directe instructiemodel bij zaakvakken en begrijpend lezen
De kwaliteit van de instructie wordt geborgd in de cyclus van de klassenbezoeken en
de functionerings- en beoordelingsgesprekken door de directie, en ook in de cyclus
van de collegiale visitatie die structureel wordt ingezet.
De afspraken over de directe instructie zijn vastgelegd in een protocol. Iedere
groepsleerkracht heeft dit protocol in de groepsmap zitten en beschikt digitaal over
dit protocol. Een kopie is opgenomen in de (digitale) kwaliteitsmap.

Prestatie indicator

Verantwoordelijk
Alle
= De toegevoegde waarde en de werkwijze
van het directe instructiemodel zijn bekend bij teamleden
het team.
= De kwaliteit en het consequent uitvoeren
van de stappen van de
directe instructie is toegenomen en het wordt
minimaal toegepast bij het begrijpend lezen
en de zaakvakken.
= Het toepassen van de directe instructie
wordt gezien als een basisvaardigheid van een
leerkracht van onze school.
= Het effect van het toepassen van de directe
instructie is terug te zien in de
vaardigheidsgroei en de vaardigheidsscores.
De scores zullen jaarlijks worden
geëvalueerd.

Activiteiten
=Teamscholing
=Collegiale
consultatie
= 2x klasobservatie
door directie
=Coaching
=Onderwerp bij
gesprekken cyclus:
resultaat afspraken

Tijds
planning
Hele
school
jaar

= de groepsleerkracht is zich ervan
bewust dat hij-zij de eerst
verantwoordelijke is voor de resultaten
van zijn-haar groep / leerlingen en
rapporteert de resultaten naar de
leerlingen – ouders – collegae – directie

Doel 2 en 4
opbrengstgericht werken / professionele cultuur
Succesfactor:
Nadruk op verhoging leeropbrengsten middels analyseren van toets
gegevens, jaarlijks vaststellen vaardigheidsscores en vaardigheidsgroei,
resultaatafspraken maken
De afspraken over de resultaatverantwoording en de analyses worden vastgelegd in
een protocol. Iedere groepsleerkracht beschikt digitaal over dit protocol en een kopie
is opgenomen in de (digitale) kwaliteitsmap. De uitvoering van de analyses wordt
geborgd in de reguliere overlegcyclus. Hierin worden de resultaten per groep door de
LB “opbrengstgericht werken” met de groepsleerkrachten besproken. De leerlijnen en
de kerndoelen zijn per vakgebied terug te zien in alle groepsplannen.
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Prestatie indicator
= De groepsleerkracht beschikt over een upto-date document (ESIS) met daarin de
behaalde resultaten, gerelateerd aan de
ambitieuze en haalbare streef (tussen) doelen
voor hun groep.
= De groepsleerkracht is zich bewust van de
resultaten die van hem/ haar verwacht
worden; de leerkracht doet er toe!
= De groepsleerkracht kan een toetsanalyse
op groeps- en trendniveau maken en kan hier
conclusies uit trekken als basis voor zijn/haar
rol in de groepsplannen.
= De groepsleerkracht maakt na de middenen eindtoetsen analyses van de resultaten van
hun groep. Deze analyses in relatie tot de
streefdoelen vormen de basis voor de
groepsplannen.
= De LB leerkracht “opbrengstgericht werken”
werkt in KPO MARAP schoolbrede analyses uit
ten behoeve van het inventariseren van de
schoolbrede ontwikkelingen.
= De groepsleerkracht heeft inzicht waar een
goede resultaatverantwoording aan dient te
voldoen.
= Iedere groepsleerkracht weet zich
verantwoordelijk voor de behaalde
groepsresultaten en kan hierover op goede
wijze verantwoording afleggen aan zijn/haar
collegae.

Verantwoordelijk
alle
teamleden
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Activiteiten
= De
groepsleerkracht
zorgt voor een
goede overdracht
voor het nieuwe
schooljaar.
= De passende
opbrengsten van
Lavoor (de
streefdoelen)
worden in juni-juli
gecheckt en
bijgesteld waar
nodig.
= Er worden vanaf
september 2012
resultaatafspraken
voor februari
gemaakt. Er worden
vanaf maart 2013
resultaatafspraken
voor juni gemaakt.
Deze afspraken
vinden plaats
tussen de
groepsleerkracht en
de directie.
= Er vindt
teamscholing plaats
met betrekking tot
het opstellen van
de toetsanalyses
CITO.
= De
groepsleerkracht
maakt analyses
naar aanleiding van
het CITO LVS in
februari en juni.
= Coaching van
teamleden
= De LB leerkracht
“opbrengstgericht
werken” maakt een
schoolbrede analyse
aan de hand van de
toetsanalyses van
de leerkracht,
verwerkt deze in de
KPO MARAP en
bespreekt deze
met de directeur en
tijdens het
teamoverleg. (De
directeur bespreekt
resultaat in MR.)

Tijds
planning
Hele
school
jaar
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= De
groepsleerkracht
geeft vanaf februari
2013 in maart en
juni een korte
presentatie van de
CITO-resultaten van
hun groep en
hun acties voor de
komende periode;
rondje klas

Succesfactor
Invoeren pdca cyclus resultaat afspraken
Prestatie indicator
= er worden door de leerkracht met de
directie resultaatafspraken gemaakt en
vastgelegd: wat is je Plan, wat ga je
Doen, hoe ga je de resultaten Checken,
hoe Anticipeer (act) je daarop?

Verantwoordelijk
Directie

Activiteiten

Tijds
planning

= vaststellen data Juni resultaatgesprek
Augustus
2012
ken
= vaststellen
format
resultaatafspraak

Succesfactor:
Invoeren werkwijze ondersteuningsteam
Prestatie indicator
= er wordt een overlegstructuur
vastgesteld; hierin staat de frequentie,
doelen en te gebruiken opbrengstgericht
format per overleg,

Verantwoordelijk
Leden
ondersteuningsteam en
directie

Activiteiten

Tijds
planning

= vaststellen
Juni overleg frequentie Augustus
2012
= vaststellen
format opbrengst
gericht
overleggen

Doel 3, 4 en 5
Afstemming / professionele cultuur / kwaliteitsmanagement
Succesfactor
Invoeren groepsplannen cyclus taal en begrijpend lezen
De afspraken over het format groepsoverzicht en het format groepshandelingsplan
worden vastgelegd in een protocol groepsplannen. De groepsleerkrachten beschikken
digitaal over dit protocol en de formats. Ook bevindt het protocol zich in de
kwaliteitsmap.
De uitvoering van de groepsplannen en de kwaliteit hiervan wordt geborgd door de
cyclus van groepsbezoeken en groepsbesprekingen door de LB “coachen en
begeleiden” en de LB “invoering-borging groepsplannen”.

Prestatie indicator
= de groepsplannen zijn in groep 3-8
ingevoerd en praktisch zichtbaar in de
klas

VerantActiviteiten
woordelijk
Groep 3-8
= Op basis van de
leerkrachten streef (tussen)
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Tijds
planning
= periode
1 t/m 4

doelen; de

28

= de groepsplannen in groep 1-2 worden
ontwikkeld en formats zijn vastgesteld

Groep 1-2
leerkrachten

vaardigheidsscores
en de
vaardigheidsgroei
formuleert de
groepsleerkracht in
de groepsplannen
4x per schooljaar
hoe de streefdoelen
te verwezenlijken
= er vinden 2x per
= periode
jaar
1 en 3
groepsbesprekingen
plaats
=scholing
= hele

school
jaar

Succesfactor:
Invoeren schoolondersteuningsproceduredocument
Prestatie indicator
Alle teamleden hebben kennis genomen
van de inhoud van het school
ondersteuningsprocedureprofiel

Verantwoordelijk
Zorg
managers

Activiteiten

Tijds
planning

= Presentatie
tijdens teamoverleg

september

Verantwoordelijk
Alle
teamleden

Activiteiten

Tijds
planning
Hele
school
jaar

Succesfactor:
Invoeren schoolondersteuningsprofiel
Prestatie indicator
Alle teamleden handelen volgens de
inhoud van het school ondersteuningsprocedureprofiel

=groeps
besprekingen

Doel 4
professionele cultuur
Succesfactor
Invoeren professionele cultuur dit uit zich in het nakomen en uitvoeren van
gemaakte afspraken.
Onze school heeft vanaf 2012-2013 a.h.v. haar kernwaarden concreet waarneembaar
professioneel gedrag vastgesteld: KPO basisschool Lavoor standaarden.
= De leerkrachten hebben zicht op de effecten van hun eigen handelen, hebben deze
vastgelegd in een POP en zijn hierop beoordeeld.
De KPO
basisschool Lavoor standaarden worden vastgelegd in een protocol waarover alle
teamleden beschikken. Tevens wordt dit protocol opgenomen in de protocollen map.
De naleving van de standaarden is een vast onderdeel binnen de gesprekken cyclus.
We starten de vergaderingen met de terugkoppeling van de merkwaarden en het
benoemen van de concrete voorbeelden.
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Prestatie indicator

Verantwoordelijk

= De bewustwording van de eigen rol in het
leerproces van de
leerlingen; De leerkracht doet er toe! Deze rol
body geven en uitdragen,
verantwoordelijkheid nemen als
groepsleerkracht!

Directie

Activiteiten

Tijds
planning
=Zie alle
Hele
activiteiten doel 1 school
t/m 5
jaar
=Teamscholing
= De directie voert
beoordelingsgesprekken

Doel 5
kwaliteitsmanagement
Succesfactor
Nadruk leiderschap op primaire processen
Prestatie indicator

Verantwoordelijk
Directie

Activiteiten
Zie doel 1 t/m 5

De directie geeft invulling aan alle
processen van doel 1 t/m 5 en richt zich
vooral op de primaire processen

Tijds
planning
Hele
school
jaar

Succesfactor
Invoeren planmatige uitvoering geletterdheid en gecijferdheid
Prestatie indicator
Schatkist is ingevoerd en zichtbaar in alle
groepen 1-2

Verantwoordelijk
Teamleden

Activiteiten

Verantwoordelijk
Teamleden

Activiteiten

Verantwoordelijk
Teamleden

Activiteiten

Verantwoordelijk

Activiteiten

Scholing
Klasbezoek

Tijds
planning
hele
school
jaar

Succesfactor
Borgen VVTO-E
Prestatie indicator
VVTO-E is integraal opgenomen in
lesrooster en is zichtbaar in elke groep

Scholing
Klasbezoek
Collegiaal overleg

Tijds
planning
hele
school
jaar

Succesfactor
Invoeren taalactief 4
Prestatie indicator
Taalactief 4 is ingevoerd en zichtbaar
groepen 5-6

Scholing
Klasbezoek

Tijds
planning
hele
school
jaar

Succesfactor
Borgen taalactief 4
Prestatie indicator
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Taalactief 4 wordt volgens methode
gegeven en is zichtbaar in groepen 4

Klasbezoek
Collegiaal overleg

hele
school
jaar

Succesfactor
Invoeren technisch leesmethode* (welk schooljaar: = teambesluit 7 juni 2012)
Prestatie indicator

Verantwoordelijk

De methode technisch lezen is ingevoerd
en zichtbaar groepen 4-8

Activiteiten
Scholing
Klasbezoek
Collegiaal overleg

Tijds
planning
Hele
school
jaar

Succesfactor
Invoeren nieuwe schrijfmethode
Prestatie indicator
De schrijfmethode is ingevoerd en
zichtbaar groepen 3-8

Verantwoordelijk
Teamleden

Activiteiten
Scholing
Klasbezoek
Collegiaal overleg

Tijds
planning
hele
school
jaar

Succesfactor
Opzetten kwaliteitsmanagementsysteem
Prestatie indicator

Verantwoordelijk

Wij beschikken in september 2013 over een
efficiënt werkend
kwaliteitsmanagementsysteem om de kwaliteit
te monitoren en te sturen.

Kwaliteits
medewerker
en de
directie.

Activiteiten

Tijds
planning
= Training van de Hele
kwaliteitsmedewe school
rker.
jaar
= Structureel
overleg tussen de
directie en de
Kwaliteitsmedewe
rker.
= Terugkoppeling
door de kwaliteits
medewerker aan
het team en
tijdens de
gesprekkencyclus
met de directie
Jaarlijkse
teampresentatie

Succesfactor
Opzetten pestprotocol
Prestatie indicator
Wij beschikken over een pestprotocol

Verantwoordelijk
Directie en
teamleden
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Activiteiten

Tijds
planning
=Ouderpanel
Hele
bijeenkomsten
school
=teambijeenkoms jaar
ten
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Succesfactor
Borgen kwaliteit OIDS – KOOS
Prestatie indicator
Wij hebben onze visie op OIDS vastgelegd en
handelen volgens afspraak KPO Roosendaal
en AVANS Breda

Verantwoordelijk
Alle
teamleden

Schoolplan 2012-2016 KPO basisschool Lavoor

Activiteiten
=Teambijeenkom
sten
=Begeleiden van
studenten
(teams)

Tijds
planning
Hele
school
jaar
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Bijlagen
1. Interne – externe analyse - SWOT
o Sterkten en zwakten
o Kansen en bedreigingen
2. Documenten bestaand beleid
a. Kaderbrief KPO Roosendaal
b. Rapport kwaliteitsaudit
c. Verbeterplan
d. Passende opbrengsten
3. Schoolondersteuningsprofiel
4. Taken ondersteuningsteam
5. Aanbod: overzicht methoden
Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:
a.
zintuiglijke en lichamelijke oefening;
b.
Nederlandse taal;
c.
rekenen en wiskunde;
d.
Engelse taal;
e.
enkele kennisgebieden*;
f.
expressieactiviteiten;
g.
bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het
verkeer
h.
bevordering van gezond gedrag.
* Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:
1.
aardrijkskunde;
2.
geschiedenis;
3.
de natuur, waaronder biologie;
4.
maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting;
5.
geestelijke stromingen.
6.
godsdienst
6.

Sponsorbeleid
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