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1. Voorwoord 

Voor u ligt ons schoolplan, waar beschreven staat wie we zijn, wat onze idealen zijn en ambities over 

het onderwijs voor de toekomst en op welke wijze we daar werk van willen maken. Het plan is 

bedoeld voor de schooljaren 2019 t/m 2023 en is tot stand gekomen samen het team en de kinderen. 

Ons schoolplan beschrijft kort en bondig hoe we de komende jaren gaan werken door dit te vertalen in 

beleid en plannen. Zo blijven we onszelf richting geven en blijven we toetsen of we op de goede weg 

zitten. In de periode van dit schoolplan hanteren we een cyclisch systeem, waarbij elk jaar de concrete 

beleidsvoornemens van het schooljaarplan worden geëvalueerd en nieuwe concrete doelen worden 

gesteld volgens het zgn. PDCA-model (‘plan-do-check-act’). Hiermee wordt voorkomen dat het 

schoolplan een statisch geheel wordt. Zo blijft het een levend document dat als leidraad zal dienen 

voor de ontwikkeling van onze school. 

Els Benen 
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2. Onze collectieve ambitie 

 

Wie zijn wij? 

De Pieter van der Plasschool is een populaire school in Wateringen. We zijn een protestant christelijke 

school, onderdeel van PCPOW, Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Westland.  

Onze school staat aan de rand Wateringen. Om de school heen staan zowel huur-als koopwoningen. 

De bevolking is zeer divers, van jong tot oud en uit verschillende lagen van de samenleving. In de 

wijk rond de school zullen de komende jaren nog verschillende nieuwbouwprojecten uitgevoerd 

worden. Er is veel interesse in onze school,  er is veel animo en we werken met wachtlijsten. Drie jaar 

geleden is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Een deel van het oorspronkelijke gebouw 

uit 1904 is blijven staan en geïntegreerd in het nieuwe gebouw. Het gebouw beschikt over 16 lokalen, 

een gymzaal, speellokaal en een grote keuken. Rond de school is een  schoolplein dat kinderen 

uitdaagt tot creatief buitenspel. In ons gebouw is ook kinderopvang Okidoki gevestigd, alsmede de 

BSO ZON. Helaas is ons gebouw momenteel te klein voor het aantal groepen dat we hebben en zijn er 

twee groepen tijdelijk geplaatst in een dependance aan de Rozemarijn. In overleg met de gemeente 

Westland wordt gekeken hoe we hier een goede oplossing voor kunnen vinden. 

De afgelopen jaren is de school erg gegroeid. Er zijn ongeveer rond de 440 kinderen op onze school, 

verdeeld over 18 groepen. De leerling-populatie is redelijk stabiel, er zijn niet veel kinderen die 

tussentijds vertrekken. We hebben weinig kinderen met een leerling-gewicht. 

 

We werken met een groot, enthousiast team, van ongeveer 40 collega’s, dat dagelijks klaar staat voor 

onze kinderen en ouders. Er heerst een grote mate van collegialiteit en er is een positieve sfeer in de 

school. Het team denkt in oplossingen en is betrokken. Leren van en met elkaar staat centraal.  Dit 

komt onze kinderen zeker ook ten goede. Er is veel deskundigheid in het team, we vinden het 

belangrijk om goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast krijgen 

teamleden veel kansen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, wat ook weer bijdraagt aan een 

positief leerklimaat en de juiste ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen. We zijn trots op 

onze deskundigheid en inzet van talenten in school! 

 

Onze kernwaarden  

De Pieter van der Plasschool is een school waar ieder kind telt en al doende leert. Ons onderwijs sluit 

aan op de behoefte van het kind. Drie behoeften staan hierbij centraal; relatie, competentie en 

onafhankelijkheid. Samenwerken en vertrouwen zijn onze kernwaarden. Vanuit deze waarden 

kunnen we voor het kind doen in onze organisatie verantwoorden. 

Kinderen leren met en van elkaar. Dit kan als kinderen zich veilig voelen en we respectvol en met 

vertrouwen met elkaar omgaan. We hanteren hierbij de normen en waarden vanuit het christelijk 

geloof.  

Samenwerken is voor ons een waarde en een voorwaarde voor het begeleiden van onze kinderen.  

Samen met de kinderen werken we aan hun ontwikkeling. Samen met ouders werken we aan een 

goede afstemming van de begeleiding van hun kind en onze leerling. Samen met collega’s zoeken we 

naar nog betere wegen om kinderen te laten leren en ontwikkelen.  Samen zoeken we naar de beste 

oplossing voor een vraagstuk.  Samen met ketenpartners/ organisaties die direct aan ons verbonden 

zijn, werken we aan een doorgaande lijn in de ondersteuning van de kinderen in de wijk. We kunnen 

en willen dit niet alleen. 
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Onze basishouding is vertrouwen. Vanuit vertrouwen is er ruimte om tot leren te komen, dingen te 

kunnen proberen en fouten te maken. Dat is erg belangrijk, van proberen en  fouten maken kan je 

zoveel leren! We zien steeds vaker dat onze kinderen bang zijn om fouten te maken en opdrachten 

alleen willen oppakken als er een zekerheid tot slagen in zit. Door het bieden van vertrouwen, 

veiligheid en te investeren in de relatie met het kind en ouders, willen we een leeromgeving creëren 

die uitnodigt tot optimaal leren en ontwikkelen.  

Wat is onze context 

In het onderwijsveld zijn een aantal ontwikkelingen waarneembaar, zoals de effecten van passend 

onderwijs in de klas, de aandacht voor het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden bij leerlingen, 

de tendens van opbrengstgericht naar procesgericht werken, aandacht voor leren en 

leerverantwoordelijkheid en meetbaarheid van de effecten van onderwijsvernieuwingen. Maar ook 

leerlingen uit gezinnen met problematische scheidingen en NT2 problematiek vanuit bijvoorbeeld 

vluchtelingen vragen onze aandacht. Het leerkrachttekort en grote werkdruk in het onderwijs zijn 

thema’s die ons bezig houden. Hoe zorgen we dat binnen de mogelijkheden van het werkveld de 

kwaliteit van onderwijs op school gewaarborgd blijft?  

Welke ontwikkelingen zien we in de wereld waar we op willen aansluiten? 

We vinden het belangrijk om onze kinderen voor te bereiden op de wensen en eisen die de 

maatschappij vandaag de dag stelt. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en 

mobiel internet voor iedereen, heeft veel invloed op onze samenleving. Via internet kan informatie 

gedeeld worden, contacten worden gelegd en er kan samengewerkt worden waar en wanneer we 

maar willen. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor het onderwijs. Als school leren we kinderen de 

vaardigheden die hierbij belangrijk zijn. Nieuwsgierig zijn, samenwerken en kennisconstructie, ICT 

vaardigheden en creativiteit gaan onze leerlingen helpen om goed voorbereid aan deze taak te 

beginnen. 

Ook de individualisering van de maatschappij is een zorg waar we op school tegenaan lopen, we zijn 

op zoek naar een evenwicht waarin ieder tot zijn recht komt. Enerzijds gunnen we elk kind zijn of 

haar eigen leerplan, anderzijds moeten leerlingen ook kunnen samenwerken en zijn ze ook onderdeel 

van een grotere groep, met alle voor- en nadelen hiervan.  

In de hedendaagse media wordt steeds meer geschreven over het inzetten van onderwijs 

vernieuwingen die geen positief meetbaar effecten hebben op de kwaliteit. We zijn van mening dat 

kinderen recht hebben op een stabiele leeromgeving, waar bewezen methodieken en deskundigheid 

worden ingezet.  We staan achter onderwijsvernieuwingen, maar we kijken goed welke beweging we 

willen volgen en welke gevolgen dit heeft op ons onderwijs en de kinderen. We maken bewuste 

keuzes met grote kans op succeservaringen voor de school en de kinderen, waarbij de kwaliteit van 

ons onderwijs gewaarborgd blijft. 

Binnen ons schoolbestuur zijn een aantal richtinggevers geformuleerd waar de gehele organisatie zich 

nu op richt. Dit zijn de kaders waarbinnen wij als school aan moeten voldoen. De kaders zijn de 

richting, wij geven vanuit autonomie invulling, zoveel mogelijk vanuit onze eigen visie en de 

autonomie van onze school. 

 

De richtinggevers van PCPOW zijn: 

Richtinggever 1 Vind je uniek print 

Richtinggever 2 Je bent geliefd 

Richtinggever 3 Plezier in leren 

Richtinggever 4 We doen het samen 
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Wat willen wij? 

De komende 4 schooljaren gaan we op de Pieter van der Plasschool op de volgende wijze invulling 

geven aan ons onderwijs: 

 

Richtinggever 1 Vind je unieke print 

Onze unieke print zit voor een groot deel in het uitdragen van onze protestant christelijke identiteit. 

Die zie je terug in onze afspraken en regels, maar ook in de waarden die we uitdragen. Wij gaan uit 

van het kind in onze samenleving, de bijbel geeft richting aan de vorming die we het kind geven. 

Onze christelijke visie komt onder andere tot uiting in onze normen en waarden, de omgang met de 

leerlingen, en het godsdienstonderwijs. 

We bieden een rijke leeromgeving, waar kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

De leeromgeving is uitdagend, past bij de ontwikkeling van het kind en biedt kansen om tot leren te 

komen. Ook de inzet van digitale middelen speelt een rol, we vinden het van belang onze leerlingen  

goed voor te bereiden op de huidige maatschappij. ICT, internet en sociale media zijn hier een 

belangrijk onderdeel van, waar we ook oog voor moeten hebben in ons onderwijs. 

In ons onderwijs werken we met het directe instructie model, er wordt lesgegeven op 3 verschillende 

niveaus in de klas. In de meeste gevallen bepaalt de leerkracht wie de instructie of verlengde 

instructie volgt. We zien het als een uitdaging voor de komende 4 schooljaren om te kijken hoe we 

onze kinderen hier meer bij te kunnen betrekken. We verwachten dat de betrokkenheid van kinderen 

zal vergroten als we dit anders gaan organiseren en willen kijken of we ook hier met onze 

ouder/kind/leergesprekken nog meer verdieping in kunnen aanbrengen. Door het inzetten op 

groeitaal, een term vanuit Growth Mindset, verwachten we dat de sociale veiligheid en het 

pedagogisch leerklimaat in de klas nog steviger wordt en de kinderen met nog meer vertrouwen in de 

klas aan het werk gaan. 

Richtinggever 2 Je bent geliefd 

Geliefd zijn betekent vertrouwen geven en krijgen. Als je kinderen het vertrouwen geeft dat ze een 

taak of opdracht aankunnen, ontstaat ook de veiligheid waarin kinderen de volgende stap durven 

zetten. 

Als je gezien wordt voor wat je al kan, waar je kwaliteiten en talenten liggen en je wordt uitgenodigd 

deze in te zetten voor de klas of het team, dan voel je je gewaardeerd. 

Het ontmoeten van de ander en nieuwsgierigheid naar de ander spelen hier een belangrijke rol in. Als 

uitgangspunt voor deze ontwikkeling zien we veiligheid als basisvoorwaarde en streven we naar 

onderwijs dat aansluit bij de behoeften van onze leerlingen. Heb je meer verdieping of uitdaging 

nodig, of juist meer herhaling en leertijd? In ons onderwijs besteden we hier ruim aandacht aan en in 

de organisatie is het mogelijk om kinderen meer of minder te ondersteunen.  

De komende periode willen we bekijken op welke wijze we kinderen meer kunnen betrekken bij het 

stellen van persoonlijke ontwikkeldoelen. Daarnaast  is er aandacht voor het proces van leren bij 

meer/hoogbegaafde leerlingen. 

 

We hebben een enthousiast, deskundig en gemotiveerd team. Met grote inzet wordt iedere dag 

gewerkt om onze kinderen het best mogelijke onderwijs te verzorgen. 

We willen hard werken en blijven op zoek naar verbeteringen in ons werk. Dat vraagt een grote mate 

van vakmanschap, weten waar het over gaat en wat er speelt op de werkvloer. Het vertrekpunt voor 

al ons onderwijs is het pedagogisch klimaat in school. Vanuit een veilige, oplossingsgerichte en 

positieve omgeving komen kinderen het beste tot hun recht. De komende periode willen we 

preventief inzetten op het vergroten van de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat. Samen met 
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deskundigen willen we onderzoeken op welke wijze we het proces van groepsvorming nog beter 

kunnen beïnvloeden om zo gericht te werken aan sociale veiligheid. 

 

Richtinggever 3 Plezier in leren 

We besteden in ons onderwijs aandacht aan onderzoekend leren; we vinden het belangrijk om de  

nieuwsgierigheid van kinderen te bevorderen en het onderling samenwerken te stimuleren. Vragen 

die terugkomen bij de ouder/kind leergesprekken zijn: “Hoe maak je gebruik van kwaliteiten en 

talent? Wat wil je de komende periode leren en wat heb je daarvoor nodig?” Op deze wijze willen we 

ook de leerverantwoordelijkheid van de leerlingen vergroten. De leerkrachten hebben de kennis en 

ervaring; als deskundige weten zij waar de kinderen heen gaan en wat de volgende stap in hun 

ontwikkeling is. Door het eigenaarschap deels bij de leerlingen te leggen en hen te betrekken  bij de 

persoonlijke leerdoelen verwachten we dat de motivatie van kinderen gestimuleerd wordt en dat we 

alle leerlingen, ook de meer-hoogbegaafde kinderen beter kunnen uitdagen. 

 

Vanuit de Kanjermethode hebben we geleerd te benoemen wat goed gaat in het gedrag van onze 

kinderen. Dit willen we doortrekken naar het leer- en ontwikkelproces, maar daar hebben we nog 

stappen in te nemen. We willen graag onze kinderen meer betrekken bij hun onderwijs en de 

leerverantwoordelijkheid van de kinderen vergroten. Hoe we hier invullingen aan gaan geven en op 

welke wijze we dit gaan doen is een proces dat we met het team willen doorlopen. We vinden het 

onze grootste taak dat kinderen goed kunnen lezen, rekenen en schrijven. Inzet, en lestijd voor deze 

vakken moeten op orde zijn; we zijn ambitieus als het gaat om het behalen van deze doelen. De wijze 

waarop de leerlingen deze doelen behalen zal per leerling verschillen. Door de inzet van verschillende 

talenten en door in het inzetten van creativiteit willen we al onze leerlingen aanspreken en stimuleren 

het beste uit zichzelf te halen. Komende periode willen we onderzoeken of de inzet van bewegend 

leren een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

Om de kwaliteit en het rendement van ons onderwijs te volgen nemen we toetsen af. We kiezen voor 

methode-gebonden en onafhankelijke toetsen. We zijn ons erg bewust van de functie van toetsen en 

willen ons de komende periode vooral richten op het proces van leren ,in plaats van alleen het 

resultaat van het leren te meten. Daarnaast kijken we buiten gemiddelde groei ook naar individuele 

groei van leerlingen en groepen en of dit overeenkomt met onze verwachtingen en doelen. Ook willen 

we het samenwerken van leerlingen door de school heen verder stimuleren en uitbreiden, in het kader 

van leren met en van elkaar.  Een voorwaarde hiervoor is echter wel dat de doelen helder zijn en er 

sprake is van wederzijds leren.  Sinds dit schooljaar is ons schoolgebouw te klein en zitten 2 van onze 

groepen in een dependance.  Dit maakt de uitvoering deze ambitie met betrekking tot samenwerken 

lastig. Onze grootste wens is dan ook dat we al onze groepen onder 1 dak kunnen huisvesten. 

Richtinggever 4 We doen het samen 

We stellen ons steeds de vraag “wat heeft dit kind in deze tijd, bij deze leerkracht, in deze omgeving 

nodig om zich optimaal te ontwikkelen?” Uitgangspunt van deze vraag is dat een kind onlosmakelijk 

verbonden is met zijn omgeving. Samenwerking met de ouders, maar ook met betrokken 

ketenpartners zijn voor ons belangrijk voor de juiste begeleiding. Vertrouwen speelt hier een hele 

belangrijk rol in, we krijgen het vertrouwen van ouders om het beste uit hun kind te halen.  

Ook onderlinge samenwerking tussen collega- scholen en het uitwisselen  van kennis en 

deskundigheid behoort tot de mogelijkheden. 

  

We zijn erg tevreden met de implementatie van de Kanjermethode op school. We merken meer rust, 

duidelijkheid en heldere oplossingen om conflicten te voorkomen of op te lossen. Een volgende stap 

voor ons is de betrokkenheid van ouders in dit proces. We merken dat sociale veiligheid en een 
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positief leerklimaat in de klas makkelijker zijn te bereiken als ouders achter school en de beslissingen 

van school staan. Hoe we dit gaan vormgeven en hoe we hier op gaan inzetten is een ontwikkelpunt 

voor de komende 4 jaar. 

We werken op de Pieter met veel kennis en expertise in ons team. De komende periode willen we 

bekijken hoe we deze individuele kennis meer kunnen inzetten. Door middel van 

themavergaderingen, collegiale consultatie, Lesson Study en intervisie willen we alle successen, tips 

en ervaringen delen, zodat iedereen kan profiteren van de ervaringen van de verschillende 

leerkrachten. 
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Hoe willen we werken, wat is onze strategie? 

 

In de strategie beschrijven we de wijze waarop we werk willen maken van onze ambities en doelen. 

We omschrijven de kenmerken van ons handelen. Dit biedt ons een kader om herkenbaar te zijn voor 

onszelf en voor de mensen die voor ons werken. Deze kenmerken komen voort uit onze identiteit (wie 

zijn we) en onze ambities (wat doen we). Wat we op teamniveau doen, is zichtbaar in de wijze waarop 

we met kinderen omgaan. 

-We stellen hoge verwachtingen aan onszelf als professionals, aan onze leerlingen, ouders en 

samenwerkende partners. 

 

-We zijn ambitieus en planmatig, dat betekent dat we onze doelen uitzetten vanuit onze ambities, 

feedback vragen en evalueren.  

 

-We werken op basis van vertrouwen, vertrouwen in de ontwikkeling van het kind en vertrouwen in 

elkaar als mens. 

 

-Samenwerken is een kernwaarde voor ons onderwijs, alleen samen met ouders en andere partners 

kunnen we het beste uit onze kinderen halen. 

 

-We werken met oog voor het proces waarin zaken tot stand komen. Het proces van leren als het gaat 

om onze kinderen, maar ook de processen in school die we doorlopen om beslissingen te nemen. 
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3. Ons beleid 

 

We hebben in het eerste hoofdstuk onze collectieve ambitie beschreven. Dit hebben we gedaan vanuit 

wie we zijn, wat we willen en hoe we willen werken. Dat is ons streven, onze leidraad en ons kader 

voor de komende 4 schooljaren. Daarnaast is er ook de huidige stand van zaken. We hebben de zaken 

in gang gezet richting onze collectieve ambitie. De afgelopen jaren hebben we al hard gewerkt, er is 

beleid gemaakt, afspraken zijn vastgelegd, systemen ingericht en een cultuur is vormgegeven. 

Daarnaast willen we zaken vasthouden, omdat ze goed zijn, of zaken aanpassen of loslaten omdat 

onze school daar beter van wordt. Hieronder beschrijven we ons beleid kort en bondig.  

 

Onderwijs en ondersteuning  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderwijs op onze school vormgegeven wordt. Op welke 

wijze geven we invulling aan de wettelijke opdracht die we hebben gekregen, rekening houdend met 

de missie en visie van de school. De afgelopen jaren hebben we bij ons op school de Kanjertraining 

ingevoerd. Het team is geschoold en gecertificeerd en in de klassen wordt het pedagogisch klimaat 

onder andere ingevuld door de lessen vanuit de methode. De insteek van de methode is preventief en 

gebaseerd op het leren kennen van de ander (wees nieuwsgierig!). We kunnen ons erg vinden in het 

benoemen van het gedrag dat je wilt zien bij de ander. Sociale veiligheid zien we als voorwaarde om 

tot leren te komen, de veiligheid in de klas wordt planmatig gemonitord door de hele school heen. We 

werken met een pestprotocol en hebben in elke klas afspraken met betrekking tot het gedrag.  

De kennis en vaardigheden ten aanzien van burgerschap worden aangeleerd binnen verschillende 

vakken. In alle groepen leren de kinderen om een goede burger van de maatschappij te worden, 

kennis te hebben van het democratisch model, op de hoogte zijn van je rechten en plichten, oog 

hebben voor je omgeving en medemens en actief een steentje bijdragen aan de maatschappij. Wat 

betreft leerlingen met Nt2 problematiek en taalachterstanden bekijken we per kind welke 

ondersteuning en begeleiding we kunnen inzetten. Het taalniveau van onze school is hoog, dit past bij 

de schoolpopulatie. Vanuit de schakelklas krijgen we incidenteel aanmeldingen, waarbij we 

individueel kijken of plaatsing mogelijk is.  

We bieden een breed en op kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus van taal en 

rekenen omvat en aansluit op het niveau van de kinderen. Het huidige aanbod en de doorgaande lijn 

sluiten aan bij hetgeen de leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van groep 8. 

 

Ons onderwijs wordt zodanig ingericht, dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen. 

Doubleren beperken we zoveel mogelijk en we passen leerstof aan op de mogelijkheden van het kind. 

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief met ontwikkeldoelen sluit hier ook goed bij aan. We 

werken op de Pieter van der Plas met verschillende onderwijsmethodes. Aan het einde van de 

blokken worden methode-gebonden toetsen afgenomen. We toetsen op deze wijze de voortgang van 

de kinderen. De leerkrachten maken een analyse van de resultaten en kijken wat er op groepsniveau 

en individueel niveau nodig is, zodat de kinderen de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen 

maken. Waar nodig worden instructiegroepen aangepast, er wordt gekeken waar hiaten zitten, wat er 

nodig is aan extra instructie, materialen of activiteiten zodat deze doelen alsnog behaald kunnen 

worden. De doelen worden steeds aangepast en getoetst. Aan het einde van een toets periode worden 

ouders op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind. 

Twee keer per jaar gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 de citotoetsen als objectieve check om te kijken 

of we in de lijn van de landelijke ontwikkeling werken. In groep 8 maken alle leerlingen een eindtoets; 

we hebben gekozen voor de IEP-toets.  
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Na de toets periode analyseren de intern begeleiders samen met de leerkrachten de opbrengsten van 

de toetsen en de observaties op groeps- en leerlingniveau. Vervolgens worden de opbrengsten in het 

team besproken en bekijken we wat deze gegevens voor de schoolresultaten betekenen. We bespreken 

welke interventies nodig zijn en kijken welke vakgebieden extra aandacht nodig hebben. Dit wordt 

vastgelegd in een plan van aanpak en voortgang wordt besproken tijdens de groepsbesprekingen. 

Als de ontwikkeling van een individuele kinderen stagneert, wordt dit kind besproken in het 

zorgteam. Ouders worden al in een heel vroeg stadium hierbij betrokken, we zien ze als partners bij 

de begeleiding van het kind. In gevallen waar interventies en ondersteuning door externe partijen of 

een arrangement wordt aangevraagd, wordt een groeidocument opgesteld. Ook hierbij worden 

ouders betrokken zodat ze goed op de hoogte zijn van de inhoud en het effect van de begeleiding. De 

intern begeleiders bewaken het proces en de afspraken die gemaakt worden met betrekking tot de 

ondersteuning. Twee keer per schooljaar worden de groeidocumenten geëvalueerd met kinderen,  

ouders en leerkrachten, om te kijken of de gestelde doelen behaald worden en de kinderen zich blijven 

ontwikkelen ten opzichte van zichzelf. 

 

Alle kinderen zijn welkom bij ons op school. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Echter, er zijn wel grenzen aan onze mogelijkheden voor het kunnen bieden van extra ondersteuning. 

Als richtlijn hanteren we dat: 

 het sociaal-emotioneel en cognitief goed gaat met de kinderen 

 de sociale veiligheid van de kinderen en leerkrachten, fysiek en mentaal, gewaarborgd blijft 

 het kind zich didactisch blijft ontwikkelen 

Waar nodig worden interne RT’ers ingezet of externe deskundigen ingehuurd om kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben, dit ook te kunnen bieden. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk in de 

klas plaats, behalve als het voor de kinderen en de groep beter is dat dit buiten de klas plaatsvindt. 

Het samenwerkingsverband SPOW is hier bij betrokken, hier over meer bij het hoofdstuk Partners. 

Personeel 

Om te komen tot een verantwoord personeelsbeleid, werkt de school met een gesprekkencyclus 

waarbij, naast functionerings- en beoordelingsgesprekken, ook POP-gesprekken plaatsvinden. Een 

beoordelingsgesprek vindt in de regel een keer in de drie jaar plaats. Leerkrachten die tijdelijk in 

reguliere dienst zijn, krijgen in het jaar dat zij tijdelijk zijn aangesteld naast een functioneringsgesprek 

ook een beoordelingsgesprek. In het personeelshandboek van PCPOW is het beleid rondom vermelde 

gesprekken verder uitgewerkt. Daarnaast werkt de stichting met een inwerkprogramma voor 

leerkrachten om ze te ondersteunen van startend naar basisbekwaam. Binnen dit programma worden 

er verschillende cursussen aangeboden, vindt er coaching plaats en is er een video-interactietraining. 

Doel is startende leerkrachten meer vaardigheden aan te reiken om te komen tot basisbekwaam. 

Het formatiebeleid wordt op stichtingsniveau vastgesteld. Het uitgangspunt is dat elke school uitkomt 

met de haar toegewezen formatie. Indien er sprake is van een evident knelpunt, kan een beroep 

gedaan worden op de bovenschoolse middelen. Het schoolformatieplan wordt voorgelegd aan de MR 

nadat eerder een akkoord is verkregen van het College van Bestuur.  

De verantwoordelijkheid van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding ligt bij 

het stafbureau.  

We zijn ons bewust van het feit dat we op de Pieter werken met een team vrouwen en zien graag dat 

dit wordt uitgebreid met een aantal mannen. Hier blijven we echter wel kritisch in; kwaliteiten en 

ervaring zijn altijd doorslaggevend in de sollicitatieprocedure. 

 

In deze huidige tijd van grote tekorten op het gebied van deskundig personeel, is het aantrekken van 

goed personeel een belangrijk vraagstuk. Intern blijven we ons bewust van de schaarste op de 
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arbeidsmarkt en blijven ons netwerk inzetten om personeel aan te trekken. Ook voor de komende 

schooljaren zal het een uitdaging blijven om de formatie en vervanging rond te krijgen. 

 

Kwaliteit 

Op de Pieter van der Plasschool zetten we hoog in op kwaliteit, in alle lagen van de organisatie. Onze 

eerste prioriteit is de kwaliteit van het onderwijs, deze moet op orde zijn. We zetten in op 

klassenbezoeken door de directeur, intern begeleider of andere specialisten. Dit biedt zicht op de 

kwaliteit van het onderwijs en hoe er met afspraken wordt omgegaan. Het inzetten van een kijkwijze 

behoort tot de mogelijkheden. Na een observatie volgt een feedback gesprek met de leerkracht.  

Onze school streeft naar kwalitatief goed onderwijs, waar ieder kind gezien wordt en waarbij we extra 

zorg geven aan kinderen die dat behoeven. Hierbij maken wij gebruik van ons intern zorgsysteem. 

Indien wij als school extra hulp nodig hebben, schakelen we, – na overleg met de ouders/verzorgers, - 

externe partners in. Daarnaast worden er verschillende instrumenten gebruikt om de kwaliteit van het 

onderwijs en de school te toetsen met als doel deze waar nodig te verbeteren. 

Wat betreft de onderwijsresultaten, we maken 2x per schooljaar een trendanalyse, waarin de 

resultaten van de afgelopen drie jaar zijn geplaatst. Dit zijn zowel tussentijdse als ook eindresultaten.  

Ter attentie van de eindtoets streven we naar een score die boven het landelijk ligt. De afgelopen 3 

schooljaren hebben we prachtige resultaten gehaald, gemiddelde 5 punten hoger dan de norm. 

Minimaal 80% van de kinderen behaalt 1F aan het einde van het basisonderwijs en bij de Cito toetsen 

hanteren we de norm van het landelijk gemiddelde. We denken dat deze doelen passen bij onze 

leerling populatie en werken planmatig aan kwaliteit van onderwijs om deze doelen te halen. Aan de 

hand van deze resultaten stelt de school trendanalyses op en bepaalt vervolgens welke onderdelen 

verbetering behoeven. De school stelt hiervoor een plan op. Er wordt vervolgens gewerkt volgens het 

HGW principe van de PDCA-cirkel (Plan - Do - Check - Act). Belangrijke indicatoren voor verbetering 

zijn onderwijstijd, onderwijsaanbod en didactische aanpak.  

 

Om de kwaliteit te toetsen werkt de school met tevredenheidsonderzoeken en de tussentijdse en 

eindresultaten van de kinderen. De resultaten en de plannen van aanpak worden gecommuniceerd 

met de betreffende instanties, ouders, leerkrachten, onderwijsinspectie, college van bestuur.  

 

Partners & samenwerking 

We vinden het belangrijk om onze partners mee te nemen in onze processen en vraagstukken en 

vragen hen geregeld om feedback op onze school. We werken onder andere met de  volgende 

partners. 

 deBos, De Bieb op school 

 Logopediepraktijk Westland & RID (regionaal instituut dyslexie) 

 Kentalis/ Viertaal 

 Sophia Kinderrevalidatie centrum 

 HCO/ O.A./CED/ Eco-Merlijn 

 JGZ – Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West 

 Stichting Jeugdformaat 

 SPOW Uitgangspunten ondersteuningsplan SPOW 

 

Het jaarlijks vast te stellen ondersteuningsplan SPOW geeft specifieke kaders aan voor de scholen 

binnen het samenwerkingsverband. Het betreft hier met name die onderwerpen die de relatie tussen 

het reguliere en het speciale basisonderwijs raken. 

SPOW heeft haar doelstelling vertaald in de volgende missie: 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland brengt samenwerking tussen alle 

betrokkenen (besturen, scholen, teams, gemeenten, ondersteuningsadviseurs) tot stand en onderhoudt 

deze, teneinde inclusief onderwijs te realiseren voor zoveel mogelijk kinderen. Voor kinderen met 

speciale ondersteuningsbehoeften is gespecialiseerd onderwijs beschikbaar in de regio Westland, 
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waardoor er voor alle kinderen een zo passend mogelijke plek, zo dicht mogelijk bij huis, gerealiseerd 

wordt. 

Om duidelijk te hebben welke ondersteuning onze school kan bieden, stelt de school een 

schoolondersteuningsplan op. Hierin staan de mogelijkheden die de school biedt t.a.v. ondersteuning. 

Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld met behulp van het instrument Perspectief op School. Verdere 

informatie t.a.v. het Samenwerkingsverband is te vinden op de website www.spow.nl 

 

 Sociaal Kernteam Westland/ Centrum Jeugd en Gezin 

 Onderwijs Inspectie  

 Leerplicht Westland 

In onze schoolgids zijn bovenstaande samenwerkingen verder beschreven. 

 

Sponsoring 

We worden als organisatie niet gesponsord door commerciële partijen. Daar waar dit wel het geval 

zou kunnen zijn in de toekomst, maken we de afweging dat we niet beïnvloed willen worden in de 

wijze waarop we ons onderwijs vormgeven en op geen enkele wijze afhankelijk maken van een 

sponsor.  

Wel kennen we sponsoring door middel van een sponsorloop, waarbij kinderen geld ophalen om iets 

aanschaffen voor school of ten gunste van een goed doel. 

Graag verwijzen we voor meer informatie naar de website van ons bestuur PCPOW; hier staat een 

beschrijving van de wijze waarop we binnen onze school met sponsoring omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spow.nl/
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4. Nawoord  

 

Op de Pieter van der Plasschool voldoen wij met dit schoolplan aan de wettelijke verplichting tot het 

opstellen hiervan. Met dit plan leggen we verantwoording af naar de inspectie, Stichting PCPOW, 

MR, ouders en leerlingen. Samen met de schoolgids geeft dit schoolplan een goed beeld van onze 

school.  

We gaan ervan uit, dat dit nieuwe schoolplan voor de schooljaren 2019-2023 zal bijdragen tot een 

planmatige wijze van werken. Hierdoor zal de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, de geplande 

doelen beter geëvalueerd kunnen worden en de heldere, duidelijke structuur in ons onderwijsproces 

wordt hierdoor zichtbaar gemaakt.  

Wij hopen dat dit schoolplan stimulerend werkt voor het hele team, met name om de kwaliteit van 

ons dagelijks werk kritisch te blijven bekijken en hieraan te werken waar nodig.  

Elk jaar zullen wij ons schoolplan evalueren en plannen zodat het een dynamisch, realistisch en 

werkbaar document blijft. 

 

 

Els Benen 

Directeur Pieter van der Plasschool 

Juni 2019 
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5. Verwijzingen, bijlagen en bronnen 

 

In dit schoolplan wordt verwezen naar de volgende documenten: 

 Het strategisch beleidsplan van stichting PCPO Westland  

 Het personeelshandboek van stichting PCPO Westland 

 De schoolgids  

 Het ondersteuningsplan van het SPOW 

 Perspectief op School 

 De handleidingen van de op onze school in gebruik zijnde methoden 

 Het schoolformatieplan 

 Het nascholingsplan 

 Het managementstatuut 

 De functie- en taakomschrijvingen personeelsleden (onderdeel personeelshandboek) 

 

Bijlagen: 

 Inhoud van het onderwijs 

 Concrete richtinggevers uitvoering schoolplan 

 Bewegingsplan Pieter van der Plas (losse bijlage) 

 Jaarplan schooljaar 2019-2020 (losse bijlage) 

 

Bronnen/literatuur: 

-Strategie in beweging Koersplan PCPOW maart 2019 

-Artikel “Het schoolplan verandert”; Inspectie van onderwijs  

-Onderzoekskader 2017; Inspectie van onderwijs 

-Het schoolplan 2015-2019 

-Inspectieverslag november 2018 

-Leerlingtevredenheidsonderzoek 2018 
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Bijlage 1 De inhoud van ons onderwijs 

 

Vakgebied 

 

Methode/materialen Relatie met 

kerndoelen 

Beleidsvoornemens/ 

plannen 

1.Zintuigelijke 

ontwikkeling 

Kleuterplein groep 1 

en 2 

 

Wat zeg je groep 1 en 2 

(bronnenboek) 

De leerlijnen voor taal 

en lezen in groep ½ 

voldoen aan  

tussendoelen 

beginnende 

geletterdheid van het 

Expertise centrum 

Nederlands. De leerlijn  

Praten en luisteren 

voldoet aan de 

tussendoelen 

Nederlands van SLO. 

 

De leerlijnen voor 

rekenen voor de 

groepen ½ voldoen 

aan de tussendoelen 

beginnende 

geletterdheid van het 

Freudenthal Instituut 

in samenwerking met 

het SLO en CED.  

 

2.Schrijven Voorbereidende 

schrijfoefeningen 

Kleuterplein groep 1 & 

2 

Pennenstreken groep 3 

t/m 8 

 

 

 

3.Lichamelijke 

oefening 

Bronnenboek en 

jaarplanning 

Voldoet aan 

kerndoelen 57 en 58 

 

 

4.Nederlandse taal Veilig leren lezen 

groep 3 

Staal groep 4 t/m 8 

Voldoet aan kerndoel  

1 t/m 12 

 

 

5.Rekenen en 

wiskunde 

Pluspunt versie 3 

Groep 3 t/m 8 

Voldoet aan kerndoel  

23 t/m 33 

Bezinning methode 

2019-2020 

6.Lezen Overal Tekst 

(Begrijpend en 

studerend lezen groep 

4 t/m 8) 

 

Estafette groep 4 t/m 7 

Voldoet aan kerndoel 

1 t/m 12 

 

7.Engels Take it easy 

Groep 1 t/m 8 

Voldoet aan kerndoel  

13 t/m 16 
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8.Aardrijkskunde Methode Blink Voldoet aan kerndoel  

47 t/m 50 

 

9. Geschiedenis Methode Blink Voldoet aan kerndoel  

36,51 t/m 53 

 

 

10. Natuur en techniek Methode Blink Voldoet aan kerndoel  

40 t/m 46 

 

 

11. Bevordering sociale 

redzaamheid 

Kanjertraining Voldoet aan kerndoel 

34,35,37, 38 en 39 

 

12. Verkeer School op Seef groep 1, 

2 en 3 

Jeugdverkeerskrant 

van VVN groep 4 t/m 

8 

Voldoet aan kerndoel 

35 

 

13.Expressie-

activiteiten 

Tekenvaardig 

Handvaardig 

 

Muziek/ dans/ drama; 

zie beleidsplan 

Musical Express 

Voldoet aan kerndoel 

54 t/m 56 

 

14.Muziek  Voldoet aan kerndoel 

54 en 55 

 

15. Godsdienstige 

vorming 

Trefwoord  Bezinning 2019-2020 
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Bijlage 2 Concrete richtinggevers uitvoering schoolplan 2019-2023 

 

Clusteren van informatie; wat gaan we de komende 4 jaar oppakken? 

1 schooljaar 2019-2020 

2 schooljaar 2020-2021 

3 schooljaar 2021-2022 

4 schooljaar 2022-2023 

 

1.Communicatie/vergaderingen/schoolontwikkeling 1 2 3 4 

Oriëntatie vergaderstructuur aanpassen (onder-midden-bovenbouw overleg) X    

Vakvergaderingen/ themavergaderingen inzetten X    

Inzet projectmatig participeren bij specifieke onderwerpen door het team X    

Communicatie bijzonderheden/ ziekte & vervanging per app/ mail X    

HB: Overleg afstemming MT op het gebied van HB/ overleg met andere 

werkgroepen (ICT/ 21 st vaardigheden) 

    

Communicatielijnen in school in kaart brengen     

Inzet planning vergaderingen X    

Bezinning invulling informatieavond X    

 

2.Samenwerken: 1 2 3 4 

Klas-doorbrekend werken bovenbouw/onderbouw     

Bevorderen van samenwerking tussen deskundigen X    

Inzet collegiale consultatie (als onderdeel van implementatie methodes) X    

     

 

3.Organisatie ouderavonden: 1 2 3 4 

Inplannen van verschillende avonden i.p.v. maandag & dinsdag 

10 minutengesprekken 

X    

Afspraken maken over inzet ouderavonden en ouder/kind/leerkracht 

gesprekken. Wat is het doel van de verschillende gesprekken?  

Inzet gesprekcyclus bespreken. 

X    

 

4.Studiedagen/ nascholing: 1 2 3 4 

Inhuren deskundigen X    

Vrije studiedagen; in planning voor een vergadering (in plaats van de vrijdag 

voor een vakantie) 

X    

 

4.Sociale veiligheid & pedagogisch schoolklimaat 1 2 3 4 

Growth mindset & leerverantwoordelijkheid 

Jaar 1 

X    

Pedagogisch leefklimaat & basale luisterhouding vergroten X    

RT: Leerverantwoordelijkheid van kinderen met eigen leerlijn bevorderen X    

RT: Vergroten welbevinden kinderen eigen leerlijn     

RW: bekijken vormen van instructie in het onderwijs     

Gedrag: Implementatie Kanjertraining 

Jaar 4 

X    

Gedrag: Betrokkenheid ouders bij Kanjertraining vergroten     

Inzet planmatig werken zorg & HB (OPP)     

 



20 
 

5.Onderwijsinhoudelijk: 1 2 3 4 

Bewegend leren     

RW: Oriëntatie nieuwe rekenmethode 

oriëntatie 

X    

Oriëntatie Nieuwe methode begrijpend lezen     

Update visie (formulering van de visie & slogan)     

HB: Oriëntatie aanschaf methode Leren leren voor de groepen 7 & 8.     

Oriëntatie vormgeven van docu op een andere wijze (mindmappen en TASC-

model/ onderzoeks-vaardigheden) 

X    

HB: Inzet hogere denkorde-vragen implementatie/borgen X    

OOL: Inzet leerlijn programmeren in alle jaargroepen X    

OOL: Onderzoekend leren en ontwerpend leren en plek geven in onze 

werkwijze op school. (binnen de methodes waar we mee werken) 

    

OOL: Doorgaande lijnen ICT vaardigheden en social media     

OOL: Leskisten Blink vullen/ bijhouden. Inzet van deze materialen in kaart 

brengen en andere mogelijkheden voor technieklessen. 

    

RW: Onderhouden/ borgen afspraken automatiseren  X    

Lezen: Oriëntatie inzet redzaamheidslezen X    

Lezen: Invoeren nieuwe Avi & DMT X    

Lezen: Prentenboeken opnemen in bibliotheek & up te date houden van de 

collectie 

X    

Lezen: Onderhouden/borgen boekenkring/ Estafette/ Duo-lezen 

Jaar 2 

    

Lezen:  Oriëntatie Inzet close-reading begrijpend lezen     

Lezen: Oriëntatie Inzet begrijpend luisteren onderbouw     

implementatie Staal (spelling) 

jaar 4 

X    

RT: Implementatie nieuwe rekenmethode kinderen eigen leerlijn 

Jaar 1 

X    

 

6.Professionele cultuur: 1 2 3 4 

Bespreken toetsresultaten & trendanalyse     

Meer aandacht voor het proces i.p.v. het product     

Professionele cultuur Praten met in plaats van over elkaar/ teamvorming     

Meer samenwerken tussen verschillende deskundigen binnen school X    

Professionele samenwerking in het team X    

Afspraken over inzet specialisten/ jaarafspraken     

 

8. Teamontwikkeling  1 2 3 4 

Borgen afspraken/ werkwijze op school voor nieuwe leerkrachten helder X    

Inwerken nieuwe collega’s (wat wordt verwacht/ uren taakbeleid/ inzet maatje)     

     

begeleiding startende leerkrachten vanuit coaching     

Inzet teambuilding X    

inzet collegiale consultatie/ kennis delen     

 

ICT 1 2 3 4 

Inzet communicatiemiddelen intern/extern. Inzet Facebook/ website/ inzet PR/ 

mogelijkheden social schools. 
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2020 moet iedereen in het team in the cloud werken. Afspraken maken/ training 

inzetten. 

X    

Bekijken/ oriëntatie mogelijkheden Office 365 i.p.v. MOO.     

Inzet digitale middelen Chromebooks en touchscreens X    

Inzet digitale middelen groepen 1, 2 en 3 X    

RW: inzet digitale middelen bij de methode & RT     

IB: Oriëntatie inzet Esis Dashboard i.p.v. groepsoverzicht X    

IB: Oriëntatie Rapporten in Esis     

IB: Oriëntatie inzet Bouw (inzet deskundigheid op het gebied van dyslexie) X    

 

9.Voorstel inhoud studiedagen schooljaar 2019-2023: 1 2 3 4 

Dag 1 Growth mindset & presentatie rekenmethodes     

Dag 2 Echtscheiding/ rouwverwerking & voorbereiden rapporten/ 

groepsplannen 

    

Dag 3  Growth mindset & presentatie  methodes begrijpend lezen     

Dag 4 Basale luisterhouding/ pedagogisch leefklimaat &  

Office 365 (werken in the cloud) 

Studiemoment Office 365 wordt op bestuursniveau geregeld. 
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FORMULIER "Instemming met schoolplan" 

 

 School:                  Pieter van der Plasschool 

 

 

 Adres                    Pieter van der Plasstraat 22 

 

 

 Postcode/plaats:  2291 SE Wateringen  

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------   

 

 

 VERKLARING 

 

 

         Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te 

         stemmen met het schoolplan 2019- 2023 geldende schoolplan  

         van deze school. 

 

 

      Namens de medezeggenschapsraad, 

 

 

 Wateringen   plaats 

 

 

 ________________________ datum 

 

 

 ________________________ handtekening 

 

 

 ________________________ naam 

 

 

 ________________________ functie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


