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2 INLEIDING
Dit schoolplan is door het team en de directie van De Plataan gezamenlijk
ontwikkeld. In dit schoolplan stellen wij onszelf doelen. Het schoolplan is een plan
op hoofdlijnen. De doelen zijn geformuleerd als ambities. Het schoolplan geeft de
ontwikkelrichting voor de school voor de komende vier jaar aan.
De doelen komen niet uit de lucht vallen. We staan niet blanco aan de start,
scholen zijn altijd in ontwikkeling. We zullen onderhouden wat goed gaat en daarbij
planmatig werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. Het blijft nodig om eerder
ingezette veranderingen door te zetten en te borgen.
De Plataan is een school van Stichting Fedra te Beverwijk. In het Strategisch
Beleidsplan van de stichting zijn de bestuurlijke ambities beschreven. De realisatie
van deze thema’s moet terug te zien zijn op de scholen van Fedra. Het bestuur
verwacht dat alle scholen op eigen wijze invulling geven aan de thema’s.
2.1 PROFIEL VAN DE PLATAAN
Basisschool De Plataan is sinds augustus 2015 gehuisvest in een nieuw, modern
gebouw aan de Heirweg in Velsen-Noord. In het gebouw is ook wijkcentrum De
Stek van Welzijn Velsen gehuisvest en Peuterspeelzaal De Vlinder. Er is ook een
inpandige sportzaal, de Wijkeroogzaal. Het gebouw heeft een brede schoolfunctie.
Velsen-Noord is een dorp binnen de gemeente Velsen. Velsen-Noord ligt als enige
kern in de gemeente Velsen aan de noordoever van het Noordzeekanaal. Het
kanaal blijkt in de praktijk toch wel een barrière te zijn. Hierdoor zijn de inwoners
erg op Beverwijk gericht. Ook een aantal leerlingen uit Velsen-Noord gaat naar
school in Beverwijk.
Onze school wordt bezocht door kinderen die een verschillende culturele
achtergrond hebben. De school telt ongeveer 40 nationaliteiten. De kinderen komen
in aanraking met allerlei gewoonten en gebruiken; ze ervaren dat niet iedereen
hetzelfde denkt. Respect leren hebben voor anderen is een belangrijk uitgangspunt
op onze school.
De sociale problematiek in Velsen-Noord is bovengemiddeld groot. Dit houdt in dat
de school veel contact heeft met veel hulpinstanties.
De Plataan is de enige basisschool in Velsen-Noord. Op de teldatum 1 oktober 2015
had de school 382 leerlingen. Dat waren er 364 op 1 oktober 2014 en op 1 oktober
2013 telde de school 349 leerlingen. In het jaar daarvoor bezochten 333 leerlingen
de school op de teldatum. Dit geeft aan dat het leerlingaantal gestaag is gegroeid.
De schoolt heeft op dit moment 17 groepen volgens het jaarklassensysteem.
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3 VISIE / MISSIE

“GROEIEN DOEN WE SAMEN”

3.1 WAAR STAAN WIJ ECHT VOOR? WAT BINDT ONS?
Kinderen komen naar school om te leren. Daarvoor is onze school er. Wij zijn
professionals die gericht zijn op het leren van kinderen, vanuit diverse functies,
taken en rollen. Werken in het onderwijs, met collega’s maar vooral met de
kinderen boeit en bindt ons. We vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie om goed
onderwijs te geven, om het steeds beter te doen. Daarbij stellen we hoge eisen aan
onszelf en aan de ander, die resulteren in hoge opbrengsten passend bij de
ontwikkeling van iedere leerling.
3.2 WAT ZEGT DAT OVER ONS BEELD VAN LEERLINGEN EN OUDERS?
Wij, als team van de Plataan, vinden het belangrijk om samen met ouders het leren
en een gezonde ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op
school. Op de Plataan gaan we uit van wederzijds vertrouwen en respect in de
omgang met elkaar. Leerlingen, ouders en teamleden, ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid.
3.3 WAT BELOVEN WIJ ONZE LEERLINGEN EN OUDERS?
Wij zetten ons in om de voorwaarden te scheppen waarbinnen iedere leerling zich
optimaal kan ontwikkelen binnen zijn eigen capaciteiten en identiteit. Wij bieden de
leerlingen uitdagend en betekenisvol onderwijs, in een veilige omgeving. Wij
beloven de ouders dat wij hen op basis van gelijkwaardigheid waar mogelijk
betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.
3.4 WAT MAAKT DAT WIJ DEZE BELOFTE KUNNEN DOEN? WAT IS ONZE KRACHT?
De Plataan heeft een enthousiast en gemotiveerd team dat open staat voor
ontwikkeling. Door samenwerking met elkaar en externe partners wordt er
geprofiteerd van de toegevoegde waarde die de verschillende partijen inbrengen.
Het moderne gebouw waarin wij gehuisvest zijn is ondersteunend voor een prettige
en veilige leeromgeving.
3.5 ALS WIJ DEZE BELOFTE WILLEN WAARMAKEN, WAAR MOETEN WIJ ELKAAR DAN OP
AANSPREKEN EN WAAR WILLEN WE OP AANGESPROKEN WORDEN? (KERNWAARDEN)
Onze school wordt bezocht door kinderen die een verschillende culturele
achtergrond hebben. De kinderen komen in aanraking met allerlei gewoonten en
gebruiken; ze ervaren dat niet iedereen hetzelfde denkt. Respect leren hebben voor
anderen is een belangrijk uitgangspunt van onze school.
Om onze doelen te realiseren hebben wij op De Plataan duidelijke afspraken met
elkaar gemaakt. Deze afspraken gelden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Hiermee bereiken wij dat de school een veilige leeromgeving is, waar
resultaatgericht gewerkt wordt.
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4 BESTUURLIJKE AMBITIES FEDRA

4.1 DE SCHOLEN VAN FEDRA GEVEN BETEKENISVOL EN GEÏNTEGREERD ONDERWIJS.
Als onderwijs voorbereidt op de toekomst en een plaats in de samenleving, is het
vreemd dat we de lesstof splitsen in vakgebieden. Door vakken te integreren wordt
het leren door kinderen als betekenisvol ervaren. Het geheel is meer dan de delen.
We blijven gestructureerd en planmatig werken en bewaken de leerlijnen, zodat er
altijd sprake is van een beredeneerd en passend aanbod.
4.2 DE SCHOLEN VAN FEDRA BIEDEN VERNIEUWEND EN TOEKOMSTGERICHT
ONDERWIJS.
Door voortdurende innovatie blijven we het onderwijs ontwikkelen. We zijn
nieuwsgierig en onderzoekend: we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes heen kijken’
om te durven verbeteren en vernieuwen. We zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en
omarmen deze na toetsing aan onze kernwaarden. We bieden ervaringsleren,
onderzoekend leren en mogelijkheden om te experimenteren. We verdiepen ons in
de veranderende rollen van de leerkrachten, van de leidinggevenden en van
ouders.
4.3 FEDRA-PERSONEEL BLIJFT IN ONTWIKKELING.
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en
kwalitatief goed onderwijs realiseert. De leerkracht beïnvloedt de prestaties van
kinderen voor een belangrijk deel. Hoe beter de leerkracht is toegerust om het
onderwijs aan de verschillende kinderen in de groep te verzorgen, hoe hoger de
kwaliteit van het onderwijs dat wij bieden. Voor de leerkracht is voortdurende
ontwikkeling van zijn vakmanschap vanzelfsprekend. De leerkracht werkt niet op
een eiland. Het team vormt een professionele leergemeenschap en is als groep
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk deel van de
deskundigheidsbevordering wordt daarom onder regie van de directie
georganiseerd: teamontwikkeling en leren van en met elkaar. Fedra zorgt voor
creatieve, flexibele en tijdelijke oplossingen om talenten op school overstijgend
niveau te kunnen benutten.
4.4 DE SCHOLEN VAN FEDRA WERKEN STRUCTUREEL SAMEN MET OUDERS EN
(KETEN)PARTNERS.
Goed onderwijs vraagt bezinning op wat straks voor kinderen belangrijk is. Alleen
onze onderwijstijd is niet toereikend om de brede ontwikkeling van kinderen
volledig tot zijn recht te laten komen. Daarom werken we nauw samen met andere
professionele partners, waarbij we streven naar aansluiting tussen hun aanbod en
ons onderwijs.
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Onze belangrijkste partners echter zijn de ouders van de kinderen: in een open en
wederkerige samenwerking respecteren we elkaars rol en werken we gezamenlijk
aan de ontwikkeling van kinderen.
4.5 DE SCHOLEN VAN FEDRA MAKEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN TECHNOLOGISCHE
HULPMIDDELEN.
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis is
snel toegankelijk. De verwerking van informatie gaat anders.
ICT maakt mogelijk wat anders niet of minder goed zou kunnen: maatwerk
realiseren in inhoud, tijd en plaats. Kinderen krijgen met behulp van ICT directe
feedback op wat zij doen en dat bevordert het ontwikkelproces.
Digitalisering in de breedste zin biedt mogelijkheden om het werk van de leerkracht
effectiever en efficiënter te maken. Zo maakt de leerkracht de handen vrij voor
bijvoorbeeld het sociale aspect in de klas of individuele aandacht.
Daarnaast rust op ons de taak om leerlingen mediawijs te maken.
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5 AMBITIES DE PLATAAN, DE UITWERKING
De ambitie van basisschool De Plataan is dat leerlingen leren. Leerlingen van de
Plataan worden uitgedaagd om te leren, voelen zich veilig om te leren en hebben de
motivatie om te leren. De basis voor onze ambitie vinden wij in onze missie en visie
en in de wetenschappelijke bevindingen van Marzano (Marzano, 2010). Marzano
heeft in het boek Wat Werkt een meta-analyse gepresenteerd die zich uitsluitend
concentreert op onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de
leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. De factoren die genoemd worden zijn
verdeeld in drie niveaus: factoren op schoolniveau, op leraar niveau en op leerling
niveau.
Schoolniveau:
 Factor 1: een haalbaar en gedegen programma
 Factor 2: uitdagende doelen en effectieve feedback
 Factor 3: betrokkenheid van ouders en gemeenschap/samenleving
 Factor 4: een veilige en ordelijke omgeving
 Factor 5: collegialiteit en professionaliteit
Leraarniveau:
 Factor 6: didactische aanpak
 Factor 7: pedagogisch handelen en klassenmanagement
 Factor 8: sturing en herontwerpen programma (passend onderwijs)
Leerlingniveau:
 Factor 9: thuissituatie
 Factor 10: achtergrondkennis
 Factor 11: motivatie
De factoren vormen de basis voor het beleid dat in dit schoolplan wordt uitgewerkt.
De factoren hebben een directe relatie met de ambities van stichting Fedra. De vijf
ambities van Fedra worden uitgewerkt voor De Plataan:
5.1 ONDERWIJS
Een haalbaar en gedegen programma
Bij een haalbaar en gedegen programma gaat het om het voorgenomen
onderwijsprogramma, het daadwerkelijk door de leerkracht uitgevoerde programma
en het door de leerling verworven onderwijsprogramma.
Het voorgenomen onderwijsprogramma wordt op basisschool De Plataan in deze
planperiode opnieuw vastgesteld. Het onderwijsprogramma moet in ieder geval
voldoen aan de wettelijk vastgestelde kerndoelen. Naast deze wettelijke
voorwaarde zullen wij het onderwijsprogramma gaan afstemmen op de
onderwijsbehoeften van onze leerling populatie. Dit betekent dat wij niet uitsluitend
en klakkeloos een methode volgen, maar dat wij zorgvuldig onderzoeken welk
leerstofaanbod passend en zeer belangrijk is om de leerlingen van De Plataan te
laten leren. Het gaat dan om een programma dat past bij leerlingen die leren in de
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21e eeuw. Kernuitspraken die zijn gedaan rondom onderwijs zijn: betekenisvol en
actueel, onderzoekend leren, leidende leerlijnen, passend bij de niveaus van
leerlingen en essentiële basisvaardigheden. In deze beleidsperiode zullen afspraken
over een gedegen onderwijsprogramma worden vastgelegd en stapsgewijs worden
uitgevoerd.
Naast het vastleggen van afspraken is het van belang dat leerkrachten dit
onderwijsprogramma ook daadwerkelijk aanbieden aan de leerlingen. Om te
kunnen garanderen dat onze leerlingen maximaal kunnen profiteren van het
onderwijsprogramma is de beschikbare tijd een voorwaarde. De beschikbare
onderwijstijd is vastgesteld op stichtingsniveau, namelijk 960 uren per schooljaar
en 7680 uren voor acht jaar basisonderwijs. In deze planperiode zullen wij beleid
vast gaan stellen hoe wij omgaan met deze tijd, passend bij de leerling populatie.
Het gaat erom dat wij onze tijd effectief inzetten om onze leerlingen de gelegenheid
te geven om te leren. In het beleid dat wij vaststellen over onderwijstijd zullen wij
de bescherming van deze tijd ook in acht nemen. De beschikbare onderwijstijd
dient beschermd te worden en mag slechts bij incidentele gebeurtenissen worden
onderbroken.
Sturing en herontwerpen programma
Binnen de kaders van een gedegen onderwijsprogramma zijn leerkrachten in staat
om het programma aan te sturen en te herontwerpen, afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de groep. Om deze handelingen te kunnen uitvoeren,
dienen leerkrachten op de hoogte te zijn van de meest belangrijke kennis en
vaardigheden die leerlingen moeten leren. Het gaat hierbij om doelgericht
onderwijs; onderwijs dat gericht is op het behalen van doelen. Bij het aanbieden
van nieuwe leerstof is het van belang dat dit meerdere malen op verschillende
manieren gebeurt. Leerlingen begrijpen de leerstof beter als zij de leerstof
toepassen in complexe opdrachten. Het gaat hier dan met name om betekenisvolle
opdrachten, onderzoekend en ontdekkend leren en 21e -eeuwse vaardigheden. Het
team van De Plataan zal in de komende planperiode over voldoende kennis en
vaardigheden beschikken, om binnen de kaders van het vastgestelde
onderwijsprogramma onderbouwd keuzes te maken voor onderwijs passend bij de
didactische en pedagogisch behoeften van de leerlingen in de groep.
Achtergrondkennis
De achtergrondkennis kan ongeveer vergeleken worden met het begrip voorkennis.
De achtergrondkennis heeft een grote invloed op ‘gekristalliseerde intelligentie’, de
intelligentie die beïnvloedbaar is. Er is wetenschappelijk een verschil aangetoond in
het niveau van achtergrondkennis en het sociaal economische milieu waarin een
kind opgroeit. Hoe lager het sociaal economische milieu, hoe lager het niveau van
achtergrondkennis. De school heeft invloed op de achtergrondkennis.
Achtergrondkennis wordt vergroot door kinderen veel variatie te bieden in
buitenschoolse ervaringen, kennismakingen met de wereld om ons heen. Dit betreft
met name excursies, bezoek aan musea of andere organisaties die onze kennis op
betekenisvolle wijze kunnen vergroten. Naast deze buitenschoolse ervaringen heeft
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het vergroten van woordenschat ook invloed op het vergroten van de
achtergrondkennis. Woordenschat wordt vergroot door interesse verbredend lezen
en woordenschatonderwijs.
In de komende planperiode zal beleid worden ontwikkeld en geïmplementeerd
waarin omschreven wordt hoe De Plataan het verbreden van de achtergrondkennis
vorm gaat geven.
Uitdagende doelen en effectieve feedback
Deze factor verwijst naar hoge verwachtingen en nadruk op prestaties en de
feedback op doelen, in hoeverre de doelen zijn bereikt. Het stellen van leerdoelen
voor de school als geheel leidt tot een gevoel van succes en meer effectiviteit en
samenhang van het team. De Plataan stelt hoge verwachtingen aan leerlingen en
deze worden met de leerlingen gedeeld. Duidelijke uitdagende doelen leiden tot
beter leren. Effectieve feedback op schoolniveau wordt gerealiseerd door op vaste
momenten te reflecteren op de opbrengsten van onze leerlingen. De opbrengsten
zijn data die ons informeren over de stand van zaken wat betreft ons onderwijs.
Naast effectieve feedback op schoolniveau is er ook sprake van effectieve feedback
voor leerlingen op het leerproces. Dit is één van de meest effectieve interventies op
leren, tezamen met het opstellen van leerdoelen. In deze planperiode zorgen wij
ervoor dat het stellen van uitdagende doelen en effectieve feedback op school en
groepsniveau worden uitgewerkt en geïmplementeerd tot een gedragen beleid wat
zichtbaar is in ons handelen als directie, leerkracht en leerling. Betrokkenheid van
leerkracht en leerlingen bij het stellen van leerdoelen is een voorwaarde voor
effectiviteit. De uitdagende doelen en effectieve feedback zijn bepalend bij het
inrichten van het onderwijsprogramma. Een gedegen onderwijsprogramma leidt tot
uitdagende doelen, effectieve feedback stelt ons in staat om die uitdagende doelen
te realiseren en leiden uiteindelijk tot leren. Het werken met leerdoelen en
effectieve feedback gebruiken wij als basis om ons handelen steeds verder te
verbeteren. Het gaat dan om ons handelen als directie en team, maar ook om het
handelen van leerkrachten en leerlingen.
Een veilige en ordelijke omgeving
Een veilige en ordelijke omgeving is een cruciaal aspect van effectief onderwijs. Een
veilige en ordelijke omgeving geeft ruimte aan het team en leerlingen om doelen in
dit plan daadwerkelijk te realiseren. Om te komen tot een veilige en ordelijke
omgeving implementeert De Plataan de komende planperiode routines en regels die
leiden tot voorwaardelijk gedrag om tot leren te komen. Het gaat dan om regels die
te maken hebben met gedrag en om maatregelen die nodig zijn om de
werkomgeving als veilig te ervaren. Een veilige en ordelijke omgeving leidt tot
ontwikkeling van verantwoordelijkheidsgevoel bij het team en leerlingen, een basis
voor leren.
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Motivatie
De motivatie van de leerling heeft invloed op het leren van de leerling. Diverse
theorieën en wetenschappelijk onderzoek geven aan dat een complex geheel van
krachten op elkaar in werken waardoor leerlingen worden gemotiveerd of juist
moeilijk te motiveren zijn. Het gaat hier om de drijfveer van de leerling om te
streven naar succes of voor het vermijden van situaties van falen, het wel of niet
leveren van inspanning om een bepaalde prestatie te halen, de behoefte van een
leerling aan zelfwaardering, de emotionele situatie van de leerling en de werking
van het zelfsysteem van leerlingen. De school kan invloed uitoefenen op de
motivatie van leerlingen. In het handelen van de leerkracht is het van belang dat de
leerkracht (of anderen die met leerlingen werken)de leerlingen feedback geven op
leren en gedrag, het onderwijs inrichten zodat dit betekenisvol is voor leerlingen,
leerlingen ruimte bieden om langdurig aan projecten te werken waar zij zelf voor
hebben gekozen, leerlingen bekend raken met motivatie en de invloed van
motivatie op het leren.
5.2 PERSONEEL
Collegialiteit en professionaliteit
Onder collegialiteit worden oprechte interacties bedoeld die beroepsmatig van aard
zijn. Het gaat om het openlijk met elkaar delen van successen en zorgen, het tonen
van respect voor elkaar en het constructief analyseren en bekritiseren van
praktijken en procedures (Marzano, 2010). Bij professionaliteit gaat het erom dat
ieder het gevoel heeft dat de inspanningen die zij leveren doeltreffend zijn.
Doeltreffendheid vormt de basis van het beeld dat wij als team verandering kunnen
realiseren in onze school. Bij professionaliteit gaat het ook om ervaring. Het gaat
om ervaring die wordt opgedaan in het volgen van scholing en opleiding. Het is van
belang dat het team qua kennis en vaardigheden voldoende is toegerust om
onderwijs te geven passend binnen de kaders van de school en eigen ontwikkeling.
In de komende planperiode zal De Plataan een cultuur gaan vormen waarin
collegialiteit en professionaliteit de basis vormen voor de veranderingen en
verbeteringen die in dit plan zijn omschreven. Nascholing en begeleiding richten
zich op het realiseren van de doelen die in dit plan worden genoemd.
Didactische aanpak
Een effectieve leerkracht weet wanneer een didactische aanpakstrategie ingezet
kan worden. Een effectieve leerkracht kan dus een keuze maken uit didactische
aanpakstrategieën die voorhanden zijn. De didactische aanpakstrategieën worden
beschreven in de literatuur en bevatten handreikingen om het team te versterken
in de deskundigheid rond deze strategieën. Het gaat hier vooral over de kennis van
het Interactief Gedifferentieerde Directe Instructiemodel of het Expliciete Directe
Instructiemodel.
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In de komende planperiode worden didactische aanpakstrategieën
geïmplementeerd die bewezen effectief zijn gebleken. Het gaat dan om strategieën
die met regelmaat gebruikt worden in ons onderwijs, strategieën die expliciet
gebruikt worden bij instructie en strategieën waarbij het gaat om herhaling,
oefening en toepassing van leerstof.
Pedagogisch handelen en klassenmanagement
Het pedagogisch handelen en klassenmanagement betreffen vooral de zaken die
rondom deze factoren op groepsniveau zijn geregeld. De afspraken, routines en
regels vloeien voort vanuit dat wat afgesproken is op schoolniveau (zie factor Een
ordelijke en veilige omgeving). Het gaat dan om afspraken over gedrag in de groep,
alertheid van de leerkracht, routines rondom de start en het einde van de dag,
overgangen en onderbrekingen, gebruik van materialen en benodigdheden, werken
in groepen, zelfstandig werken en door de leerkracht geleide activiteiten.
Naast het maken van afspraken over bovenstaande onderwerpen moet ook bepaald
worden welke interventies ingezet gaan worden om ordeverstoringen tegen te
gaan. Het gaat er dan om dat met het team gezamenlijk afspraken worden
gemaakt over specifieke vormen van aanpak waarbij gepast gedrag wordt beloond
en ongepast gedrag wordt benoemd en tot consequenties leidt.
Bij pedagogisch handelen past ook het vinden van een balans tussen gematigde
dominantie en gematigde medewerking bij leerkrachten in hun omgang met
leerlingen. Het gaat hier om de balans tussen dat wat door de leerkracht wordt
bepaald en daar waar de leerlingen om medewerking wordt gevraagd. Een juiste
balans zorgt voor een effectieve relatie tussen leerkrachten en leerlingen. Wanneer
een leerkracht een goede relatie heeft met zijn leerlingen, dan accepteren de
leerlingen zijn regels en afspraken. Naast het in balans zijn van dominantie en
medewerking past hier ook de alertheid van de leerkracht. De leerkracht is alert op
signalen in de groep en reageert direct bij opvallende zaken. Om passend te
reageren op signalen is het van belang dat het team met emotionele objectiviteit
kan reageren.
In de komende planperiode zal het team van De Plataan afspraken, regels en
routines gaan vaststellen rondom pedagogisch handelen en klassenmanagement.
Vanuit de kaders op schoolniveau worden deze afspraken door ontwikkeld naar
groepsniveau. Het personeel van De Plataan handelt zichtbaar naar deze afspraken,
zodat het beleid rondom pedagogisch handelen en klassenmanagement voor ieder
in onze school zichtbaar en merkbaar is.
5.3 OUDERBETROKKENHEID EN SAMENWERKING EXTERNE PARTNERS
Betrokkenheid van ouders en gemeenschap
Betrokkenheid van ouders en gemeenschap heeft een positieve invloed op leren,
gedrag en werkhouding van leerlingen. Met name betrokkenheid thuis levert een
grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Het is
hierbij vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over de
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(voor)school/opvang en de tips toepassen die zij krijgen van de (voor)school
(voorlezen, gesprekjes voeren met kinderen, liedjes zingen) daadwerkelijk
uitvoeren thuis. Ouderbetrokkenheid hangt samen met het beeld dat ouders
hebben van de rol die zij kunnen spelen en met de mate waarin zij denken dat ze in
staat zijn een bijdrage te leveren. De invulling van ouderbetrokkenheid heeft effect
als deze zich richt op partnerschap, waarin de verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling en onderwijs van kinderen wordt gezien als een gedeelde,
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Dit is een ander
uitgangspunt dat oudertevredenheid. Gezamenlijke verantwoordelijkheid kan wel
leiden tot oudertevredenheid, maar is geen doel op zich. In deze planperiode wordt
een beleid ontwikkeld en geïmplementeerd op het realiseren van betrokkenheid van
ouders en gemeenschap.
Samenwerking met partners buiten de school kan een toegevoegde waarde zijn
voor het leren van de leerlingen op De Plataan. De school kan een vindplaats zijn
van allerlei initiatieven, een versmelting van binnen- en buitenschools leren, waar
ruimte is voor talenten en een breed aanbod. De Plataan onderzoekt deze
planperiode hoe zij samenwerking met omringende organisaties kan vormgeven,
hoe zij de samenwerking kan vaststellen en uitvoeren.
Thuissituatie
De thuissituatie heeft een groot effect op de leerprestaties van leerlingen. Een
school kan echter weinig met dit gegeven. Zij heeft namelijk geen invloed op
factoren zoals inkomen, beroep of opleiding. De school kan mogelijk wel invloed
uitoefenen op de thuissfeer, een belangrijke beïnvloedingsfactor van leren. Het gaat
hier om de communicatie over school, de supervisie en de verwachtingen van
ouders en opvoedingsstijlen. De mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de
thuissituatie zijn beperkt en passen bij de factor over ouderbetrokkenheid. De
Plataan zal deze planperiode gaan onderzoeken in hoeverre de school (of partners
in samenwerking met de school) gezinnen kan ondersteunen in het verbeteren van
de communicatie met hun kinderen over school, de supervisie over hun kinderen en
hun verwachtingen naar hun kinderen toe te communiceren binnen de context van
een effectieve opvoedingsstijl.
Informatie- en communicatietechnologie
Technologische ontwikkelingen leiden tot grote veranderingen op het gebied van
werken, leren en in de manier van samenleven in onze maatschappij. Het doel van
de Plataan is leerlingen digitaal vaardig en mediawijs te maken. Kennis van actuele
informatie- en communicatietechnologie zorgt ervoor dat onze leerlingen leren
begrijpen hoe ze telkens nieuwe technologische diensten en producten kunnen
benutten. Leerlingen leren begrijpen welke rol logisch redeneren en programmeren
daarin spelen, hoe je digitale informatie kunt duiden en verwerken en hoe je
omgaat met (digitale) media en beelden. Om dit te leren is een zekere basiskennis
nodig. Niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor ons personeel. Het gaat hier
om het opdoen van beveiligings- en privacyaspecten, zodat wij in staat zijn
zelfstandig eenvoudige beheertaken te verrichten en vragen te stellen over het
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gebruik van nieuwe technologieën. Een andere vaardigheid is dat wij onze
leerlingen leren om informatie te kunnen beoordelen of deze betrouwbaar is. De
laatste vaardigheid is het verantwoord leren omgaan met media. Hierbij spreken wij
over mediawijsheid. Een leerling, maar ook een personeelslid is mediawijs als hij
een actieve en kritische houding heeft tegenover zijn eigen mediagedrag en dat van
anderen. Het gedrag past bij de normen en waarden op het gebied van privacy,
veiligheid en omgangsvormen.
In de komende planperiode zal De Plataan bovenstaande kaders uitwerken tot een
concreet plan waarin uiteen wordt gezet hoe onze school deze ideeën wil
verwezenlijken.
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6 KWALITEITSZORG
Kwaliteit lever je niet alleen, onderwijs is teamwork. Iedereen heeft de ander nodig
om het goed te doen. Overdracht van gegevens en ervaringen, gezamenlijke doelen
en een eenduidige aanpak maken kwalitatief hoogwaardig onderwijs mogelijk.
Leren van de ander om zelf beter te worden en de ander helpen het ook goed te
doen.
Om goed inzicht te krijgen in de opbrengsten van ons onderwijs, gebruiken wij
diverse instrumenten (zie bijlage 2). Deze instrumenten meten de opbrengsten en
tevredenheid, signaleren tijdig zwakke plekken, krijgen inzicht in de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen, is de basis voor schoolverbetering en
vormen de evaluatie van leren en onderwijs. Deze gegevens zijn nodig om de
kwaliteit van onze school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren.
Duurzaam verbeteren is een vertaling van Continuous Improvement en is door Jay
Marino (superintendent of schools Dunlap) in samenwerking met Magistrum naar
Nederland gebracht.
Duurzaam verbeteren gaat uit van tien karakteristieken van excellerende scholen.
Deze tien kenmerken zijn leidend voor onze kwaliteit:
1.
Gemeenschappelijke missie, visie, waarden en doelen
2.
Hoge verwachtingen
3.
Effectief onderwijskundig leiderschap
4.
Hoog niveau van samenwerking en communicatie (professionele cultuur)
5.
Van standaarden afgeleid curriculum (kerndoelen, referentieniveaus)
6.
Voortdurend evalueren van opbrengsten met nadruk op wat leerlingen leren en
hoe zij zich ontwikkelen en wat dat betekent voor het onderwijs
7.
Professionele ontwikkeling is gericht op het realiseren van onze doelen
8.
Stimulerende leeromgeving
9.
Hoog niveau van samenwerking met ouders
10. Eigenaarschap van leerlingen
Planmatig werken
De kwaliteitszorg op De Plataan gaat uit van de PDSA cyclus. De PDSA cyclus is de
basis van het systeem van Duurzaam Verbeteren. Deze cyclus waarborgt planmatig
en doelmatig werken. Op basis van onderzoek en analyse worden realistische
doelen gesteld, die regelmatig geëvalueerd worden. Op grond van de uitkomst van
de evaluatie wordt bepaald of er (on)gewijzigd doorgewerkt kan worden.
Iedereen doet mee in de cyclus, want kwaliteit realiseer je samen. In de gehele
PDSA cyclus worden betrokkenen (vooral het team) uitgenodigd hun mening te
geven en invloed uit te oefenen alvorens de volgende stap te zetten. De
professionele discussie en dialoog is onlosmakelijk verbonden met onze
kwaliteitszorg. Informatie uit de gesprekken wordt door de directie meegenomen in
de plannen, doelen en evaluaties.
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De centrale rol in het planmatig werken ligt bij directie, zij zal door middel van data
die verzameld wordt uit diverse gesprekken, onderzoeken of andere metingen
volgen of het schoolplan gerealiseerd wordt.
Jaarlijks stelt de directie vanuit het schoolplan een jaarplan op waarin de doelen
worden gekoppeld aan concrete activiteiten die in dat jaar gerealiseerd worden.
PDSA Cirkel
De PDSA Cirkel vormt een onderdeel van Duurzaam Verbeteren. De cirkel is een
instrument om verbeter, verander of implementatietrajecten duurzaam in onze
organisatie te borgen. De PDSA Cirkel is een uniforme werkwijze die steeds weer
dezelfde stappen volgt. De stappen worden hierdoor voor alle leerkrachten van De
Plataan herkenbaar. De Cirkel wordt een instrument dat wordt ingezet binnen de
Lerende School. Het instrument voorkomt dat stappen worden overgeslagen, te
snel worden gemaakt of niet voor alle betrokkenen worden ingevoerd.
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De Cirkel kent vier fasen:
1. Plan: in de planfase worden drie stappen genomen. Deze fase is de fase van
voorbereiding. Een zorgvuldig verbeter, verander of implementatietraject
bestaat dus voor een groot deel uit een goede voorbereiding!
a. Beschrijf het onderwerp: een team bepaalt het doel, de grootte en de
breedte van het verbeter, verander of implementatieonderwerp. Het team
probeert een duidelijk beeld te beschrijven van het onderwerp. Het gaat
hier nog niet om diepgaand onderzoek, meer om inventariseren en
brainstormen.
b. Meet de huidige situatie: door middel van data (resultaten, onderzoeken,
enquêtes, interviews, e.d.) wordt de huidige situatie van het onderwerp in
kaart gebracht. Het gaat hier dus wel om onderzoek. Deze gegevens zijn
van belang om in een later stadium resultaten te kunnen meten.
c. Analyseer de oorzaken: eerst worden de oorzaken geanalyseerd. Deze
analyse moet zoveel mogelijk door data worden onderbouwd (zie stap 2).
Daarna kan op grond van de meetresultaten een hypothese worden
geformuleerd: Als we dit doen, dan zal dat toenemen. In deze stap wordt
een werkwijze beschreven. Het is niet de bedoeling het wiel opnieuw uit te
vinden, maar gericht op zoek te gaan naar werkwijzen en methoden die
beproefd zijn gebleken.
2. Do: voer de acties van de werkwijze uit. De werkwijze van stap 3 wordt
daadwerkelijk uitgevoerd. De nieuwe werkwijze of methode wordt een bepaalde
periode volgens vastgelegde afspraken en planning uitgeprobeerd.
3. Study: bestudeer de resultaten. Na het uitproberen van de werkwijze worden er
opnieuw gegevens verzameld over hoe het systeem werkt. Er wordt met precies
dezelfde instrumenten gemeten als in stap 2, om de resultaten te kunnen
vergelijken. Heeft de werkwijze daadwerkelijk tot de gewenste resultaten
geleid? Als de meetresultaten niet de beoogde opbrengsten laten zien, gaat het
team terug naar stap 3, en doet stap 3 t/m 5 over. Als de gewenste
opbrengsten worden geconstateerd, gaat het team verder naar stap 6.
4. Act:
a. Borg de werkwijze: als er sprake is van gewenste opbrengsten, wordt de
werkwijze verder uitgewerkt, gedocumenteerd en (op grotere schaal)
uitgeprobeerd.
b. Continueer de werkwijze: het (leer)team maakt vervolgens een plan met
aanbevelingen voor verdere implementatie van de werkwijze, waarin ook is
opgenomen wanneer er opnieuw wordt gemeten en geëvalueerd.
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Bijlage 1
Verplichte onderdelen van het schoolplan
Onderstaande verplichte items van het Schoolplan staan beschreven in de
schoolgids van De Plataan.
1.
Doelen van het onderwijs.
2.
Uitwerking van de wettelijke opdracht van het onderwijs.
3.
Beleid Sponsoring.
4.
Voorzieningen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en
leerlingen met een leerlinggebonden budget.
Voor de overige verplichte items heeft De Plataan of stichting Fedra uitgewerkte
beleidsplannen, o.a.
1.
Het Zorgplan, waarin het systeem van zorg en begeleiding is beschreven.
2.
Het Schoolondersteuningsprofiel, waarin de interne zorgstructuur vanuit het
perspectief van de school in relatie tot partners en het Samenwerkingsverband
beschreven staat.
3.
Het Personeelsbeleidsplan, waaronder uitwerking van de CAO-PO.
4.
Fedra Strategisch Beleidsplan, waarin de bestuurlijke meerjarenvisie is
verwoord.
5.
Bestuursformatieplan, met hierin opgenomen bijlagen over leerling prognoses
en benchmarkgegevens.
6.
Beleidsplan inzake invoering van de Functiemix.
7.
Beleidsplan Sociale Veiligheid.
8.
Nascholingsplan.
9.
Taakbeleidplan.
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Bijlage 2
Instrumenten die inzicht geven in de opbrengsten van ons onderwijs
a. Gesprekken met leerkrachten
Binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken),
en functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers
en de directeur. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en
het welbevinden van de medewerkers te verhogen. De directie heeft dit type
gesprekken met directeur-bestuurder van Stichting Fedra.
b. Klassenbezoeken
De directie houdt tenminste jaarlijks klassenbezoeken. De bezoeken staan in het
teken van een vooraf gesteld doel.
c. Schooltoezicht onderwijsinspectie
De inspectie heeft jaarlijks gesprekken met het bestuur en bezoekt onze school
één keer per vier jaar. Van deze bezoeken wordt een rapport gemaakt dat ons
informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons
onderwijs.
Ten behoeve van het gesprek met het bestuur maakt de inspectie een jaarlijkse
risico-inventarisatie. Het bestuur bespreekt de risico-inventarisatie in het
directieberaad en indien van toepassing met de directeur van een school.
d. QuickScan onderwijs
Tweejaarlijks brengen we de kwaliteit van het primaire proces in kaart door het
op hoofdlijnen te onderzoeken. Hiervoor wordt het meetinstrument van Stichting
Fedra gebruikt.
e. CITO Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen,
informatie over de vorderingen van de leerlingen van onze school.
f. Ouderenquête
Tweejaarlijks wordt een ouderenquête gehouden. In deze enquête wordt de
mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school, vanuit de
streefdoelen en doelstellingen die wij geformuleerd hebben.
g. Externe contacten
In de contacten met scholen (peuterspeelzalen e.d.) waar de leerlingen vandaan
komen en de scholen/organisaties waar zij naartoe gaan na onze school wordt
specifiek gevraagd naar zaken die onze school nog kan verbeteren.
h. Tevredenheidonderzoek personeel
Tweejaarlijks wordt tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder het personeel. In
dit onderzoek wordt de mening van personeelsleden gevraagd over de kwaliteit
van onze school, maar ook hun welbevinden en gevoel van sociale veiligheid
wordt hierin opgenomen.
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i. SMO, RIE
In het Sociaal Medisch Overleg met de Arbodienst wordt gesproken over
gezondheid en welzijn van de (individuele) medewerkers. In de RIE (Risico
Inventarisatie en Evaluatie) die de school eens per vier jaar houdt en jaarlijks
update, wordt informatie verzameld over veiligheid en welzijn van kinderen en
medewerkers.
j. Uitstroomgegevens
Jaarlijks worden door de directie en inspectie de uitstroomgegevens beoordeeld.
Tevens worden in gesprekken met de scholen voor voortgezet onderwijs de
vorderingen van de leerlingen die onze scholen hebben verlaten, bijgehouden.
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Bijlage 3

Instemming Medezeggenschapraad en vaststelling bevoegd gezag
Instemming MR
De Medezeggenschapsraad van basisschool De Plataan verklaart hierbij instemming
te verlenen aan het Schoolplan 2016 – 2020.
Velsen-Noord, 27 mei 2016
Mevr. E. Arxhoek, voorzitter MR

Vaststelling bevoegd gezag
De directeur-bestuurder van Stichting Fedra heeft het schoolplan 2016 – 2020
van De Plataan vastgesteld.
Beverwijk,

27 mei 2016

J.A.M. Keunen MES, voorzitter College van Bestuur Stichting Fedra
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