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Voorwoord 
 

Ons missie en visietraject is gestart in schooljaar 2017-2018. Er zijn diverse studiebijeenkomsten en 

gesprekken georganiseerd over het waarom, hoe en wat van ons onderwijs. Leidend hierin waren de 

Strategische Agenda 2018-20221 van SCOH.  

We hebben elkaar als team veel vragen gesteld: “Waarom doen we wat we doen? Wat geeft onze 

school bestaansrecht? Waarom zouden ouders juist voor onze school moeten kiezen? Wat willen we? 

En waarom? Wat is het juiste voor onze leerlingen? Hoe ziet het beste onderwijs eruit? Hoe doen we 

dat? Wat zie je dan?” In dit schoolplan beschrijven we de antwoorden op die vragen en beschrijven 

onze gedroomde toekomst van onze school. Wij zien het schoolplan als een richtinggevend 

document: we zetten een stip op de horizon, daar willen we naar toe. Het schoolplan wordt jaarlijks 

geëvalueerd en bijgesteld passend bij de ontwikkeling van ons onderwijs. Zo blijven we scherp en 

houden koers.  

We hebben ambities en we willen vooruit! We blijven ons ontwikkelen. Dit doen we omdat we ieder 

kind de allerbeste kansen en toekomst gunnen: “Royale kansen voor de toekomst!” 

 

 

Het team van Prinsehaghe 

 

                                                           
 

 

1 Strategische Agenda SCOH 2018-2022  
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1. Opdracht van de school 
 

1.1 Korte beschrijving van de school 
 
Achtergrond van de school 

Prinsehaghe is in 1889 gestart als de Keucheniusschool voor 70 jongens. De school groeit gestaag en 
na huisvesting in verschillende panden start de school in 1926 in het pand Prinsegracht 182. In 1985 
volgt de fusie met kleuterschool Samuel en krijgt de school de naam Prinsehaghe. De school valt 
vanaf 1981 onder het bestuur van SCOH. Vanaf 2004 krijgen de kinderen les in het huidige gebouw. 
 

Beschrijving van de populatie 

De leerlingen van onze school komen voor het grootste deel uit de nabijgelegen buurten Centrum en 
Schilderswijk. Een kleiner deel komt uit andere, verder gelegen delen van Den Haag. Onze leerling- 
populatie is heel divers; ouders komen uit meer dan 40 verschillende landen van de wereld. Tal van 
verschillende geloven en culturen ontmoeten elkaar bij ons op school. Het overgrote deel van onze 
leerlingen is in Nederland geboren, desondanks is een deel van onze leerlingen minder vaardig in de 
Nederlandse taal. Wij besteden dan ook veel aandacht aan taalonderwijs omdat dit de basis vormt 
van de ontwikkelingskansen van al onze leerlingen. De ouders van onze leerlingen hebben voor het 
overgrote deel een opleiding op MBO niveau of hoger. In onderstaand overzicht is de verdeling van 
het opleidingsniveau weergegeven. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huidige situatie 

Onze school staat midden in het oude centrum van Den Haag en telde in het schooljaar 2018-2019 
zo’n 210 leerlingen en ongeveer 30 peuters. Het leerlingenaantal is al enkele jaren licht dalend. Dit 
heeft voornamelijk te maken met demografische factoren.  
De school heeft in de wijk en daaromheen een goede naam opgebouwd als het gaat om kwaliteit, 
veiligheid, verbondenheid en betrokkenheid. 
 

  

opleidingsniveau ouders

VMBO-t en hoger LBO/VMBO b k

Basisonderwijs
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1.2 Missie en visie 
 

Missie: waarom is onze school de beste voor uw kind? 

Onze missie is om al onze leerlingen, ongeacht culturele achtergrond, religie of sociaal milieu, 
maximale kansen te geven op een goede toekomst. De doorgaande lijn van 2 tot 12 die wij bieden 
vormt hierin een belangrijke meerwaarde. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op onderwijs 
waardoor het zijn of haar mogelijkheden optimaal kan ontplooien. Onze leerlingen krijgen een stevig 
fundament mee aan basisvaardigheden en ontwikkelen daarnaast een uitgebreid pakket aan 
inzichten en vaardigheden waardoor zij goed toegerust de toekomst tegemoet kunnen treden. Onze 
ambitie is dat al onze leerlingen als zelfstandige, verantwoordelijke en positieve mensen de wereld in 
gaan. 

 

Kernwaarden: waar staan wij voor? 

Onze kernwaarden vormen de basis van onze gezamenlijke visie: vertrouwen – saamhorigheid – 
positiviteit – autonomie 

 

Vertrouwen: we vertrouwen elkaar en willen te vertrouwen zijn. 
 
We benaderen elkaar vanuit gelijkwaardigheid en respecteren het perspectief van een 
ander. We hebben met elkaar duidelijke regels en afspraken opgesteld die we naleven 
en waar we elkaar op kunnen bevragen en aanspreken.   
 

Saamhorigheid: samen maken wij de school 

Door een positief pedagogisch klimaat zorgen wij ervoor dat onze leerlingen met en van 
elkaar kunnen leren. Door de ouders te zien als partner kunnen we onze gezamenlijke 
gedragen visie op onderwijs vormgeven. 
 
 
Positiviteit: we gaan uit van mogelijkheden 

Wij benaderen elkaar positief door oog en aandacht voor elkaar te hebben, hoge 
verwachtingen uit te spreken en gewenst gedrag te benoemen en te belonen. 

 

Autonomie: je mag er zijn 

We bieden ruimte voor een onderzoekende houding, eigenaarschap, het maken van 

individuele keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid. 
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Visie: hoe zorgen we dat onze missie slaagt? 

Wij richten ons onderwijs zo in dat ieder kind: 

 met plezier kan leren 

 een onderzoekende, positieve houding ontwikkelt 

 leert om nieuwsgierig en leergierig te zijn 

 leert samenwerken  

 (zelf)vertrouwen krijgt  

 eigenaar is van zijn/haar leerproces 

 respect en verantwoordelijkheid ontwikkelt  

 uitgedaagd wordt om de volgende stap te zetten 

 kan ontdekken waar hij of zij goed in is 
 

Wij kijken vanuit een positieve grondhouding en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. 
Wij zetten in op een optimale brede ontwikkeling, waarbij we rekening houden met de verschillen 
tussen kinderen. We willen ons onderwijs elke dag een stapje beter maken en maken gebruik van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten waardoor we onze werkwijzen kunnen onderbouwen. De 
maatschappelijke ontwikkelingen volgen we nauwgezet en we kijken kritisch naar wat er op ons af 
komt en maken van hieruit keuzes voor ons onderwijs. De betrokkenheid van ouders bij het 
schoolleven van hun kind vinden wij vanzelfsprekend en zeer gewenst. School, ouders en leerlingen 
hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze leerlingen.  
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1.3 Analyse van de sterke en ontwikkelpunten, de kansen en bedreigingen  
Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de input vanuit: 

- Inspectierapport 20162 

- Interne audit 2017 

- Interne en externe analyse door het team 

- (De ouder- en leerling tevredenheidsonderzoeken zijn niet meegenomen omdat deze tijdens 

het schrijven van dit schoolplan niet meer up-to-date en/of actueel waren. In 2019 worden 

deze weer afgenomen en de resultaten worden verwerkt in het jaarplan). 

 
Interne analyse 

 
Sterke punten 
 

Ontwikkelpunten 

- Het pedagogisch-didactisch handelen is 
sterk; er heerst rust in de school.  
- Er is sprake van een veilige schoolomgeving 
en de sfeer op school is positief en respectvol.   
- De kwaliteitsstructuur op Prinsehaghe is 
goed; het zorgplan is helder en duidelijk.   
- Het team is intrinsiek gemotiveerd om te 
werken aan verbetering van de kwaliteit, 
onderwijsontwikkeling en vernieuwing.   
- De eindopbrengsten zijn voldoende en 
voldoen aan de minimumnorm van de 
inspectie.  
- De school beschikt over diverse specialisten 
op het gebied van rekenen, gedrag en taal. 
- Doorgaande lijn peuters-kleuters en PSZ als 
onderdeel van de school  
- Coöperatieve werkvormen. 
- Gebruik maken van de nieuwste 
onderwijsinzichten, o.a. Marzano en Hattie 
 

- De visie moet duidelijker uitgewerkt worden om 
voldoende richting te geven aan beleidskeuzes. 
- Inzetten op de brede ontwikkeling van de 
leerlingen door meer aandacht voor creativiteit, 
cultuur, wetenschap & techniek en ICT, 
Meervoudige Intelligentie 
- Ontdekkend leren, de zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid leerlingen versterken; 
vanuit autonomie de leerlingen keuzes laten 
maken 
- Nog beter tegemoetkomen aan de verschillen in 
onderwijsbehoeften 
- Aanscherpen van het instructiemodel.  
- Verbeteren van het planmatig werken op 
groeps- en schoolniveau 
- directie en MT nadrukkelijkere rol en 
ondersteuning op schoolontwikkeling 
- Diepgaander analyseren van de resultaten bij 
leerlingen met een opvallende ontwikkeling. 
- Procedures en afspraken vastleggen; voor alle 
partijen duidelijk en bindend. 
- Doorgaande lijnen creëren op alle gebieden. 
- Leren van en met elkaar door collegiale 
consultatie en visitatie en klassenbezoeken door 
experts. 
- Versterken van de ouderbetrokkenheid. 
- Beleid ontwikkelen op het gebied van sociale 
vorming en veiligheid 
- Besluitvormingsprocessen verder stroomlijnen 

  

                                                           
 

 

2 Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek basisschool Prinsehaghe 2016 

https://www.prinsehaghe.nl/bestanden/Definitief_rapport_van_bevindingen_kwaliteitsonderzoek_17PQ_Prinsehaghe_-_4813821_-_4_-_IVHO_EDOCS.PDF
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Externe analyse 

 
Kansen 
 

Bedreigingen 

- Verhoging gelden vanuit het rijk door nieuwe 
regeling 
- Prinsehaghe staat goed bekend bij ouders en 
in de buurt. 
- Intensieve samenwerking met de 
peuterspeelzaal en kinderopvang 
- Promotie van de school door naschoolse 
activiteiten i.s.m. kinderopvang 
- Naschoolse activiteiten mogelijk door 
gemeentelijke subsidie 
- Professionalisering team door gemeentelijke 
subsidie 
- Samenwerking met buurthuis m.b.t. 
activiteiten voor ouders 
- Profileren van de school i.s.m. 
peuterspeelzalen (beleid SCOH) 
- Verandering in de bekostigingsregels 
waardoor in de toekomst meer financiële 
ruimte ontstaat 
 

- Hoog percentage huishoudens zonder kinderen 
in het voedingsgebied (58 tot 85%) 
- Toename (landelijke trend) van leerlingen met 
gedrags- en opvoedingsproblemen 
-  Leerlingen zijn weinig zelfstandig als ze op 
school komen 
- Prestatiedruk vanuit de maatschappij en ouders 
- Steeds meer maatschappelijke problemen 
worden bij de school gelegd 
- Veel leerlingen met taalachterstand 
- Gevolgen van blootstelling aan social media 
- Lerarentekort; langdurige invallers en 
lerarentekort zorgen voor kwaliteitsverlies 
- Bezuinigingen waardoor extra ondersteuning 
weg valt/ is weg gevallen. 
- Harmonisatiewet peuterspeelzalen: minder 
toestroom van peuters naar de school. 
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1.4 Strategische keuzes en onderwijsconcept 

Onze ambities 

Naar aanleiding van de sterkte-zwakte analyse en de uitkomst van de verschillende rapporten heeft 
het team van Prinsehaghe de volgende ambities voor de toekomst opgesteld: 
  

 Er is een veilige leeromgeving waarin wederzijds respect centraal staat. 

 Er zijn duidelijke beleidslijnen in het belang van het leren van onze leerlingen. Procedures en 
afspraken zijn voor alle betrokkenen helder en duidelijk. 

 De leerling wordt een stevige basis op taal en rekengebied geboden. 

 We stimuleren zelfredzaamheid en zelfstandigheid in hoge mate. 

 Het ontdekkend en samenwerkend leren vormen belangrijke pijlers in ons onderwijs.  

 De leerling is eigenaar van het eigen leerproces 

 ICT is een belangrijk middel in ons toekomstgerichte onderwijs. 

 Naast de basisvakken is er veel aandacht voor creativiteit, zaakvakken, wetenschap & 
techniek en 21e -eeuwse vaardigheden. 

 De zaakvakken en creatieve vakken worden waar mogelijk in samenhang aangeboden. 

 Ons team is een lerend team; wij leren van en met elkaar, professionalisering is een continu 
proces. 

 Wij streven naar voortdurend verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

 Ouders zijn van essentieel belang voor het leren van hun kind en worden optimaal betrokken 
bij de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Onze thema’s voor 2019-2023 

Vanuit de ambities heeft het team van Prinsehaghe vier thema’s voor de komende 4 jaar vastgesteld. 

Het hoofdthema is het vormgeven van een nieuw onderwijsconcept:  

Ons onderwijsconcept: “Royale kansen voor jouw toekomst” 

Om toekomstgericht onderwijs te realiseren heeft het team van Prinsehaghe vanuit de ambities een 
onderwijsconcept opgesteld van waaruit we ons onderwijs gaan vormgeven:  
 

 Werken aan zelfstandigheid 

 Samenwerken 

 Onderzoekende houding  

 Leerling is eigenaar van het leerproces 
 

 
Om toekomstbestendig onderwijs te kunnen verzorgen zal er de komende schoolplanperiode veel 
aandacht zijn voor een andere pedagogisch-didactische benadering van het leren.  
Het ontdekkend en samenwerkend leren gaan belangrijke pijlers vormen van ons onderwijs. We 
stimuleren zelfredzaamheid en zelfstandigheid in hoge mate door o.a. keuzemogelijkheden en 
positieve autonomie te creëren. We stimuleren het kritisch denken en het probleemoplossend 
vermogen van de leerlingen. We willen hierbij gebruik maken van vak-doorbrekend en/of thematisch 
werken.  
We brengen onze leerlingen Mediawijsheid bij en integreren ICT in ons onderwijs. We laten de 
leerling eigenaar zijn van het eigen leerproces: zo ontstaat leerling gestuurd adaptief onderwijs. Wij 
zijn er van overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan het leren van onze leerlingen.  
Kortom: we verzorgen onderwijs dat past in de 21e eeuw en onze leerlingen “Royale kansen voor de 
toekomst biedt”. 

 
 
Naast het vernieuwen van het onderwijsconcept hechten wij uiteraard groot belang aan de 

voorwaarden die nodig zijn om optimaal tot leren te kunnen komen. Onderstaande thema’s lopen 

daarom vanuit de vorige schoolplanperiode door in het schoolplan 2019-2023. 

Sociale veiligheid 

Kernwaarden centraal, veilige leeromgeving, methode sociale vorming, ontwikkelen van beleid. 

Ouderbetrokkenheid 

Gedeelde verantwoordelijkheid, verbinding en samenwerking, ouderraad, ouderparticipatie. 

Duidelijke afspraken en procedures 

Borgen van afspraken, doorgaande lijnen, duidelijke visie en beleid, effectief en inhoudelijk 

vergaderen, kritisch kijken naar nut en noodzaak van toetsen. 

 

Met elkaar gaan we de komende 4 jaar op weg op onze ambities waar te maken. We onderzoeken en 
implementeren methodieken om het beste resultaat te bereiken.  
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2. Onderwijs 
 

 

2.1 Identiteit en diversiteit 
 

Visie op levensbeschouwing 

Prinsehaghe is een open protestants christelijke school; alle kinderen zijn welkom. De christelijke 
normen en waarden vormen de basis van ons handelen. Vanuit een open houding, die gericht is op 
verbinding, voeren wij de dialoog met eenieder die met onze school te maken heeft. Ons doel is om 
te komen tot wederzijds respect en begrip om zodoende elkaar te kunnen ontmoeten in 
gelijkwaardigheid. Wij streven naar een maximale openheid en verbondenheid met 
andersdenkenden en anders-gelovigen3. Dit maakt ons een kleurrijke, christelijke dialoogschool.  

 
 
 

Onze leerlingen maken op betekenisvolle wijze kennis met de belangrijkste feesten en figuren uit de 

christelijke traditie. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan de andere grote 

levensbeschouwelijke stromingen. De verschillen en overeenkomsten komen hierbij aan bod in 

dialoog en ontmoeting. Onze leerlingen leren een open houding te ontwikkelen ten opzichte van 

diversiteit en gelijkwaardigheid in brede zin. Respect en tolerantie zijn hierin centrale begrippen.  

Aan het begin of einde van de schooldag is in de klas een moment van bezinning. Dit kan zijn door 

een gebeds- of bezinningsmoment, het vertellen van een (eigentijds-) christelijk bronverhaal of het 

zingen van een lied. Op Prinsehaghe vieren wij het paas- en kerstfeest. Van onze leerlingen 

verwachten wij dat zij actief mee doen aan alle activiteiten van de school inclusief de viering van de 

christelijke feesten. Er wordt ook aandacht besteed aan Hemelvaart en Pinksteren en de vieringen 

van andere levensbeschouwingen.  

                                                           
 

 

3 Identiteitsnotitie 2019 SCOH 
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Ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten en feesten. Bij deze activiteiten houden wij 

(zoveel mogelijk) rekening met voedselvoorschriften en dieetwensen.  

 

Visie op maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap 

Onze school is onderdeel van de maatschappij waarin onze primaire taak lesgeven aan kinderen is. 
Wij zijn ons bewust van onze positie in de maatschappij en hebben dagelijks te maken met invloeden 
van buitenaf. Wij zien onszelf als deel van een breder geheel waarbij wij samen werken met 
verschillende organisaties ten behoeve van onze leerlingen. Er zijn structureel contacten met externe 
instanties, zoals welzijnswerk, CJG Jeugdteam, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, de 
buurtvereniging en de wijkagent. Dit alles doen wij om te zorgen dat al onze leerlingen zich geborgen 
en veilig voelen op onze school.   

Onze leerling populatie is zeer divers, evenals de landen waaruit onze leerlingen en ouders afkomstig 

zijn. Dit vraagt om een betrokken kijk op Actief Burgerschap. 

• Onze kernwaarden zijn de basis van ons handelen en stimuleren actief burgerschap en 
verdraagzaamheid.  

• In onze samenstelling zijn wij het voorbeeld van een multiculturele samenleving. We 
respecteren elkaar, we leren van elkaar, we staan open voor elkaar. Zo vullen wij dagelijks 
onze rol als burger in de maatschappij. 

• De methodes die wij gebruiken voor o.a. Sociale Vaardigheid en de wereld oriënterende 
vakken kiezen wij mede vanuit het criterium dat actief burgerschap hierin wordt 
gestimuleerd. 

 
2.2 Brede vorming 
 
Schooltijden 

Wij hanteren voor alle leerjaren minimaal 940 lesuren per jaar. De schooltijden voor de leerlingen 
van de groepen 1 t/m 8 zijn hetzelfde, namelijk:  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Op 
woensdag is er alleen ’s morgens les. 
 

Aanbod van vakken 

Wij geven onze leerlingen een stevige basis mee op taal- en rekenonderwijs, daar is veel aandacht 

voor. Daarnaast wordt er lesgegeven in de wereld oriënterende vakken, schrijven, 

studievaardigheden, bewegingsonderwijs, creatieve en culturele vorming en levensbeschouwing. 

Voor overzicht van de methodes die wij gebruiken kunt u onze schoolgids4 raadplegen. Er is ook een 

naschools aanbod van sport- en diverse andere activiteiten waar onze leerlingen aan mee kunnen 

doen. Dit bekostigen wij volledig vanuit de middelen die het rijk en de gemeente ons ter beschikking 

stellen We maken geen gebruik van sponsoring.  

                                                           
 

 

4 Schoolgids Prinsehaghe 2019-2020 
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Ononderbroken ontwikkeling 

Prinsehaghe is een Basisschool 2-12, een school voor kinderen van 2 ½  tot en met 12 jaar. De 

peuterschool maakt ook echt onderdeel uit van onze school en vormt samen met de groepen 1 en 2 

één onderbouw. In alle peuter- en kleutergroepen wordt volgens dezelfde pedagogische visie 

gewerkt. Centraal daarin staat het spelend leren; de manier waarop jonge kinderen leren. Ook in 

groep 3 wordt ’s middags op deze wijze gewerkt waarbij aangesloten wordt bij de thema’s die 

centraal staan in de peuter- en kleutergroepen. Zodoende ontstaat een vloeiende doorgaande 

leerlijn. Meer informatie vindt u in de schoolgids. 

Door het gebruik van de verschillende methodes zijn de doorlopende lijnen gewaarborgd. Daarnaast 

monitoren en borgen wij de doorlopende lijnen door overleg in de bouwen, collegiale consultatie en 

visitatie en klassenbezoeken door directie en specialisten in de school.  

Kerndoelen en referentieniveaus 

De kerndoelen vinden we terug in de op onze school gebruikte methoden. Bij de keuze van de 
methoden zijn we o.a. uitgegaan van een geordende aanbieding, een duidelijke structurering van de 
leerstof, de ontwikkeling van het zelf-ontdekkend en probleemoplossend vermogen, de visuele 
ondersteuning, het aanbod van herhaling- en oefenstof en de differentiatie in verwerking. 
In de door ons gebruikte methode voor rekenen zijn de referentieniveaus aangegeven. Binnenkort 
wordt de taalmethode vervangen en daarin staan de referentieniveaus ook beschreven. In de 
eindtoets die onze school afneemt in groep 8, de IEP toets, worden voor elke leerling de 
referentieniveaus per vakgebied aangegeven. Leerlingen die op een eigen leerlijn zitten behalen aan 
het einde van de basisschool minimaal referentieniveau 1 F.  
In deze schoolplanperiode gaan wij onze ambities beschrijven als het gaat om leerlingen die aan het 
einde van de schooltijd het fundamentele 1F halen voor taal en rekenen. Dit gaan wij ook doen voor  
de leerlingen die aan het einde van de schooltijd het hogere streefniveau 1S voor rekenen en 2F voor 
taalverzorging en lezen halen.  
 

Onderwijskundige kwaliteit 
Prinsehaghe biedt onze leerlingen een ononderbroken ontwikkeling vanaf de peutergroepen tot en 
met groep 8. Binnen ons jaarklassensysteem wordt het onderwijs zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de talenten en mogelijkheden van het kind. De inrichting en organisatie van het onderwijs wordt 
afgestemd op de verschillen die er tussen kinderen zijn. We werken opbrengst- en handelingsgericht 
(OHGW). Bij de basisvakken wordt in drie niveaus gewerkt voor wat betreft de instructie en de 
verwerking van de lesstof. De lessen worden aangeboden volgens de structuur van het DIM-model. 
De te behalen lesdoelen van de methodes worden vertaald naar leerdoelen voor de leerlingen: “ik 
kan, ik weet en ik begrijp”. Op deze wijze zijn de leerlingen zich bewust van wat ze leren en of dit aan 
het einde van de les gelukt is.  
 
Ons onderwijs is zodanig ingericht dat er veel aandacht is voor zelfstandig werken en samenwerken. 
Dat vraagt naast vakmanschap m.b.t. klassenmanagement, instructie en interactie, flexibiliteit en het 
vermogen om kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. De lesmethoden die wij 
kiezen passen bij deze manier van werken.  
De ontwikkeling van de leerlingen worden nauwgezet gevolgd en de didactische en pedagogische 
aanpak wordt regelmatig besproken en geëvalueerd. Dit gebeurt o.a. door collegiale consultatie en 
visitatie en klassenbezoeken door interne specialisten en directie.  
Wij toetsen de opbrengsten van onze leerlingen op het gebied van de cognitieve, sociaal emotionele, 
motorische en creatieve ontwikkeling aan de gestelde doelen en analyseren deze voor het 
verbeteren van het onderwijs.   
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Ons team is zeer gemotiveerd en werkt continue aan haar professionele ontwikkeling en de 
verbetering van de onderwijskwaliteit.  

 

Pedagogische kwaliteit 

Wij bieden de kinderen een veilige en geborgen leeromgeving zodat zij zich thuis voelen en met 

plezier naar school gaan en maximaal tot leren kunnen komen. De relatie met de leerkracht is hierbij 

van groot belang. Onze leerkrachten zijn professionals die het kind centraal stellen en hoge 

verwachtingen hebben van de leerling. Zij gaan uit van wat het kind beheerst en geven daar positieve 

feedback op. Hierdoor heeft het kind succeservaringen die in hoge mate bijdragen aan het leren van 

kinderen.  

Ambities voor het pedagogisch-didactisch en schoolklimaat 

In dit schoolplan heeft het team van Prinsehaghe haar gezamenlijke visie op onderwijs geformuleerd. 

In de komende 4 jaar gaan we hiermee aan de slag. We willen onderwijs gaan verzorgen waarin de 

leerling meer en meer eigenaar is van het eigen leerproces is zodat de motivatie om te leren vanuit 

het kind zelf komt (intrinsiek gemotiveerd). Dit doen we onder andere door te werken met 

Leerdoelen die vanuit het kind geformuleerd zijn: “ik kan, ik weet, ik begrijp”. Hierdoor zijn de 

leerlingen beter in staat om te leren, te weten wat ze geleerd hebben en feedback te geven en te 

krijgen op hun leerproces.  

Vanuit de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is en was er veel aandacht voor de basisvakken: 

taal en rekenen. De komende jaren gaan wij substantieel meer aandacht besteden aan creativiteit, 

zaakvakken, Meervoudige Intelligentie, wetenschap & techniek en 21e -eeuwse vaardigheden zodat 

ieder kind kan excelleren en maximaal toegerust is voor zijn/haar toekomst. Waar mogelijk worden 

vakken in samenhang (thematisch) aangeboden om zo het leerrendement te vergroten.   De rol van 

de leerkracht verschuift nog meer van “instructeur” naar begeleider. Het ontdekkend en 

samenwerkend leren gaan belangrijke pijlers vormen van ons onderwijs.  

Het onderwijs dat wij geven is een gedeelde verantwoordelijkheid van het team. Alle betrokken in de 

school, van pedagogisch medewerker tot directeur, werken vanuit de gedeelde visie. Het creëren van 

doorgaande lijnen op alle gebieden is hierin een vanzelfsprekendheid. 

Het team van Prinsehage is enkele jaren geleden geschoold in het werken volgens de didactische 

principes van Marzano en heeft kennis gemaakt met de theorieën van Hattie. Deze kennis wordt in 

de komende jaren opgefrist, verdiept en ingezet in het onderwijs.  
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2.3. Kansen voor elk kind 
 

Veiligheidsbeleid 

Wij vinden het ontzettend belangrijk om een veilige omgeving voor onze leerlingen, ouders en 

leerkrachten te verwezenlijken omdat dit een voorwaarde is om tot leren en ontwikkelen te komen.  

Hier werken wij dagelijks aan. Met elkaar hebben wij onder andere onze “Gouden Regels” opgesteld 

die aan het begin van elk schooljaar besproken worden met de kinderen. Deze regels hangen 

zichtbaar in de school. Van iedereen die de school binnen komt verwachten wij dat hij /zij zich aan 

deze regels houdt.  

Er is een leerkracht die aanspreekpunt is, naast de eigen leerkracht, wanneer een kind last heeft van 

pesten. Er zijn contactpersonen ongewenste intimiteiten, een protocol “Veiligheid online”, een 

ontruimingsplan en de school heeft een aantal bedrijfshulpverleners en EHBO-ers. Meer informatie 

kunt u in de schoolgids5 vinden. 

 

Ambities op het gebied van veiligheidsbeleid 

Met onze kernwaarden als basis richten we ons op een veilige (leer)omgeving en een stabiele 

emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Om in de komende jaren ons beleid op dit gebied 

verder vorm te geven en te borgen is de werkgroep sociale veiligheid opgericht en zijn een intern  

coördinator Sociale Veiligheid en een Anti-pest-coördinator benoemd. Zij verdiepen zich in de 

aanschaf van een nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling die het komende jaar 

geïmplementeerd gaat worden. Om de rust en veiligheid in onze school te waarborgen en preventief 

te kunnen werken, wordt beleid ontwikkeld op het gebied van Sociale veiligheid en sociaal 

emotionele ontwikkeling.  

 

Hoe wij omgaan met taalachterstanden 

Naast aandacht voor de algemene ontwikkeling wordt er alle groepen veel tijd ingeruimd voor 

taalvorming. In de peuter- en kleutergroepen gebruiken we hiervoor een breed VVE-programma, 

namelijk Piramide. Dit programma gaat uit van de brede ontwikkeling van het kind. In de activiteiten 

die de methode biedt komen alle acht ontwikkelingsgebieden aan bod.  

Leerlingen die minder vaardig zijn in de Nederlandse taal worden, buiten de klas, intensief begeleid 

door onze VVE-tutor. 

  

                                                           
 

 

5 Schoolgids Prinsehaghe 2018-2019 
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Extra ondersteuning naast de basisondersteuning 

Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. 
Ook onze school biedt extra ondersteuning. Wij bieden namelijk: 

● Extra deskundigheid aanwezig op gebied van dyslexie 
● Goede zorgorganisatie en goed werkend MDO (Multi Disciplinair Overleg) 
● Veel kennis van taalonderwijs en VVE 
● Reken- en taalspecialisten 
● Leer- en gedragsspecialist 
● Specialist Passend Onderwijs (i.o.) 
 

Voor meer informatie kunt u ons SchoolOndersteuningsProfiel6 bekijken.  

 

Afstemmen op de onderwijsbehoeften en een ononderbroken ontwikkeling 

Als de leerling bij ons op school komt, wordt op basis van verschillende bronnen het niveau en de 

ontwikkeling van het kind vastgesteld. Aan de hand hiervan krijgt het kind een passend 

onderwijsaanbod. Dit kan in de klas zijn maar ook d.m.v. extra begeleiding buiten de klas. Er vinden 

meerdere keren per jaar groeps- en leerlingbesprekingen plaats. De interne begeleider bespreekt 

dan met de leerkracht en eventuele andere teamleden, die het kind begeleiden, hoe de ontwikkeling 

van het kind verloopt en welke vervolgafspraken ten aanzien van de begeleiding gemaakt moeten 

worden. Deze afspraken worden vastgelegd en in de volgende leerlingbespreking geëvalueerd. Een 

uitgebreide beschrijving van deze procedure is vastgelegd in het Zorgplan7 dat jaarlijks wordt 

geëvalueerd en bijgesteld.  

Voor het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen in de peutergroepen en de groepen 1 en 2 

zijn we in 2019 overgestapt op het observatiesysteem Kijk! Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we 

voor het in kaart brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling het systeem van Zien! en voor de 

overige ontwikkelingsgebieden het leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin worden de resultaten van 

de Cito en methodetoetsen vastgelegd. 

 

  

                                                           
 

 

6 SchoolOndersteuningsprofiel 2019-2022 
7 Zorgplan Prinsehage 2019 
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2.4 Onderwijs voor de toekomst  
 

Onze ambities 

We blijven onze leerlingen een stevige basis bieden in taal en rekenen. Daarnaast gaan we de 
komende jaren ons onderwijsaanbod 21e eeuw “proof” maken.  
Dit gaan wij doen door:   

 een duidelijke plaats voor creatieve vakken in ons lesrooster 

 wetenschap & techniek8, 21st century skills en Meervoudige Intelligentie te 
verweven in het onderwijsaanbod 

 breed onderwijsaanbod: methodisch, thematisch en projectmatig werken 

 waar mogelijk vakken in samenhang aan te bieden 

 werken met “kinddoelen” en de doelenmuur 

 adaptief onderwijs 

 versterken van de intrinsieke motivatie 

 coöperatieve werkvormen 

 groepsdoorbrekend werken 

 het bieden van keuzemogelijkheden 

 inzet van ICT o.a. i.c.m. nieuwe methoden 

 het stimuleren van het probleemoplossend vermogen 

 waar mogelijk inzetten van gespecialiseerde (vak)leerkrachten 

 naschools activiteiten aanbod 
 
 

 
  

                                                           
 

 

8 Nationaal Techniekpact 2020 
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2.5 Strategische keuzes 
 
De ontwikkelonderwerpen op onderwijskundig gebied voor de periode 2019-2022 zijn: 

1. We richten ons op een veilige (leer)omgeving en een stabiele emotionele ontwikkeling van 
onze leerlingen. 
- De kernwaarden vormen de basis voor gedrag en beleid; er wordt breed gedragen beleid 
ontwikkeld op het gebied van sociale veiligheid en emotionele ontwikkeling. Er komt een 
schoolbrede aanpak zodat onze leerlingen op een prettige en sociale wijze met elkaar om (blijven) 
gaan. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 
- We ontwikkelen duidelijke doorgaande (beleids)lijnen en leggen deze vast in het belang van het 
leren van onze leerlingen. Procedures en afspraken zijn voor alle betrokkenen helder en duidelijk. 
- Het welzijn van onze leerlingen wordt jaarlijks gemonitord en gemeten door het gebruik van een 
gevalideerd leerlingvolgsysteem. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en besproken met de 
leerlingen teneinde het welzijn van de leerlingen te verhogen. We streven naar positieve scores op 
alle onderdelen. 
 
2. We geven onze leerlingen een stevige basis mee op het gebied van taal en rekenen. 
- Er komt beschreven beleid op het gebied van taal- en rekenontwikkeling. Doel is ons onderwijs 
zodanig af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zodat zij maximaal kunnen 
profiteren van het onderwijsaanbod. 
- De vaardigheidsgroei van de leerlingen is minimaal op het landelijk gemiddelde, zowel op groeps- 
als op individueel niveau. De resultaten van de eindtoets liggen minimaal boven de ondergrens en 
bij voorkeur op het gemiddelde van de vergelijkingsgroep.9 Vanaf 2020 gaan we werken met de 
referentieniveaus.10 
 
3. Ons onderwijs wordt nog beter afgestemd op de mogelijkheden en talenten van onze 
leerlingen. We gaan hierin een breed betekenisvol aanbod ontwikkelen. 
- De komende jaren gaan wij substantieel meer aandacht besteden aan creativiteit, zaakvakken, 
Meervoudige Intelligentie, wetenschap & techniek en 21e -eeuwse vaardigheden zodat ieder kind 
kan excelleren. We onderzoeken de mogelijkheden om de zaakvakken en creatieve vakken zoveel 
mogelijk in samenhang aan te kunnen bieden. Het ontdekkend, samenwerkend leren en 
zelfstandigheid zullen hiervan belangrijke componenten vormen. We onderzoeken de 
mogelijkheden van thematisch en projectmatig werken. 
 
4. We richten de aandacht op didactiek en het aanleren van vaardigheden bij leerlingen die 
passen bij toekomstgericht onderwijs:  
Onder andere: Zelfstandigheid en zelfredzaamheid, keuzemogelijkheden, positieve autonomie, 
ontdekkend en samenwerkend leren, probleemoplossend vermogen stimuleren, eigenaarschap, 
ICT en thematisch werken. 
- We ontwikkelen een visie op toekomstgericht onderwijs en onderzoeken wat werkt voor onze 
leerlingen. De didactische principes van Marzano, de theorieën van Hattie en andere 
onderwijsonderzoekers worden toegepast. 

                                                           
 

 

9 Zie ook Kwaliteitsbeleid SCOH 2018-2022 
10 Nieuw kader Inspectie voor het onderwijs  
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- Het onderwijs zal meer leerling gestuurd en minder leerkracht gestuurd worden. Dit vereist een 
andere aanpak en manier van verwerken van de lesstof. 
 
5. De afspraken die gemaakt zijn in het Identiteitskader 2018 van SCOH zijn leidend voor het 
vormgeven van onze identiteit.  
Onze school streeft ernaar een christelijke dialoogschool te zijn. Dit betekent dat we streven naar 
het expliciet uitdragen van onze christelijke identiteit en tegelijkertijd naar openheid en 
verbondenheid met andere levensbeschouwingen. We gaan hierbij uit van het identiteitskader van 
SCOH. Daarbij volgen wij de schijf van 5 uit het identiteitskader11 en beschrijven wij hoe we onze 
identiteit verder vorm geven. De schijf van vijf verwijst naar de vijf dimensies waar de identiteit van 
onze school tot uitdrukking komt; Eindprofiel van de leerling, Cultuur en Hoogtepunten, Uiterlijk en 
Inrichting, Partners van de school én Leerkrachtkwaliteiten. Op basis van onze zelfevaluatie komen 
deze aandachtspunten naar boven: 2 (het meedoen aan alle activiteiten door alle leerlingen), 3 
(zichtbaarheid van de identiteit in de school) en 6 (jaarlijks bespreken van onze Christelijke 
identiteit en het uitdragen hiervan).  Hoe we dit doen beschrijven we in de jaarplannen.” 
 
6. De betrokkenheid van ouders is van essentieel belang voor het leren van kinderen. Ouders zijn 
onze partners in het leerproces.  
We willen de ouders nog meer betrekken bij het leren van kinderen en alles wat er in de school 
gebeurt, onder andere door het inzetten van de talenten van ouders en het organiseren van open 
lessen. In overleg met het team en ouders worden de plannen voor het vergroten van deze 
betrokkenheid voor de komende 4 jaar uitgewerkt. 
 
 

  

                                                           
 

 

11 Identiteitskader SCOH 2019 
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3. Personeelsbeleid 
 

 

3.1 Personeelsbeleid in samenhang met het onderwijskundig beleid 
 

Identiteit  

Van al onze teamleden verwachten we een open blik en een tolerante en respectvolle houding t.a.v. 

de culturen en gezindten die onze school bezoeken. Daarnaast zijn een positieve houding t.a.v. de 

christelijke identiteit en die kunnen uitdragen een vereiste. 12 

Professionele cultuur en professionalisering  

Ons team staat open voor vernieuwingen in het onderwijs, denkt daar graag over mee en draagt 
daaraan bij. Hierdoor wordt de schoolontwikkeling breed gedragen. We ontwikkelen duidelijke 
doorgaande (beleids)lijnen in het belang van het leren van onze leerlingen. Procedures en afspraken 
zijn voor alle betrokkenen helder, duidelijk en leidend. 

De teamleden van Prinsehaghe werken structureel aan het ontwikkelen van een professionele 
cultuur. We willen een lerend team zijn: een team dat leert van en met elkaar. Om de vaardigheden 
en kennis up-to-date te houden worden er meerdere keren per jaar teamscholingsdagen 
georganiseerd.  

Er vindt structureel collegiale consultatie en visitatie, overleg in de bouwen of met het team plaats. 
Onderwerpen zijn onderwijsinhoudelijke zaken, bijvoorbeeld het voorbereiden van thema’s en 
lessen, het evalueren hiervan en het bespreken en borgen van doorgaande lijnen. Wij werken 
volgens de PDCA- cirkel, wat betekent dat er sprake is van continue ontwikkeling, evaluatie en 
borging. Daarnaast zorgen de leerkrachten dat zij zich op individueel niveau blijven ontwikkelen door 
het volgen van cursussen en trainingen buiten de school en het lezen van vakliteratuur. Afspraken 
over de professionalisering van onze leerkrachten zijn vastgelegd in de SCOH beleidsnotitie scholing 
en professionalisering.13 Nascholing staat in eerste plaats in dienst van de schoolontwikkeling.  

 

Ambitie 2019-2022 

Van een leerkracht die in onze school werkt wordt verwacht dat zij/hij: 
 

 de schoolvisie en het onderwijsconcept omarmt en uitdraagt;  

 met een positieve blik naar kinderen kijkt en kijkt wat kinderen wel kunnen; 

 een veilig pedagogisch klimaat creëert;  

 hoge verwachtingen van onze leerlingen heeft. Kernbegrippen daarbij zijn: brede vorming, 
talentontwikkeling, kansen voor elk kind en onderwijs voor de toekomst. (Zie ook 
Kwaliteitsbeleid SCOH14). 

                                                           
 

 

12 Beleidsnotitie Identiteit 2018 
13 Beleidsnotitie Scholing en Professionalisering 2018 
14 Kwaliteitsbeleid SCOH 2018-2022 
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 een actieve en onderzoekende houding heeft en deze ook bij de leerlingen stimuleert; 

 mede-eigenaar is en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt voor de 
onderwijsopbrengsten; 

 eigenaarschap bij leerlingen voor het leerproces en de leerdoelen stimuleert; 

 op professionele wijze feedback geeft aan leerlingen en collega’s; 

 een werkwijze ontwikkelt en hanteert passend bij ons onderwijsconcept. Onder andere het 
stimuleren van vaardigheden als samenwerken, communiceren, informatievaardigheden en 
creatief, reflectief, probleemoplossend en kritisch denken.  

 vorm kan geven aan samenwerkend (coöperatief) leren en daarbij verschillende 
groeperingsvormen hanteert; 

 zowel een leerkracht gestuurde alsook van een leerling gestuurde aanpak kan inzetten om 
het leren van leerlingen te bevorderen; 

 gebruik maakt van up-to-date didactische principes en inzichten; 

 nieuwe technieken – met name op het gebied van ICT – in de lessen integreert 

 werkt vanuit verbinding met kerndoelen en multidisciplinaire verbreding en verdieping 
 
 

Inzetbaarheid 

Onze leerkrachten zijn opgeleid om les te mogen geven aan de groepen 1 t/m 8. We gaan er dan ook 

vanuit dat alle leerkrachten in deze groepen ingezet kunnen worden. Wat we daarnaast heel 

belangrijk vinden is dat de “de juiste persoon op de juiste plek” ingezet wordt waarbij gekeken wordt 

naar talenten en vaardigheden. Dit zorgt dat ons onderwijs nog beter wordt.  

Het werken in het onderwijs is een geweldig mooi en intensief vak. We zijn zuinig op onze teamleden 

en willen graag dat zij onze leerlingen goed onderwijs kunnen blijven geven en dat de 

onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft. Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Vanuit onze visie maken we bewuste keuzes uit al het aanbod dat op de school af komt. 

 We voorkomen stapelen: als er nieuw aanbod bij komt gaat er iets dat niet meer effectief 

is af. 

 De taken naast het lesgeven worden evenredig, naar rato van de werktijdfactor, verdeeld 

over de teamleden. 

 

Kwaliteit 

De directeur toont leiderschap en stuurt op onderwijskwaliteit. Dit gebeurt door het formuleren van 

uitdagende en meetbare doelen wat betreft resultaten en schoolontwikkeling15. Twee keer per jaar 

spreekt de directeur met het team en IB-ers over de al of niet gerealiseerde doelen (o.a. met gebruik 

making van de datamuur).  

Goede leerkrachten, een professionele cultuur, een veilige omgeving, scholing en keuzes maken 

dragen bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Leerkrachten zijn in ieder geval na drie jaar basis 

bekwaam en na zeven jaar vakbekwaam. Het team van Prinsehaghe bestaat voor het overgrote deel 

uit vakbekwame leerkrachten. Om te kunnen beoordelen of een leerkracht functioneert op het 

                                                           
 

 

15 Kwaliteitsbeleid SCOH 2018-2022 
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niveau dat van haar/hem verwacht mag worden16 observeert de directeur meerdere keren per jaar 

de teamleden in de groepen. Deze lesobservaties worden met de betreffende leerkrachten 

besproken en vastgelegd in het persoonlijk dossier. Elke leerkracht maakt jaarlijks een Persoonlijk 

Ontwikkel Plan en bespreekt dit met de directeur. In dit ontwikkelplan beschrijft de leerkracht hoe 

zij/hij ervoor gaat zorgen dat haar/zijn kennis en vaardigheden gelijke tred blijven houden met en 

bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden 2 jaarlijks 

gevoerd conform het SCOH-beleid. 17 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 

 

16 Functieboek SCOH december 2018 
17 Gesprekkencyclus PO  
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3.2 Strategische keuzes 
 
 De ontwikkelonderwerpen op het gebied van personeelsbeleid voor de periode 2019-2023 zijn: 

 
7. Het past bij ons onderwijsconcept dat onze leerkrachten vaardig zijn met ICT18 en de 21e -
eeuwse vaardigheden in hun vingers hebben. Hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen, 
vertrouwen in het zelfsturend vermogen en durven “los laten” zijn voorwaarden om onze 
leerlingen de ruimte te geven om zich maximaal te kunnen ontplooien op alle 
ontwikkelingsgebieden. 
- De ICT vaardigheden van de teamleden worden verder geprofessionaliseerd conform het beleid 
van SCOH.  
- Om goed toekomstgericht onderwijs te kunnen verzorgen, zal het team geschoold moeten zijn om 
dit te kunnen realiseren. Toekomstgericht onderwijs geven vereist een andere benadering van het 
lesgeven en leren. In de komende jaren zal de focus liggen op het scholen van de teamleden op dit 
gebied. 
 
8. Ons team is een lerend team; wij leren van en met elkaar, professionalisering is een continu 
proces. 
- In een team dat van en met elkaar wil leren en een professionele leergemeenschap wil vormen, is 
een professionele houding en vertrouwen van alle betrokkenen de basis. Collegiale consultatie, 
visitatie en klassenbezoeken zijn onderdelen die verder uitgebouwd gaan worden zodat wij 
maximaal kunnen profiteren van de in de school aanwezige kennis. Feedback en reflectie zijn 
onderdelen van onze professionele cultuur.  
 
9. Een kwalitatief sterk team behouden. 
- De vakbekwaamheid, competenties en ontwikkeling van de leerkrachten worden gemonitord door 
gebruik te maken van de gesprekkencyclus19.  
- Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij hun kennis up-to-date houden en bijdragen aan de 
schoolontwikkeling20.  
- We maken bij voorkeur zo min mogelijk gebruik van de inzet van (kort)tijdelijke medewerkers in 
onze formatie om kwaliteitsverlies te voorkomen.  
- Nieuwe leerkrachten krijgen een “maatje” toegewezen dat hen het eerste jaar begeleid. 
Procedures en afspraken staan op papier en zijn bij iedereen bekend.  
 
 

 

  

                                                           
 

 

18 Beleidsnotitie ICT-vaardigheden leerkrachten SCOH 
19 Gesprekkencyclus PO 
20 CAO PO 2018-2019 
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4. Kwaliteitszorg 
 
 

4.1 Huidige situatie 
 
De kwaliteitszorg wordt omschreven in het zorgplan. Om de doorgaande lijn te monitoren en te 
waarborgen, met name als het gaat om de kwaliteit van de zorg aan leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften, is in 2018 gestart met groepsbezoeken door de IB-ers en interne experts. 
Wanneer de ontwikkeling van een leerling niet volgens verwachting verloopt, wordt onderzocht wat 
de verklaring hiervoor is en wordt, zo nodig, een plan van aanpak opgesteld.  
Er wordt in de groepen gewerkt met groepsplannen. Na overleg tussen Intern Begeleider en de 
leerkracht wordt op basis van de resultaten besloten of er een groepsplan moet worden gemaakt en 
voor welk vak. De leerkrachten formuleren op groeps- en/of leerling niveau uitdagende en meetbare 
doelen voor een afgesproken periode.  
De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden 2 x per jaar met het hele team 
besproken. Daarnaast worden de  resultaten door de Intern begeleider met de leerkracht besproken 
en verbeteracties worden vastgelegd.  
 
 

Maatregelen ter verbetering 

In de school zijn naast twee intern begeleiders, ook twee rekenspecialisten en een leer- en 

gedragsspecialist aanwezig. In het schooljaar 2018-2019 zijn een taalspecialist, een ICT-coördinator 

en een specialist Passend Onderwijzen afgestudeerd om op deze wijze de benodigde expertise de 

school binnen te halen en in te kunnen zetten ter verbetering van het onderwijs.  

In 2019 is het werken met het Cito-lovs opnieuw geïntroduceerd. De behoefte aan een instrument 

waarmee diepgaande analyses van de resultaten te kunnen maken werd geconstateerd. Door het 

werken met het Cito-lovs zijn we beter in staat om vanuit de analyses verbeterplannen en beleid te 

maken en kan nog beter gemonitord worden wat de trendontwikkelingen op leerling, groeps- en 

schoolniveau zijn.  

Ook in 2019 is het leerling observatiesysteem Kijk! geïntroduceerd in de peuter- en kleutergroepen. 

Vanuit dit systeem kunnen groepsplannen gegenereerd worden om nog beter op de 

ontwikkelbehoeften van de leerlingen in te kunnen spelen  

De kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsinhoud worden maandelijks besproken in het overleg 

met het MT en de bouwvergaderingen. De bouwcoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol als 

het gaat om het uitvoeren en implementeren van beleid.  

De directie en intern begeleiders hebben 2-wekelijks overleg over de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoefte en over de onderwijskwaliteit. 

Ambities ter verbetering van de kwaliteit 

We gaan een breder aanbod creëren en vakken in samenhang aan bieden. Op deze wijze krijgt het 
onderwijsaanbod meer betekenis voor de leerlingen waardoor wij verwachten dat het 
leerrendement hoger wordt. We gaan ervoor zorgen dat onze leerlingen meer en meer eigenaar 
worden van hun eigen leerproces: leerling gestuurd adaptief onderwijs= onderwijs op maat. De 
intrinsieke motivatie van de leerlingen en de kans op succeservaringen worden hierdoor verbeterd. 
Wij verwachten dat de opbrengsten op alle ontwikkelingsgebieden hoger worden wat de kansen 
voor de leerlingen vergroot. 
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We zorgen dat het team kennis heeft van de tussen- en einddoelen per ontwikkelingsgebied en we 
werken met methodes waar de doorgaande leerlijnen gewaarborgd zijn.   
Om de kwaliteit van het onderwijsaanbod te garanderen wordt dit regelmatig in de team- en bouw 
overleggen en studiemomenten geëvalueerd en geborgd. Indien nodig of gewenst bereiden 
leerkrachten gezamenlijk de lessen voor en er wordt gebruik gemaakt van collegiale consultatie en 
visitatie. De experts in de school bekijken ieder vanuit hun specialisatie welke verbeteringen er 
wenselijk zijn en beschrijven dit in een breed gedragen beleidsplan.  
Wij blijven onze leerlingen nauwgezet volgen en de resultaten van observaties en toetsen analyseren 
ter verbetering van het onderwijsaanbod. Hiervoor gebruiken we instrumenten die we regelmatig 
toetsen op hun effectiviteit. Ook door het werken met een professioneel lerend team en 
kwaliteitsstandaarden21 blijft de kwaliteit gewaarborgd. Het cyclisch werken volgens de PDCA-cirkel 
wordt op school en groepsniveau verder uitgediept en geïmplementeerd. Op deze wijze wordt er 
voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 

 

21 Kwaliteitsbeleid 2019-2022 SCOH  
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4.2 Strategische keuzes 
 

De ontwikkelonderwerpen op het gebied van kwaliteit voor de schooljaren 2019-2022 zijn:  

10. Vanuit onze visie maken we bewuste beredeneerde keuzes en stellen onze focus vast.  
- Stapelen, versnippering en verlies van onderwijstijd wordt zoveel mogelijk voorkomen.  
- Het onderwijsproces en de onderwijsinhoudelijke keuzes worden regelmatig geëvalueerd.  

 
11. We gaan ons onderwijs nog beter afstemmen op de mogelijkheden en talenten van al onze 
leerlingen. 
- Door het dieper analyseren van de resultaten (o.a. door foutenanalyses te maken) kan het 
onderwijsaanbod nog beter aansluiten op de behoeften en vaardigheden van de leerlingen.  
- De Intern Begeleiders en coördinatoren van de verschillende vakgebieden volgen de ontwikkeling 
van de leerlingen op de voet en dragen oplossingen en tips voor verbetering aan.  
- De leerkrachten volgen de leerlingen, maken analyses van de gemaakte toetsen en creëren aan de 
hand hiervan een passend onderwijsaanbod. 
 
12. We ontwikkelen ICT als belangrijk middel in ons toekomstgerichte onderwijs.  
- Door het gebruik van mobiele devices en lessoftware is het mogelijk meer en meer adaptief 
onderwijs te verzorgen: ieder kind kan maximaal profiteren van het onderwijsaanbod. Ook is het 
mogelijk om digitaal te gaan toetsen.  
- Leerlingen leren ICT vaardigheden waardoor zij kunnen profiteren van alle informatie die online te 
vinden is.  
-De kwaliteit van het ICT onderwijs wordt gewaarborgd door de ICT-coördinator en ICT- geschoolde 
leerkrachten.  
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5. Meerjarenplanning 2019-2023 

 
Onderwerp: Onderwijs 2019

2020 
2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023  

Verantwoordelijk 

1. We richten ons op een veilige (leer)omgeving en een stabiele emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 
 

Implementatie methode sociale veiligheid P, D D, C C, A C, A Coördinator SV, werkgroep sociale 
veiligheid en team 

Implementatie pestprotocol P, D D, C C, A C, A Directeur, anti-pest coördinator, 
team, MR  

Voltooien en implementeren veiligheidsbeleid P, D D, C C, A C, A Directeur, werkgroep, team, MR 

Vastleggen en evalueren procedures en afspraken in Sharepoint P, D,C D,C,A D,C,A D,C,A Directeur en team 

Implementatie Kijk! in onderbouw P,D D,C D,C,A P,D IB onderbouw, OB-coördinator, 
leerkrachten en PM-ers 

2. We geven onze leerlingen een stevige basis mee op het gebied van taal en rekenen. 
 

Afronden, vaststellen en implementeren rekenbeleidsplan D,C C,A C,A A,P,D Directeur en reken coördinatoren 

Verder ontwikkelen en implementeren van (concept) taalbeleidsplan P,D D D,C C,A,P taal coördinator, directie 

3. Ons onderwijs wordt nog beter afgestemd op de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. We gaan hierin 
een breed betekenisvol aanbod ontwikkelen. 

Aanstellen werkgroep schoolconcept P,D D,C,A C,A C,A,P Directie en team 

Mogelijkheden onderzoeken van methoden die zaakvakken en creatieve vakken in 
samenhang aanbieden, eventueel thematisch of projectmatig 

P,D D,C D,C C,A,P team 

Implementeren methodieken en manieren voor het aanleren van 21st century skills P D D,C C,A ICT coördinator en team 

Ontwikkelen leerlijn zelfstandigheid P,D D,C D,C C,A,P Werkgroep, team 

4. We richten de aandacht op didactiek en het aanleren van vaardigheden bij leerlingen die passen bij 
toekomstgericht onderwijs 

Ontwikkelen van een visie op toekomstgericht onderwijs. P,D D,C,A D,C,A A,P Directie, werkgroep schoolconcept, 
team 
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5. De afspraken die gemaakt zijn in het identiteitskader 2018 van SCOH zijn leidend voor het vormgeven van onze 
identiteit 

Verder vormgeven van de principes van de Christelijke Dialoogschool D D,C C,A A,P allen 

      

6. De betrokkenheid van ouders is van essentieel belang voor het leren van kinderen. Ouders zijn onze partners in 
het leerproces. 

Aanvullen beleidsplan ouderbetrokkenheid met voorgestelde acties vanuit het 
team, implementeren en evalueren 

D,C D,C,A C,A,P A,P,D Ouder coördinatoren school en 
peuterschool, ouderraad en MR 

Onderwerp: Personeel 
 
7. Het past bij ons onderwijsconcept dat onze leerkrachten vaardig zijn met ICT en de 21e eeuwse vaardigheden in 
hun vingers hebben. Hoge verwachtingen van onze leerlingen, vertrouwen in het zelfsturend vermogen en durven 
“los” laten zijn voorwaarden om onze leerlingen de ruimte te geven zich maximaal te kunnen ontplooien op alle 
ontwikkelingsgebieden.  

Scholing van het team op bovengenoemde gebieden passend bij onderwijs van de 
toekomst en het onderwijsconcept. 

P P,D,C   Directie en team 

Professionalisering ICT vaardigheden conform SCOH beleid P P,D P,D D,C,A  

8. Ons team is een lerend team; wij leren van en met elkaar, professionalisering is een continue proces.  
 

Collegiale consultatie en visitatie, klassenbezoeken P,D D,C C,A A,P allen 

Inzicht verkrijgen in en werken vanuit leerlijnen, tussen- en einddoelen P P,D D,C,A A,P  

9. Een kwalitatief sterk team behouden 
 

Werken volgens de gesprekkencyclus P,D D,C,A P,D D,C,A Directie en team 

De leerkrachten houden hun kennis up to date dragen bij aan de 
schoolontwikkeling  

P,D,C C,A,P D,C,A P,D,C allen 

Mogelijkheden onderzoeken om vaste leerkrachten aan te stellen voor vervanging 
en het geven van vaklessen. 

P,D D,C   Directie en MT 

Begeleiding nieuwe leerkrachten. P,D,C,
A 

Idem Idem idem Teamleden  
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Onderwerp: Kwaliteit 
 
10. Vanuit onze visie maken we bewuste beredeneerde keuzes en stellen onze focus vast.  
 

Stapeling, versnippering en verlies van onderwijstijd wordt zoveel mogelijk 
voorkomen.  

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

Directie en team 

Het onderwijsproces en de onderwijsinhoudelijke keuzes worden regelmatig 
geëvalueerd.  

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

Directie, IB, MT, 
groepsleerkrachten 

11. We gaan ons onderwijs nog beter afstemmen op de mogelijkheden en talenten van al onze leerlingen. 
 

Dieper analyseren van opbrengsten o.a. met Cito LOVS en het onderwijs 
afstemmen.  

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

IB, specialisten, groepsleerkrachten 

Analyseren van opbrengsten schoolbreed, ontwikkeling van leerlingen volgen en 
verbetermogelijkheden aandragen. 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A, 

P,D,C,
A 

P,D,C,
A 

Directie, IB, specialisten. 

12. We ontwikkelen ICT als belangrijk middel in ons toekomstgerichte onderwijs. 
 

Implementatie en gebruik mobiele devices t.b.v. adaptief onderwijs, waar mogelijk 
gekoppeld aan de lesmethoden.  

D.C D,C,A D,C,A,
P 

P,D,C,
A 

ICT coördinator, specialisten, team 

Onderzoeken en gebruik maken van de mogelijkheden om digitaal te toetsen P P,D D,C C,A Dir, ICT coördinator, team 
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Vaststellingsdocument 
 

Het schoolplan van PC basisschool Prinsehaghe is vastgesteld door SCOH als schoolbestuur d.d. 

…………………………………………….  

 

……………………………………………………………………… 

G. van Drielen, bestuurder SCOH 

 

 

De MR heeft ingestemd met het schoolplan d.d. 08-05-2019 

 

………………………………………………………………………… 

S. van Wieringen, secretaris van de MR.  

 


