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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 

1.1. Leeswijzer 
Hierbij ontvangt u informatie over de opzet van dit schoolplan. Van elk hoofdstuk wordt een korte 
samenvatting weergegeven.  
 
In hoofdstuk 1 leest u hoe het schoolplan tot stand gekomen is en waar we onze informatie vandaan 
gehaald hebben.  
In hoofdstuk 2 leest u over de missie en de daarbij behorende uitgewerkte visie. 
Hoofdstuk 3 handelt over de structuur van de school. 
Hoofdstuk 4 handelt over de identiteit van onze school en de positie van de school in de 
samenleving. 
In hoofdstuk 5 kunt u lezen hoe we het beleid in de komende periode vorm willen geven. De indeling 
is overeenkomstig het bestuurlijk beleidskader. Tevens verantwoorden we onze keuzes aan de hand 
van de gemaakte evaluatie. 
 

1.2. Totstandkoming schoolplan 
Met de diverse betrokkenen is gewerkt aan de totstandkoming van het schoolplan. 
In eerste instantie zijn gegevens verzameld die duidelijk maakten welke positie de school aan het 
eind van de vorige schoolplanperiode op de verschillende beleidsterreinen innam. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de volgende gegevens: 

 De evaluatie van het schoolplan van 2011-2015 

 De ouderenquête oktober 2014 

 Het ouderpanel d.d. 10-03-2015 

 Informatie vanuit het team december 2014 en januari 2015 

 Informatie Voortgezet Onderwijsscholen november 2014 

 Informatie orthopedagoog november 2014 

 Informatie VGS november 2014 
 
Op basis van deze gegevens en de informatie over nieuwe op handen zijnde ontwikkelingen heeft het 
bestuur opnieuw de visie van de school, die ontwikkeld is binnen het team goedgekeurd. De 
professionals binnen de school hebben alle informatie die beschikbaar is geanalyseerd en op basis 
van deze analyse en hun eigen professionele kennis en vaardigheden zijn er nieuwe doelen opgesteld 
voor de komende jaren die aansluiten bij onze visie. Dit is gebeurd  tijdens de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 16 juni 2015. Voordat het schoolplan definitief is vastgesteld, is het concept 
besproken met het team, het ouderpanel en de MR. 
 

1.3. Doel en functie schoolplan 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we allereerst aangeven hoe ons onderwijs op dit 
moment wordt vormgegeven. Daarnaast staat in dit plan vermeld welke innovaties we in de 
toekomst voorstaan en wanneer we tevreden zijn. De keuzes voor de innovaties worden in hoofdstuk 
5 verantwoord.   
Kortom: waar staan we voor (missie) en waar gaan we voor (visie). 
De algemene doelen van onze school (de missie) hebben we vertaald naar doelen voor de dagelijkse 
praktijk. 
 
We maken zichtbaar hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken, welke verbeteringen we op 
grond van de totale totstandkoming van het schoolplan willen aanbrengen in de nabije toekomst, 
wat de minimale eisen zijn en hoe we dit willen borgen. 
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Het schoolplan geeft aan het bestuur, MR, team, ouders en omgeving duidelijkheid over wat we 
willen bereiken met het onderwijs op deze school. Het personeel weet de richting voor de komende 
vier jaar. We spreken de verwachting uit dat het gehele personeel door het schoolplan geïnspireerd 
wordt om hoogwaardig kwalitatief reformatorisch onderwijs in Klaaswaal te geven. 
 
1.4  Relatie schoolplan tot andere documenten 
In onderstaand overzicht wordt duidelijk binnen welke kaders en documenten het schoolplan een 
functie heeft. Het schoolplan staat tussen het bestuurlijk beleidskader en de jaarplannen in. In het 
bestuurlijk beleidskader zijn de kaders vastgelegd. Binnen deze kaders hebben de doelen in het 
schoolplan hun bewegingsruimte. In de jaarplannen krijgen de strategische doelen van het 
schoolplan hun concrete uitwerking. 
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Hoofdstuk 2 – Missie en visie van de school  
 

2.1  Missie 
De Groen van Prinstererschool biedt ouders en leerlingen goed, eigentijds primair onderwijs, 
gebaseerd op de reformatorische grondslag. Deze grondslag is verwoord in de statuten van de 
schoolvereniging waar de school van uit gaat. Hier sluit de missie op aan: 
 
“ Zaaien om te oogsten”  

2.2  Visie 
De missie van de Groen van Prinstererschool is : “ Zaaien om te oogsten”. 
Deze missie is in één lijn verbonden met onze visie waarin de woorden respect en uniciteit centraal 
staan. 
 
De uitwerking van de visie valt uiteen in 4 deelgebieden: 
1. Het levensbeschouwelijke aspect; 
2. Het sociaal emotionele aspect; 
3. Het cognitieve aspect; 
4. Het maatschappelijke aspect. 

 
Het levensbeschouwelijke aspect; 
We belijden dat de leerlingen in zonden ontvangen en geboren zijn. Daartegenover geloven we dat 
er één Middel is tot zaligheid, zodat deze kinderen wederom tot genade kunnen komen, te weten 
Jezus Christus en Dien gekruisigd. Ons onderwijs moet door dit feit gestempeld worden; en dat niet 
alleen tijdens de Bijbelvertellingen. 
Zaaien om te oogsten: De leerkrachten en de directie mogen het Woord van God zaaien. De gebeurt 
onder biddend opzien of God de wasdom wil geven zodat wanneer de oogst daar zal zijn, zij mogen 
behoren bij het koren. 
De kinderen beschikken over goede Bijbelkennis en laten door hun levenswandel zien dat ze 
christenen zijn, tevens kunnen ze op kinderlijke wijze hun gedrag uitleggen aan anderen.  
 
Het sociaal-emotionele aspect; 
Het is gewenst dat de leerlingen zich ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden met zelfrespect 
en eigenwaarde. Daarom wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op school 
nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast dienen de kinderen met 
respect om te gaan met hun medemens.  
We stellen ons als doel dat de kinderen zich sociaal-emotioneel welbevinden en deze positieve 
levenshouding inzetten ten behoeve van de ander.  
Zaaien om  te oogsten: zo kan de omgeving de vruchten plukken van wat er op school gezaaid wordt.  
 
Het cognitieve aspect; 
We vinden dat een ieder de hem of haar gegeven talenten ten volle moet benutten. Dat betekent 
concreet dat we rekening houden met niveauverschillen. Ons onderwijs voldoet aan de eisen van de 
inspectie.  
Om cognitief te kunnen ontwikkelen is het een voorwaarde dat de leerlingen sociaal-emotioneel zich 
welbevinden. 
Zaaien om  te oogsten: op school wordt de kennis gezaaid, waar kinderen en omgeving later de 
vruchten van kunnen plukken.  
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Het maatschappelijke aspect; 
We leven in een samenleving waarin  veel op de leerlingen afkomt. Belangrijk is dat leerlingen 
kunnen uitleggen waar ze voor staan en dat ze weerbaar zijn tegen diverse meningen in de 
maatschappij. De leerlingen moeten kunnen uitleggen waarom ze een christen zijn. De leerlingen 
moeten leren om op de adequate manier om kunnen gaan met de diverse media.  
Zaaien om  te oogsten: In ons onderwijs willen we een houding ‘zaaien’ waar leerlingen en omgeving 
later profijt van hebben.  



Schoolplan 2015-2019 – Groen van Prinstererschool – Klaaswaal          

 

 
8 

 

Hoofdstuk 3 – Organisatie 
 

3.1 Organisatieschema VCOHW 
In de Hoekse Waard zijn in 2012 5 basisscholen met elkaar gefuseerd. Eén van de doelen van de fusie 
is het versterken van zowel de bestuurlijke structuur als ook de managementstructuur. Tevens 
moeten deze structuren voldoen aan de eisen van de nieuwe wet Goed onderwijs, goed bestuur en 
de bepalingen van de Code Goed Bestuur. Door middel van gekozen bestuursvorm wordt hier voor 
beide aspecten op een adequate wijze invulling aan gegeven. 
Het organisatieschema voor de VCOHW ziet er als volgt uit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Voor een korte toelichting op de verschillende actoren binnen de bestuurlijke structuur verwijzen we 
naar het bestuurlijk beleidskader hoofdstuk 3.  
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3.2 Organisatieschema Groen van Prinstererschool 

Binnen de VCOHW functioneert de Groen van Prinstererschool in Klaaswaal. Op de Groen van 
Prinstererschool werken we met twee ‘bouwen’, de onderbouw en de bovenbouw. Deze bouwen 
worden aangestuurd door de adjunct-directeur. Daarnaast zijn er twee intern begeleiders. Voor elke 
‘bouw’ één. Samen met de locatiedirecteur en de managementassistent vormen zij het 
managementteam. Dit team wordt aangestuurd door de locatiedirecteur.   

Het organisatieschema van de Groen van Prinstererschool ziet er als volgt uit. 

 

 

 
Voor een korte toelichting op de verschillende actoren binnen de Groen van Prinstererschool  
verwijzen we naar de schoolgids. 
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Hoofdstuk 4 – Omgevings- en schoolfactoren 
 

4.1. Identiteit 
De Groen van Prinstererschool ziet het als haar opdracht om op grond van de Bijbel en de daarop 
gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid bij te dragen aan de opvoeding van de leerlingen en aan 
hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan. 
 
Identiteitsprofiel. 
Op de Groen van Prinstererschool is het identiteitsprofiel zoals dat door de besturenorganisatie VGS 
november 2010 is gepubliceerd voor personeel en bestuur van toepassing. 
 
Bijbel 
Wij ontvangen de Bijbel voor heilig en canoniek en geloven dat zonder enige twijfel alles wat daarin 
staat waar is. De Groen van Prinstererschool hanteert uitsluitend de Statenvertaling. 
 
Drie formulieren van Enigheid 
Tijdens de synode van 1618-1619 zijn de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid als klassiek 
gereformeerd belijden aanvaard. Dit zijn de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Omdat deze formulieren in alles overeenkomen met de 
Bijbel onderschrijven wij ze en verwerpen wat daarmee in strijd is. 
 
Kerk 
De Zoon van God vergadert door Zijn Geest en Woord uit het gehele menselijke geslacht een 
gemeente, die tot het eeuwige leven is uitverkoren. Deze gemeente beschermt en onderhoudt Hij 
ook. Op grond van de Bijbel en de belijdenis behoren kinderen als lidmaten van de gemeente 
gedoopt te worden. 
Personeelsleden van de Groen van Prinstererschool zijn (belijdende) lidmaten van de: 

 Gereformeerde Gemeenten; 

 Hersteld Hervormde Kerk; 

 Protestantse Kerk in Nederland (gemeenten die zich bijzonder verbonden weten met de 
gereformeerde belijdenisgeschriften) 

 
Toekomst 
Allen die Christus en al Zijn weldaden door een waar geloof aannemen, verwachten het eeuwige 
leven. Het onderwijs op de Groen van Prinsterer school wordt door deze realiteit gestempeld.  
 
Tien geboden 
Onze waarden en normen vinden we samengevat in de tien geboden. Hier naar te leven is onze 
blijvende opdracht.  
 

4.2 Positie school in de samenleving 
De maatschappijvisie van de Groen van Prinstererschool is te typeren door: enerzijds ‘begrip en  
betrokkenheid’ en anderzijds ‘distantie’ (namelijk vanuit het besef dat de maatschappij waarin wij 
leven – net als wijzelf – zondig en tijdelijk is). Deze spanningsvolle houding tegenover de 
maatschappij wordt ook aan de leerlingen meegegeven. De Groen van Prinstererschool richt zich op 
een christelijk burgerschap. Dat wil zeggen dat leerlingen vanuit een Bijbelse visie worden voorbereid 
op het participeren in een pluriforme, multiculturele maatschappij. De Groen van Prinstererschool 
wil leerlingen leren de Bijbel concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding. Leerlingen 
worden gestimuleerd om niet het eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar zelfstandig en actief 
verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school. 
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Belangrijke aspecten daarbij zijn vreemdelingschap, rentmeesterschap, respectvolle houding en 
leven in eeuwigheidperspectief. 
Vanuit deze optiek wordt het personeel gezien als medeopvoeder, gezagsdrager en 
identificatiefiguur in en buiten de school.  
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Hoofdstuk 5 – Visie en strategische keuzes 
 
5.1 Identiteit 

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten1 

ICT Aandachtspunt vanuit de 
ouderenquête is de inzet van 
computers in het onderwijs. 
-Er zijn veel computers in de 
school , deze worden niet 
optimaal gebruikt of ingezet 
bij de lessen. 
 

In het BBK wordt bij 6.D.6 
verwoord dat kinderen 
beschikken kennis, attitudes 
en vaardigheden waardoor 
ze als Christenen kunnen 
functioneren in de 
maatschappij “anno 2020”. 
Daarbij wordt specifiek 
gedacht aan omgaan met 
media.  
Ouderenquête: zie 
opbrengst evaluatie. 

 

-De leerkrachten gebruiken 
de media/ ICT voor 
educatieve doeleinden ter 
ondersteuning van 
methoden/ thema’s. 
-De leerlingen leren op een 
verantwoorde en positief 
kritische wijze omgaan met 
moderne media (BBK 6.D.3). 
-Computers worden 
structureel ingezet in het 
onderwijsprogramma 

 

Seksuele vorming  In het BBK wordt bij 6.D.6 
verwoord dat kinderen 
beschikken over kennis, 
attitudes en vaardigheden 
waardoor ze als Christenen 
kunnen functioneren in de 
maatschappij “anno 2020”. 
Daarbij wordt specifiek 
gedacht aan seksuele 
opvoeding. 

-De kinderen ontvangen 
seksuele vorming op basis 
van Bijbelse opvattingen. 

 

                                                           
1
 Bij de activiteiten worden de doelen met de kennis van nu geconcretiseerd. In de schoolplanperiode kan dit nog aangevuld worden.  
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Orde en discipline Ouders geven in de 
ouderenquête bij het punt 
pedagogisch klimaat aan, dat 
er meer aandacht besteed 
moet worden aan orde en 
discipline. 
Dit is tijdens het 
panelgesprek ook aan de 
orde geweest. Niet teveel 
regels en deze schoolbreed 
handhaven. 

Leerkrachten geven de 
Bijbelse waarden en normen 
een plaats in alle lessen (BBK 
6K2.5). 
Ouderenquête : zie 
opbrengst evaluatie. 

 

- In de school is orde en 
discipline aanwezig, zodat 
leerlingen de mogelijkheid 
krijgen zich optimaal te 
ontwikkelen. 
-De leerlingen respecteren 
de gezagsverhoudingen.  

 

5.2 Onderwijs en zorg 
Onderwijs 

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

Engels Ouders geven in de 
ouderenquête bij het punt 
voorbereiding op het VO 
aan, dat er meer aandacht 
besteed moet worden aan 
Engels.  
In de evaluatie van de VO 
kwam dit punt ook naar 
voren. 
  

Engels is tegenwoordig van 
groot belang. Omdat onze 
leerlingen buiten de school 
minder met Engels in 
aanraking komen dan andere 
kinderen, hebben onze 
leerlingen in het 
reformatorisch voortgezet 
onderwijs meer problemen 
met Engels. Daarom hechten 
wij er waarde aan dat dit 
aandacht krijgt binnen onze 
scholen (BBK 6.D.2). Dit 
kwam ook uit de 
ouderenquête en VO 
enquête.  
 
 

Het niveau van leerlingen en 
leerkrachten wordt 
geoptimaliseerd: leerlingen 
in groep 8 voldoen aan de 
CITO norm en 80% van de 
leerkrachten behalen het 
niveau B2 conform Europese 
Referentiekaders. 
Leerlingniveau: 
-Er is een doorgaande lijn 
tussen PO e n VO. 
-Het niveau van de 
leerlingen is aan het einde 
van de basisschool : 
A1 VMBO 
A2 HAVO/VWO 
Leerkrachtniveau: 
-80% van de leerkrachten 
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heeft aan het einde van deze 
periode niveau B2. 
-De leraren zijn toegerust 
om de gewenste resultaten 
en opbrengsten te 
realiseren. 

Natuur en techniek 
 
 
 
 
 
 
 

 De  methode “Wondering 
the World’ is ontwikkeld 
voor het reformatorisch 
onderwijs (BBK 6.K.2.1). 
Leerkrachten geven de 
Bijbelse waarden en normen 
een plek in alle lessen (BBK 
6.K.2.5). 

-Bij natuuronderwijs geven 
we onderwijs waarin 
techniek en natuur centraal 
staan. We voldoen minimaal 
aan de kerndoelen en er 
wordt een verbinding gelegd 
met de identiteit van de 
school. 

 

Overgang van groep 2 naar 
groep 3 
 

 De overgang van groep 2 
naar groep 3 verloopt niet 
soepel. Dit dient verbeterd 
worden. 

De doelen van eind groep 2 
zijn afgestemd op de 
begindoelen van groep 3. Er 
bestaat een goede 
doorgaande lijn van groep 2 
naar groep 3. 

 

Zorg 

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

Meer – en hoogbegaafdheid Ouders geven in de 
ouderenquête bij het punt 
extra zorg en 
leerlingbegeleiding aan dat 
er meer aandacht besteed 
moet worden aan onderwijs 
aan meer - en hoogbegaafde 
leerlingen. 

Op de scholen is zoveel als 
mogelijk zorg op maat voor 
alle leerlingen (BBK 6.K.1.3). 
Een aantal ouders heeft dit 
ook aangegeven in de 
ouderenquête.  

-Meer – en hoogbegaafde 
leerlingen worden 
gesignaleerd en worden 
begeleid in hun 
ontwikkeling. 

 

Passend onderwijs Ouders geven in de 
ouderenquête bij het punt 

Ieder kind is door God 
geschapen met zijn eigen 

-Leerkrachten hebben 
kennis, attitudes en 
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extra zorg en 
leerlingbegeleiding aan dat 
uitbreiding van 
deskundigheid bij 
leerkrachten en IB gewenst 
is.  
 
 
 

gaven en talenten, maar ook 
met eigen behoeften aan 
onderwijs, zorg en 
begeleiding (BBK 6.K.1.1 en 
BBK 6.K.1.3). 

vaardigheden om passend 
onderwijs gestalte te kunnen 
geven. 
- Meer - en hoogbegaafde 
leerlingen worden 
gesignaleerd en begeleid in 
hun ontwikkeling zie vorig 
kopje. 

Groepsplannen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieder kind is door God 
geschapen met zijn eigen 
gaven en talenten, maar ook 
met eigen behoeften aan 
onderwijs, zorg en 
begeleiding ( BBK 6.K.1.3). 
 
 
 
 
 
 
 

-De didactische 
groepsplannen zijn 
geïmplementeerd, zodat alle 
leerlingen binnen hun eigen 
niveaugroep onderwijs 
ontvangen.  
-Het is duidelijk of 
groepsplannen worden 
ingezet voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling om 
zodoende de signalering te 
vertalen naar de 
onderwijspraktijk.  
-De leerkrachten bezitten de 
vaardigheden om 
groepsplannen te 
implementeren.  
 

 

Kijk 
 
 
 
 

 -Vanuit Driestar Educatief is 
een training gegeven om 
KIJK te kunnen toepassen. 
Dit moet in de praktijk nog 
verder vorm krijgen. 

-De doelen van KIJK zijn 
geïmplementeerd in de 
groepsplannen van groep 0,1 
en 2. 
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5.3 Personeel en organisatie  

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

Personeelsbeleid Ouders geven in de 
ouderenquête bij het punt 
extra zorg en 
leerlingbegeleiding aan dat 
uitbreiding van 
deskundigheid bij 
leerkrachten en IB gewenst 
is. 
Ook de communicatie naar 
ouders toe behoeft 
verbetering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Teamtraining Steef Post 
begonnen in 2014 wordt 
voortgezet in 2015. 

-De scholen houden zich aan 
de CAO-PO (BBK 7.K.1). 
Leraren moeten hun 
bekwaamheden 
systematisch onderhouden 
(BBK 7.D.1.3). Alle leraren 
krijgen jaarlijks minimaal één 
formeel (beoordelings- en/of 
functionerings)gesprek met 
concrete afspraken over 
bekwaamheidsonderhoud 
en loopbaanontwikkeling 
(BBK 7.D.1.4). 
De startende leraren zijn 
tevreden over de 
begeleiding (BBK 7.D.1.5). 
-Verschillende ouders gaven 
aan zorgen te hebben over 
de deskundigheid van 
leerkrachten. 
-De teamtraining werpt 
vruchten af, maar moet 
verder worden verdiept. 

-Als vereniging voldoen we 
aan de eisen die de 
cao/overheid stelt t.a.v. het 
personeelsbeleid. 
Dit houdt voor onze school 
het volgende in: 
-Nieuwe/ beginnende 
leerkrachten worden 
planmatig begeleid en 
gecoacht. 
- Alle leerkrachten zijn 
geregistreerd in het leraren 
register. 
-Leerkrachten vertonen 
professioneel gedrag. 
-Elk teamlid communiceert 
HOT ( Helder Open Tijdig) 
zowel intern als extern. 
-De gesprekkencyclus is 
geoptimaliseerd en 
geïmplementeerd 

 
 
 
 
 

Professionele cultuur  We werken gericht aan de 
professionele cultuur (BBK 
11.D.5). 

-De school  heeft een 
professionele leercultuur. Er 
wordt HOT gecommuniceerd 
binnen en buiten de school. 
-Gestelde doelen op 
onderwijskundig gebied 
worden  gerealiseerd. 
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5.4 Financiën  

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

Financieel beleid  -Het financieel beleid van de 
VCOHW moet voldoen aan 
de door het ministerie 
gehanteerde kengetallen. De 
VCOHW heeft een 
meerjarenbegroting en een 
meerjarenformatieplan met 
daarin eventuele financiële 
consequenties opgenomen.  
Het bevoegd gezag streeft 
naar een jaarlijks sluitende 
begroting waarbij rekening 
gehouden moet worden met 
een terugloop in 
leerlingaantallen de 
komende jaren. Indien nodig 
zullen reserves worden 
aangesproken. 
-Het bevoegd gezag 
aanvaardt geen geldelijke 
en/of materiële bijdrage, 
niet zijnde op de 
onderwijswetgeving 
gebaseerde bijdragen of 
ouderbijdragen, waardoor 
het verplichtingen op zich 
neemt die ertoe leiden dat 
kinderen in de periode dat 
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ze op school zijn met 
bepaalde activiteiten 
moeten meedoen dan wel 
met bepaalde zaken worden 
geconfronteerd. 
 

  
 
 
5.5 Huisvesting en beheer 

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

 -Ouders geven in de 
ouderenquête bij het punt 
schoolgebouw en omgeving 
aan dat er meer aandacht 
besteed moet worden aan 
onderhoud en veiligheid in 
en om de school.  
Veiligheid op het plein voor 
wat betreft de 
speeltoestellen. Netheid in 
en rondom de school kan 
beter.  Kasten en meubels 
zijn oud. 
 

-Er is een meerjaren 
onderhouds-
huisvestingsplan. Hier staan 
de van jaar tot jaar uit te 
voeren acties in voor wat 
betreft onderhoud aan de 
gebouwen. Jaarlijks wordt er 
gedoteerd aan de 
voorziening groot 
onderhoud. Het 
daadwerkelijk uitgevoerde 
onderhoud wordt uit deze 
voorziening betaald.  
De doelen hiernaast 
geformuleerd komen 
overeen met het BBK 
hoofdstuk 9. 
-Een aantal ouders heeft dit 
ook aangegeven in de 
ouderenquête. 
 

-De leerlingen krijgen les in 
een school die ordelijk, 
schoon, rolstoeltoegankelijk 
is en een uitnodigende 
kindvriendelijke uitstraling 
heeft. Het gebouw voldoet 
aan de eisen die in het kader 
van passend onderwijs 
gesteld kunnen worden. 
-De scholen beschikken over 
een tien jaren onderhouds- 
en investeringsplanning die 
nauwgezet worden gevolgd 
en driejaarlijks worden 
geactualiseerd.  
-De ondergrond van de 
speeltoestellen is vervangen. 
Afgekeurde speeltoestellen 
zijn vervangen door één 
ander speeltoestel. 
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- Renovatie van het 
schoolgebouw is begonnen 
en moet worden voortgezet 
in de komende jaren. Het 
plan van architectenbureau 
Roos&Ros wordt verder 
uitgevoerd. 

 
-Alle klassen beschikken over 
nieuwe leerlingensets en 
nieuwe kasten. 
-Verfwerk is rondom de 
school gedaan. 
 
 

 
 
5.6 Communicatie 

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

Communicatie met 
belanghebbenden 

De ouders geven in de 
enquête aan dat de 
communicatie op 
verschillende punten 
verbetering behoeft.  

-We willen de leerling tot 
hun recht laten komen en 
daarvoor is een goede relatie 
tussen school en 
belanghebbenden van 
belang. Door de 
medewerkers van de school 
wordt er HOT 
gecommuniceerd. Helder, 
open en tijdig (BBK 10.D.3). 
- Een aantal ouders heeft dit 
ook aangegeven in de 
ouderenquête. 

- De diverse geledingen in de 
school (bestuur, lokale raad, 
IB’ers, team, enz.) 
communiceren intern en 
extern Helder, Open en 
Tijdig met de 
belanghebbenden. Doel 
hiervan: betrokkenheid, 
veiligheid, vertrouwen en 
transparantie te 
optimaliseren.  
 -We onderzoeken de 
wenselijkheid en de 
mogelijkheid van het 
openstellen van het 
ouderportaal in ParnasSys. 
De opbrengst van het 
onderzoek wordt 
geïmplementeerd. 
-Communicatiemiddelen 

 



Schoolplan 2015-2019 – Groen van Prinstererschool – Klaaswaal          

 

 
20 

 

hebben een eigentijdse 
uitstraling 

 
5.7 Kwaliteitszorg 

Onderwerp Opbrengst evaluatie Verantwoording keuzes Doelen Activiteiten 

Samenwerken VCOHW  Om ook op 
verenigingsniveau optimaal 
te kunnen profiteren van 
elkaars kwaliteiten is het van 
belang dat er tussen de 
scholen wordt samen 
gewerkt. De scholen 
onderhouden daartoe een 
overlegstructuur, leren van 
elkaar en delen in elkaars 
successen (BBK 11.D.6). 

-Rondom onderwijs- en 
ondersteuning specifieke 
zaken trekken we waar 
mogelijk vereniging breed 
op. 
 

 
 

 
 


