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Voorwoord
De poster, die leidend is voor het schoolplan 2019-2023, is gemaakt door het team van de Oranje
Nassau School (ONS) i.s.m. bureau B&T. Dit schoolplan is hier de onderlegger van.
Dit was de eerste keer dat het team op deze wijze werd betrokken bij het tot stand komen van het
plan en daar zijn we zeer trots op. Op deze manier wordt het schoolplan gedragen door een ieder die
op onze school werkt en zal dit het onderwijs aan de leerlingen van de ONS ten goede komen.
Tevens zijn de ouders erbij betrokken geweest doordat zij antwoord konden geven op de vraag:

Als je één punt mag noemen waarop we ons (onderwijs) de komende jaren moeten (verder)
ontwikkelen, wat zou dat dan zijn? Deze opbrengsten zijn, waar mogelijk, ook opgenomen in het
plan.
Het plan beschrijft hoe wij de basiskwaliteit waarborgen en welke ambities wij de komende
beleidsperiode willen realiseren.
Bij dit hele proces is de MR nauw betrokken geweest.

Wij danken een ieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het schoolplan
voor de komende periode.
Wij nemen u graag mee in ons verhaal en wensen u veel leesplezier!
Marije Ridder
Yvonne Woestenburg
Directie Oranje Nassau School
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1. Inleiding
Voor u ligt het schoolplan van de Oranje Nassau School. Het beschrijft het beleid en de ambities van
de school voor de periode van 2019 tot en met 2023. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en
krachtig mogelijk te doen. De publieksversie van het schoolplan past dan ook op een poster. In dit
document is het volledige schoolplan uitgewerkt, inclusief de wettelijke eisen die daaraan gesteld
worden.
Gegevens school en bestuur
School: Oranje Nassau School
Brin: 07WY
Directeur: Yvonne Woestenburg
Adres: Burgemeester Amersfoortlaan 61, 1171DM Badhoevedorp
Telefoon: 020- 4491111
E-mailadres: info@onsschool.nl
Website: www.onsschool.nl
Bestuurskantoor nummer: 24683
Bestuur: Meer Primair
Bezoekadres: Burgemeester Pabstlaan 10, etage D, Hoofddorp
Telefoon: 023-554 23 51

1.1 Totstandkoming schoolplan

Welkom bij het lezen van het schoolplan van de Oranje Nassau School! Dit plan is in samenspraak met
de medewerkers en belanghebbenden van de school tot stand gekomen. De realisatie van het
strategisch beleidsplan van Meer Primair ging hieraan vooraf en geeft richting aan het plan dat nu
voor u ligt.
De realisatie van het strategisch beleidsplan startte in het voorjaar van 2018. Een onderzoekende
dialoog met interne en externe stakeholders was hierbij het uitgangspunt. Tijdens een Kick-off met
het College van Bestuur, directeuren en een aantal stafmedewerkers is eerst teruggekeken op de
beleidsperiode van Meer Primair van 2015 tot en met 2019. Deze sessie gaf tevens een eerste aanzet
voor themagebieden die voor de stichting belangrijk worden of blijven in de komende vier jaar.
Tijdens verschillende sessies gaven interne stakeholders –zoals leerkrachten, ouders, de leden van de
Raad van Toezicht en directeuren- verder betekenis aan de eerste concept-thema’s. Ook externe
stakeholders hebben meegedacht over de invulling van de concept thema’s vanuit hún context. In juli
2018 stapten de directeuren, het College van Bestuur en een aantal stafmedewerkers in op het
nieuwe beleid waarin de strategische thema’s hun definitieve vorm hadden gekregen: ‘Het kind in de
wereld’, ‘Waarde(n)vol onderwijs’, ‘Groei in vakmanschap vanzelfsprekend’ en ‘Dynamische scholen in
de Haarlemmermeer’. Na instemming van Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en
goedkeuring van de Raad van Toezicht, werden deze thema’s leidend voor het Meerjarenplan en de
schoolplannen van Meer Primair.
Voor de ontwikkeling van ons schoolplan hebben wij in de eerste maanden van schooljaar 2018-2019
als schoolteam terug geblikt op de voorbije beleidsperiode 2015-2019. Samen met een analyse van de
tevredenheidspeilingen, een interne en externe contextanalyse, een analyse van het jaarverslag, het
jaarplan en de schoolgids werd hiermee de basis gevormd voor de teamsessie waarin we met elkaar
nadachten over de ambities voor de komende vier jaren. Aan de hand van het schoolplanspel
ontstond een onderzoekende, intensieve en constructieve dialoog over onze schooleigen talenten en
uitdagingen. De sessie resulteerde in speerpunten binnen de strategische thema’s van Meer Primair en
kregen vorm in de schoolplanposter. De poster is leidend voor ons en hangt in beide teamkamers. De
poster laat zien waar onze ambities voor de komende vier jaar liggen. Ambities waar we met elkaar
voor staan. Het schoolplan heeft daarin een spilfunctie. En het is tevens de onderlegger van deze
poster. Het is tot stand gekomen in gesprek met het team en met instemming van leden van de
Medezeggenschapsraad.
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1.2 Leeswijzer

Na deze inleiding volgt een beschrijving van de richtlijnen die Meer Primair met het strategisch beleid
aan haar scholen meegeeft. Vervolgens geven we een analyse van het onderwijs op onze school.
Deze analyse vormt de basis voor het daarop volgende hoofdstuk, waarin we onze missie, visie en
speerpunten hebben uitgewerkt. Tot slot volgen drie hoofdstukken waarin de wettelijke eisen op het
gebied van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitszorgbeleid staan beschreven.
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2. De richtlijnen vanuit Meer Primair
In dit hoofdstuk delen wij de missie en visie van Meer Primair, die de basis vormen voor het
schoolplan van de Oranje Nassau School. Ook vertellen wij welke kenmerken en kernwaarden daarin
belangrijk zijn en hoe we werken aan de kwaliteitsambitie als school van Meer Primair. Daarna volgt
een weergave van de strategische thema’s. Op basis daarvan zijn concrete speerpunten voor de
stichting geformuleerd, die u kunt lezen in het strategisch beleidsplan en het meerjarenplan van Meer
Primair.
Het financiële beleid en sponsorbeleid worden in de laatste twee paragrafen beschreven.

2.1 De missie en visie van Meer Primair

De missie van Meer Primair is Vandaag leren voor morgen en geeft de ambitie en de richting aan
waarmee en waarin wij de komende jaren willen blijven werken. Alle medewerkers, leerlingen en
ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren en daar vanuit te
handelen. Alle talenten van leerlingen van Meer Primair worden zo optimaal mogelijk benut. Op die
manier worden zij zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst. Vandaag leren voor morgen betekent
dat alles wat we doen op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige
ontwikkeling van hun persoonlijkheid.
De kinderen die vandaag aan onze scholen zijn toevertrouwd, willen we dus met goed onderwijs
toerusten op de toekomst. Als stichting kenmerken wij ons door inhoud te geven aan onze christelijke
identiteit en door open te staan voor iedereen. We vinden een onderlinge verbondenheid,
saamhorigheid en een gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk. We geven betekenisvol onderwijs en
komen tegemoet aan ieder kind. We zijn een lerende organisatie, borgen onze kwaliteit en stimuleren
onze professionalisering. Daarmee dragen we zorg voor aantrekkelijk werkgeverschap.
Het fundament voor ons handelen en werken aan de missie komt voort uit vijf kernwaarden. Alle
medewerkers binnen Meer Primair worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te werken,
elkaar daarop aan te spreken en kinderen –en hun ouders- door hun voorbeeldgedrag te inspireren.
De kernwaarden van Meer Primair zijn:
Inspiratie
Meer Primair is een organisatie met een interconfessionele identiteit, die rooms-katholiek en
protestants-christelijk onderwijs verzorgt. Wij laten ons bij de opvoeding, de vorming en het onderwijs
aan kinderen inspireren door de verhalen uit de bijbel. Meer Primair staat voor inspirerend onderwijs.
De scholen staan open voor iedereen, ook al is er sprake van een andere levensbeschouwelijke visie.
Ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst, zolang er maar respect is voor de
interconfessionele identiteit, voor elkaar en voor verschillen. Met alle verschillende kinderen bij elkaar
vormen de scholen van Meer Primair een goede afspiegeling van de samenleving. Op alle scholen
wordt godsdienstonderwijs aangeboden en maken kinderen kennis met andere godsdiensten en
levensbeschouwingen. In ons onderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en morele verantwoordelijkheid van leerlingen in een multiculturele
samenleving.


Ontwikkeling
Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders is essentieel
voor de ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van de leerlingen. Meer Primair is actief in
onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen en methoden in en hanteert diverse
onderwijsconcepten. Kinderen kunnen hun talenten veelzijdig (cognitief, motorisch, creatief en
sociaal) ontwikkelen. Dit gebeurt in een veilige, vertrouwde en dynamische leeromgeving.
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen wordt gestimuleerd. Zij worden optimaal
toegerust voor het voortgezet onderwijs en het functioneren in de samenleving. De medewerkers zijn
inspirerend, ondernemend, wereldgericht en vernieuwend.
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Vakmanschap
De functie van leerkracht is een betekenisvolle functie. Hij verdient een podium dat recht doet aan de
kwaliteiten als professional. Professioneel leiderschap en competente medewerkers zorgen voor
optimale resultaten voor ieder kind.
Meer Primair staat voor een leven lang leren en draagt zorg voor dat gekwalificeerde medewerkers
vakinhoudelijk op de hoogte zijn en over ruime pedagogische kennis beschikken. Het eigen gedrag
geldt als voorbeeld voor leerlingen (en ouders). Het is van belang dat de expertise binnen de
organisatie wordt gedeeld.


Continuïteit
Meer Primair streeft naar behoud van haar positie voor bijzonder onderwijs in de Haarlemmermeer,
zowel wat betreft het onderwijs als wel de werkgelegenheid en de gebouwen. Het onderwijs van Meer
Primair is van constante kwaliteit. Alle scholen vallen onder het regulier toezichtkader van de
inspectie. Er worden hoge en realistische doelen gesteld. De scholen staan open voor nieuwe
ontwikkelingen en werken continu aan verbetering en vernieuwing.


Verbinding
Meer Primair is relatiegericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie
en zorg. De scholen van Meer Primair staan midden in de samenleving en zoeken vanuit hun sociale
functie verbinding met de omgeving. De scholen werken actief samen met ouders en andere
betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. Er is daarbij aandacht voor tolerantie,
onderlinge solidariteit en de verscheidenheid in de maatschappij. Het pedagogisch handelen is in goed
evenwicht met het behalen van leerresultaten.


2.1.2 Uitgangspunten bij het werken aan onze ambitie

Als school van Meer Primair gebruiken we kwaliteitskwadranten wanneer we werken aan onze
speerpunten binnen de strategische thema’s in hoofdstuk 3. Ze geven richting aan gesprekken over
kwaliteit en bieden houvast voor het werken aan kwaliteit. De vier kwadranten belichten verschillende
aspecten bij het leidinggeven aan kwaliteit. Van verantwoording (links) tot ontwikkeling (rechts) en op
het niveau van het collectief (de school of Meer Primair) tot op het niveau van het individu.
Alle vier de kwadranten doen ertoe. De linkerzijde draait om de basis die op orde moet zijn:
onderwijsopbrengsten, basisbekwaamheden, inspectienormen, deugdelijkheidseisen, het op orde
hebben van de bedrijfsmatige kant van de organisatie… Dat is de basisnorm waar scholen van Meer
Primair aan voldoen. Het betreft dus niet de strategische thema’s, maar is een vanzelfsprekendheid.
De rechterzijde gaat over wat
de scholen en Meer Primair
daar bovenop willen
realiseren. Het is de
strategische ambitie. Deze
zijde gaat over wat we binnen
de school en binnen Meer
Primair belangrijk vinden,
omdat zij voortkomen uit onze
drijfveren, passie en ambitie.
Kortom: thema’s die ervoor
zorgen dat we vandaag
kunnen leren voor morgen!
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2.2 De strategische thema’s

De missie en visie, de kernwaarden en onderzoekende en constructieve dialogen met interne en
externe stakeholders, alsook de uitgangspunten bij het werken aan kwaliteit hebben geleid tot
onderstaande strategische thema’s van Meer Primair voor de komende vier jaar.

2.2.1 Het kind in de wereld

Onze kinderen groeien op in de wereld van nu. Scholen van Meer Primair dragen er
zorg voor dat elk kind zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene in de
wereld van de toekomst. Dat betekent dat elk kind telt, elk kind gezien moet worden
en dat elk kind recht gedaan moet worden in het onderwijs dat de scholen van Meer
Primair bieden.
Dat betekent ook dat kinderen de wereld moeten leren kennen en begrijpen hoe zij zich daartoe
verhouden. De wereld en het kind hebben een wederzijdse verhouding tot elkaar. De scholen van
Meer Primair willen kinderen helpen de balans te vinden tussen het ‘ik’ en ‘de ander’, kinderen een
perspectief bieden hoe zij in relatie tot de wereld kunnen staan en hoe zij deze kunnen beïnvloeden.
Hoe rechten en verantwoordelijkheden wederkerig zijn en hoe kinderen kunnen bijdragen aan hun
wereld, in plaats van zich aan te passen.
Meer Primair heeft daarom voor 2019 – 2023 de volgende uitgangspunten:
• Breed perspectief op de ontwikkeling van kinderen.
• School als minigemeenschap en vertrouwde oefenplaats.
• Het kind en de wereld hebben een wederzijdse relatie, met rechten en plichten.
• Gericht op de toekomst en omgaan met onvoorspelbaarheid.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid in een educatief partnerschap.

2.2.2 Waarde(n)vol onderwijs

De christelijke en katholieke kernwaarden zijn het uitgangspunt van de scholen van
Meer Primair in de wereld van nu. Vanuit rentmeesterschap zorgen wij voor de aarde
en voor elkaar. De wereld van nu verandert echter continu en in een snel tempo. De
beleving van geloof en de manier waarop hier waarde aan wordt gehecht, verschilt
daardoor.
Voor scholen van Meer Primair geldt dat deze diversiteit ook voor medewerkers en ouders geldt.
Vanuit de levensbeschouwelijke tradities willen de scholen de identiteit naar het ‘nu’ brengen in
waardenvol onderwijs. Dat vraagt om een continue dialoog over levensbeschouwelijk onderwijs en
wat dit voor medewerkers en kinderen betekent. Waar in de veelkleurigheid zit de rode draad? Welke
begrenzing is er richting medewerkers en ouders?
Behalve waardenvol, willen scholen van Meer Primair dat het onderwijs ook waardevol is voor elk
kind. Dat betekent goed onderwijs dat betekenisvol is voor elk kind. De diversiteit in de
Haarlemmermeer en in de wereld is groot. Elk kind moet zich verbonden voelen met het onderwijs en
zijn of haar wereld. Dat betekent dat de wereld en achtergrond van elk kind de ruimte moet krijgen in
het onderwijs.
Meer Primair heeft daarom voor 2019 – 2023 de volgende uitgangspunten:
• Normen en waarden vanuit de christelijke traditie.
• Zorg vanuit rentmeesterschap voor onze aarde.
• Elk kind mag zijn en geloven wie het is.
• Zelfvertrouwen krijg je als je de wereld om je heen begrijpt.
• Doordacht en betekenisvol onderwijs.
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2.2.3 Groei in vakmanschap vanzelfsprekend

Het onderwijs verandert, evenals de rol van de leerkracht en wat de scholen van
Meer Primair van leerkrachten vragen en verwachten. Het is goed te expliciteren dat
leerkrachten geen alleskunners (hoeven te) zijn. Meer Primair is trots op haar
leerkrachten en ziet kansen in een flexibelere aanpak van het onderwijs om het vak leerkracht recht te
blijven doen.
Dat betekent onderzoek in anders organiseren, denken in teams en expertise, de switch van alles
weten naar leren, onderzoeken en vinden. Hierin hebben scholen van Meer Primair een
basisverwachting van elke leerkracht, erkent zij de verschillen tussen medewerkers en hun
ontwikkelbehoeftes en waarderen zij wat elke generatie medewerkers toevoegt aan de organisatie.
Daarnaast wil Meer Primair een gezonde organisatie zijn waar medewerkers zich prettig voelen en zich
uitgedaagd weten om te blijven professionaliseren. Ambitie van medewerkers moet de ruimte krijgen
en samen leren is een vanzelfsprekendheid. Dat maakt Meer Primair tot een aantrekkelijk werkgever.
Meer Primair heeft daarom voor 2019 – 2023 de volgende uitgangspunten:
• Balans tussen autonomie en sturing.
• Een lerende organisatie op alle niveaus.
• Medewerkers zijn ambassadeurs van de scholen.
• Professionalisering van medewerkers.
• Scholen voldoen aan de basiskwaliteit en ontwikkelen zich op hun ambitie.

2.2.4 Dynamische scholen in de Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is een bedrijvige regio met een internationaal karakter.
Duurzaamheid, ondernemerschap, technologie, toekomstgerichtheid en
traditioneel erfgoed zijn relevante onderwerpen in de regio en voor de scholen
van Meer Primair. ‘It takes a village to raise a child’ is een stelling die in de
Haarlemmermeer goed kan uitpakken.
Elk kind moet goed geworteld zijn als basis om zich te kunnen ontplooien. De buurt waarin het kind
opgroeit is voor scholen van Meer Primair daarom belangrijk, evenals de mogelijke partners die hier
acteren. Meer Primair zoekt actief naar hoe deze ‘couleur locale’ de dynamiek van elke school kan
versterken en kan bijdragen aan het onderwijs. Interactie met de omgeving is daarom belangrijk,
alsook de rol die de school in de omgeving kan vervullen. De naam Meer Primair staat in de
Haarlemmermeer bekend om goed onderwijs op dynamische scholen in de wijk.
Dat betekent ook dat in de huisvesting van scholen geanticipeerd moet worden op veranderende
eisen in relatie tot de demografische ontwikkeling en levensvatbaarheid. De schoolgebouwen moeten
goed zijn onderhouden en bovendien eigentijds zijn. Hiervoor moeten de beschikbare gebouwen
effectief worden ingezet, het binnenklimaat en de hygiëne optimaal zijn, scholen zuinig zijn met
energie en gericht zijn op duurzaamheid. Meer Primair streeft daarin naar een optimale bestuurlijke
samenwerking op het gebied van onderhoud, waarbij het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente
Haarlemmermeer leidend is.
Meer Primair heeft daarom voor 2019 – 2023 de volgende uitgangspunten:
• Een passend palet aan scholen in de regio.
• Diversiteit en (lokale) creativiteit in ons palet.
• Betekenisgeving aan tradities en erfgoed als leidraad naar de toekomst.
• Meer Primair is een kwaliteitskeurmerk in de regio.
• Flexibele organisatie.
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2.3 Financieel beleid

Het financiële beleid van Meer Primair is erop gericht om scholen de mogelijkheid te bieden zich
zoveel mogelijk op onderwijs te richten. De directie van de Oranje Nassau School maakt hiervoor
jaarlijks een begroting inclusief een meerjaren investeringsbegroting (ICT hardware, leermiddelen en
meubilair). De basis voor alle inkomsten van de school is gelegen in het aantal leerlingen dat de
school bezoekt. Alle subsidies voor de inzet van personeel (lumpsum) en de materiële instandhouding
(onderwijsleermiddelen in de breedste zin) inclusief het dagelijks en groot onderhoud aan de
schoolgebouwen staan ter beschikking van de school. Het budget voor het Personeel- en
Arbeidsmarktbeleid kent een bijzonder karakter. Om de school overstijgende kosten te kunnen
financieren, vindt jaarlijks een overdracht plaats van (een deel van) deze middelen. Deze middelen
worden gebruikt voor projecten in het kader van stichtingsbreed personeelsbeleid van bijvoorbeeld
vakleerkrachten en leraren in opleiding. Maar ook voor het faciliteren van het personeel op het gebied
van bijvoorbeeld scholing, beloningsdifferentiatie en Arbo-projecten.
De schoolbegroting is afgeleid van de meerjarenbegroting van Meer Primair. Het creëren en in stand
houden van een kritisch en zorgvuldig beheer van beschikbaar gestelde publieke middelen, evenals de
eventuele inzet van het private vermogen van de Stichting, is altijd het uitgangspunt. Het (geplande)
beheer van niet direct bestede inkomsten en het langjarig budgetteren van inkomsten moet in
evenwicht zijn met een gestructureerd en efficiënt uitgavenbeleid. Hierdoor wordt de financiële positie
van de Oranje Nassau School gewaarborgd en komen de uitgaven ten gunste aan het onderwijs, de
leer- en hulpmiddelen en het schoolgebouw.

2.4 Sponsorbeleid

Sponsoring van scholen is aan regelgeving gebonden en staat vastgelegd in het Convenant Scholen
voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Sponsoring. Meer Primair staat open voor het ontvangen van
donaties of sponsorgelden die ten goede komen aan de scholen. Sponsoring wordt op individuele
basis beschouwd en dient vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid plaats te vinden. Meer
Primair vindt het belangrijk dat de sponsoring verenigbaar is met de pedagogische en
onderwijskundige doelstellingen van de school. Als tegenprestatie voor de ontvangen gelden kan de
schenker of sponsor in de schoolgids of nieuwsbrief vermeld worden.
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3. Analyse van het onderwijs
Bij de totstandkoming van dit schoolplan, zijn analyses gedaan om speerpunten voor de komende vier
jaar te kunnen formuleren. We lopen ze langs:

3.1 De huidige kwaliteit van het onderwijs

De Oranje Nassau school biedt een balans aan tussen klassikaal en adaptief onderwijs: we streven
ernaar om het onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de capaciteiten van de individuele
leerling. We houden hierbij rekening met zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om als team goed zicht te hebben op de kwaliteit van ons onderwijs evalueren we de opbrengsten op
de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen via normscores van Cito, de
vaardigheidsgroei, de trendanalyse en de dwarsdoorsnede. De gegevens uit deze analyses worden
gebruikt om een passend aanbod te kunnen bieden op leerling-, groeps- en schoolniveau.

Cito eindtoets
De kwaliteit van het onderwijs op de Oranje Nassau school is voldoende. Deze conclusie is gebaseerd
op de uitkomsten van verschillende meetinstrumenten, die de resultaten van de leerlingen van de
school en zo de opbrengsten van het onderwijs meetbaar maken. De gebruikte instrumenten zijn: de
resultaten van de Cito-eindtoets, de resultaten van de Cito-LVS-toetsen en het uitstroomniveau naar
het VO van de leerlingen in groep 8. Dit alles is in de periode 2015-2019 afgezet tegen de landelijke
normen, om de kwaliteit van het onderwijs te meten.
In de afgelopen drie schooljaren heeft de Oranje Nassau school boven het landelijk gemiddelde van
de Cito-eindtoets gescoord.
Schooljaar
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Landelijk gemiddelde
535,1
534,9
535,7

School gemiddelde
536
536,8
539,9

Het is het streven van de Oranje Nassau School om jaarlijks boven het landelijk gemiddelde te scoren.
We zien de voorgaande 2 jaren een lagere score op de eindtoets basisonderwijs, terwijl de middenen eindopbrengsten wel een gelijk niveau behouden. In het schooljaar 2018-2019 zijn wij in de
groepen 7 en 8 gestart met een traject o.b.v. Onderwijs Advies om te onderzoeken wat er nodig is om
de uitkomst van de eindtoets op een gelijkwaardig niveau van de midden en eindtoetsen Cito te
krijgen en te behouden. Na onderzoek bleek dat de leerlingen minder goed scoorden op schrijven (en
taalverzorging) en begrijpend lezen. Er zijn verschillende klassenobservaties en studiebijeenkomsten
geweest die gericht waren op deze twee onderdelen. Zo hebben de meeste leerlingen de teksten van
Nieuwsbegrip op een hoger niveau gemaakt, is er deels met groepsdoorbrekend groeperen van
leerlingen gewerkt, geoefend met meerkeuze vragen en gewerkt met stappenplannen. Deze
investering in het onderwijs lijkt succesvol te zijn geweest. We zijn zeer tevreden over de score van de
CITO eindtoets 2018-2019 (539,9) en zullen volgend jaar met dezelfde werkwijze verder gaan. Wel
blijft het onderdeel begrijpend lezen aandacht vragen. Mede om deze reden gaan we met de groepen
3 t/m 8 nascholing volgen op dit gebied.

Uitstroom
De analyse van de uitstroomgegevens laat zien dat een groot percentage van de Oranje Nassau
school uitstroomt naar HAVO / VWO.
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Uitstroomgegevens schooljaar 2018-2019

Heroverwegingen
De afgelopen schooljaren hebben we weinig eindadviezen heroverwogen.
Alleen het afgelopen jaar hebben we meer adviezen herzien. Een duidelijk reden hiervan weten we
niet. Wellicht dat dit komt door het traject dat wij afgelopen jaar hebben ingezet o.l.v. Onderwijs
Advies.
Schooljaar
Landelijk gemiddelde
School gemiddelde
2016-2017
4 (8,6 %)
2 (2,8%)
2017-2018
4 (9,7%)
0 ( 0%)
2018-2019
2 (4,3%)
5 ( 8,3%)

Cito LOVS
Vanuit de Pravoo komt naar voren dat de leerlingen van de groepen 1 minder scoren op het
onderwerp zelfstandigheid.
Op de Oranje Nassau school scoren bijna alle groepen ( groepen als geheel) op het gebied van lezen,
rekenen, spelling en begrijpend lezen op een I / I+. Uitzonderingen hierop zijn: Rekenen: groep 5 II
Lezen: groep 6 III Spelling: groep 6 en 7 II Begrijpend lezen: groep 5 en 6: II. De doelen van spelling
zijn in meerdere groepen niet behaald. In het schooljaar 2017-2018 hebben wij de taalmethode Staal
ingevoerd. In dat schooljaar waren de scores van spelling minder dan dat wij verwacht hadden. Voor
het schooljaar 2018-2019 hadden wij verwacht dat de scores meer zouden stijgen. Wanneer we naar
de eindtoets basisonderwijs kijken, zien we dat de score op ons eigen gemiddelde zit. Dit is een goede
stap voorwaarts.
Wanneer we op leerling niveau kijken zien we dat in elke groep een aantal leerlingen aan het toets
plafond zitten. Hierdoor is groei voor hen niet mogelijk.

3.2 Bereikte resultaten 2015-2019

Invoering diverse methodes:
In de afgelopen jaren hebben wij de volgende methodes vernieuwd of aangeschaft.
- Schatkist: methode groepen 1 en 2
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- Veilig Leren Lezen KIM versie: Aanvankelijk leesmethode groep 3
- Staal: taalmethode groep 4 t/m 8
- Goed Gedaan: methode sociaal-emotionele ontwikkeling groep 1 t/m 8
- Zien: signaleringsinstrument sociaal-emotionele ontwikkeling en Veiligheidsbeleving groep 1 t/m 8
Duurzaamheid:
Bij het Prinses Amaliagebouw zijn er kippen gekomen en hebben we een fruitboomgaard geplaatst.
Bij het hoofdgebouw staat een kas, hebben we een weerstation, kippen, moestuinen en een
kooklokaal.
Cyclisch werken:
We zijn gekomen tot een formulier met een overzicht van de groeps- /leerling doelen die leerkrachten
gebruiken om het leeraanbod op de leerlingen af te stemmen.
Verkeer:
We hebben het Verkeersveiligheidslabel behaald en een nieuwe digitale methode ‘Let’s go’
aangeschaft.
KidsLab:
We hebben KidsLab uitgebreid naar de groepen 1 t/m 8. Er zijn diverse materialen aangeschaft om de
meerbegaafde leerlingen een goed aanbod te geven.
Specialisten: De taal- en rekenspecialist zijn gestart om het taal – en rekenonderwijs onder de loep te
nemen.

3.3 Stakeholdersanalyse
Bij de interne analyse is er gekeken naar:
- Het schoolgebouw en faciliteiten
- Onderwijsresultaten
- Ambities van ons bestuur
- Passend onderwijs
Bij de externe analyse is er gekeken naar :
- Samenwerkingen
- Maatschappelijke ontwikkelingen
- Demografische ontwikkelingen
- Relevante wet- en regelgeving
Conclusie van beide analyses is dat Badhoevedorp een dorp in ontwikkeling is met uitdagingen voor
de komende jaren qua huisvesting en zorg over de enigszins veranderende leerling populatie. Er
komen meer leerlingen op school waar Nederlands niet (de enige) moedertaal is. Daarnaast willen we
de groepen iets kleiner maken dan tot voor kort gebruikelijk was (28 i.p.v. 30), terwijl de vraag van
ouders om hun kind(eren) op de ONS te plaatsen steeds meer toeneemt. Omdat de mogelijke
capaciteit om leerlingen te huisvesten optimaal benut is, en we in de toekomst al 4 lokalen tekort
komen, nemen we per jaar niet meer dan 84 peuters aan. We hebben een aannamebeleid dat
broertjes/zusjes voor gaan, dan leerlingen uit Badhoevedorp/Lijnden en tot slot leerlingen uit
omgevende gebieden.
De onderwijsresultaten blijven we goed volgen en zo nodig wordt er onderzoek verricht, nascholing
ingezet of externe hulp ingekocht.
In het voorjaar van 2018 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen, ouders en
medewerkers. Hierop scoorden wij respectievelijk een 8,1, een 7,9 en een 8,2. Hieruit is een top 10
gekomen van tevredenheid en ontevredenheid. Wij behouden waar men tevreden over is en gaan
verbetering aanbrengen daar waar men ontevreden over was. Dit doen we i.s.m. de MR. De
samenvatting van de onderzoeken is op te vragen bij de directie.

3.4 Verwijzingen naar documenten

Een nadere uitwerking van de analyse is beschreven in de volgende documenten:
- Contextanalyse (inclusief interne en externe analyse)
- Onderwijsprofiel Oranje Nassau School
- Analyse tussen- en eindopbrengsten
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Jaarplannen en de evaluaties hiervan
Schoolplan 2015-2019
Rapportage van Qdialogue
Tevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes 2018
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4. De missie, visie en speerpunten
De analyses in het vorige hoofdstuk vormen de basis voor de speerpunten van de komende vier jaren.
In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de missie en visie van de Oranje Nassau School. Vervolgens
staat per strategisch thema beschreven op welke wijze we de ambities willen realiseren.

4.1 De missie en visie van de Oranje Nassau School
Bij ONS kom je tot groei.
Kinderen komen voluit tot hun recht op de Oranje Nassauschool. Natuurlijk leren ze de cognitieve
vakken. Maar daarnaast ontdekken en ontwikkelen zij hun creatieve, technische en ‘groene’ talenten.
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor ONS. We hebben onder meer kippen, een kas en een
moestuin. Zo krijgen kinderen mee dat we zorgvuldig moeten omgaan met natuur en milieu en komen
groene talenten tot bloei. Creativiteit betekent op deze school onder meer muziek maken, verhalen
schrijven en handvaardigheid, maar vooral ook: creatief denken. Hoe los je een probleem op? Kun je
ook op een andere manier naar dit vraagstuk kijken? Wij prikkelen alle kinderen die een extra
uitdaging nodig hebben en hiervoor gebruiken we onder andere het Kids Lab.
We leren kinderen zich een mening te vormen en ‘buiten de lijntjes’ te denken. Zo stimuleren we hun
zelfvertrouwen. Elk kind mag zijn wie het is. We geven de kinderen een christelijke traditie mee en
vinden onderlinge betrokkenheid heel belangrijk. Groepsdoorbrekend werken is een manier om
kinderen te leren samenwerken, en tegelijkertijd vergroot je de betrokkenheid. Kinderen zijn allemaal
anders, maar samen zingen we hetzelfde lied.
Creatieve denkkracht en verbondenheid zijn ook voor de teamleden belangrijk. De sfeer is open en
veilig op deze school. We kunnen gemakkelijk een beroep op elkaar doen. We vragen elkaar om
feedback – ook om kritische feedback. We stimuleren en inspireren elkaar om ook in onze lessen
‘buiten de lijntjes’ denken. Door bij elkaar te kijken en samen lessen voor te bereiden en te
bespreken, leren wij van en met elkaar.
De Oranje Nassauschool is gevestigd in twee gebouwen. Het hoofdgebouw is een monumentaal
gebouw, dat een rijke traditie en warmte uitstraalt. Het Prinses Amaliagebouw is de duurzaam
gebouwde school van de toekomst. Samen staan de gebouwen symbool voor onze waarden. De
Oranje Nassauschool is een grote school, maar toch met een dorps karakter. Ouders kunnen erop
rekenen dat hun kind bij ONS wordt gezien en tot groei kan komen

4.2 Het kind in de wereld

Wij zien ons onderwijs als oefenplaats waar leerlingen leren om flexibel te zijn en te denken in
mogelijkheden en hiernaar te handelen zodat zij zich kunnen redden in een diverse en snel
ontwikkelende samenleving. Het team staat ervoor dat leerlingen een eigen ik ontwikkelen. Een eigen
ik betekent dat je weet wat je kunt, wat je voelt en wat je wilt met respect voor de ander en de
omgeving. Daarmee staan leerlingen sterk in hun schoenen om de wereld verder te ontdekken.

4.2.1 Speerpunt 1

Document schrijven voor de kapstokregels, denk aan: gangkaarten, YouTube kaarten, school- en
klassenregels, regels die leiden tot zelfstandigheid.

We willen eenduidige regels maken met een doorgaande lijn. Hierdoor komt er een zichtbaar
schoolbeleid en worden de onderlinge verschillen per groep kleiner.

4.2.2 Speerpunt 2
Groepsdoorbrekend werken met als doel dat de leerlingen elkaar meer ontmoeten. Bv weekmaandsluiting, pauze-indeling rouleren, tutorlezen, circuit, voorlezen bij de kleuters, iedere opening
gezamenlijk starten (Kinderboekenweek, Sinterklaas, project afscheid groep 8), koken voor elkaar.
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Doordat we een grote school zijn, moeten we bewust extra momenten creëren waarin de leerlingen
van andere groepen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. We willen een grotere saamhorigheid
creëren waarbij de leerlingen ook leren respectvol met elkaar om te gaan.

4.2.3 Speerpunt 3

Communicatie ouder-kind-leerkracht door leerlingen te betrekken bij rapportgesprekken.
Vanaf groep 6 zitten alle leerlingen bij de rapportgesprekken. Voorbereiden van het gesprek door
leerling thuis, middels een formulier.
Onderzoeken of in lagere groepen aanwezigheid leerlingen bij het rapportgesprek gewenst is.

4.2.4 Speerpunt 4

We streven ernaar om de groeps- en schoolgrootte te doseren.

Tot op heden werd een groepsgrootte van gemiddeld 30 leerlingen gehanteerd. Hierdoor kan het
laten zitten of laten versnellen van leerlingen een probleem zijn. En het vraagt ook veel van de
leerkracht om iedere leerling voldoende aandacht te besteden. Met een groepsgrootte van gemiddeld
28 leerlingen lukt dit beter en kunnen we toch nog gebruik blijven maken van de extra faciliteiten als
bijvoorbeeld een vakleerkracht voor gym, handvaardigheid en remedial teachers. Daarnaast willen we
niet meer dan 3 groepen per leerjaar vanaf groep 3. In de toekomst zullen we met 4 groepen in een
andere school moeten inwonen (door de ingeslagen weg van 3 groepen van iedere leerjaar) en dat
vinden wij het maximum haalbare. Dit betekent dat we voor sommige leeftijdsgroepen een
leerlingenstop hanteren. Minder volle klassen was naast een wens van de leerkrachten en directie, ook
een wens van de ouders (Verbeterpunt Qdialogue)

4.3 Waarde(n)vol onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vanuit de tolerante Christelijke normen en waarden met een
open blik naar hun omgeving en andere culturen kijken zodat deze respectvol behandeld en
gewaardeerd worden. Het team, de leerlingen en de ouders zorgen vanuit rentmeesterschap voor
onze aarde door inzet van duurzaamheid bevorderende activiteiten.

4.3.1 Speerpunt 1

Christelijke normen en waarden:
Een heroriëntatie op de methode / kinderbijbel en identiteitsbeleid met als doel om tot een
herkenbare, christelijke identiteit van onze school te komen, inclusief schoolbrede afspraken.
Jaarlijks organiseren we een studiedag met behulp van Arkade.

Arkade adviseert en begeleidt schoolteams bij vraagstukken rond identiteit, diversiteit,
levensbeschouwelijke vorming en burgerschap. We plannen jaarlijks een studiedag met hen om zo
met elkaar in gesprek te gaan over identiteit en om tot schoolbrede afspraken te komen rondom
bidden, de frequentie van het vertellen van Bijbelverhalen, de keuze van een passende methode etc.

4.3.2 Speerpunt 2

Onderwerp adoptiekinderen meer tot leven brengen.

Leerlingen krijgen de gelegenheid om te sparen voor onze adoptiekinderen maar dit onderwerp leeft
weinig. Door hier meer aandacht aan te besteden willen we hier verandering in brengen.

4.3.3 Speerpunt 3

Kennismaken in de bovenbouw met de kerk, een moskee en een synagoge.

Vanuit het vakgebied burgerschap maar ook in het kader van de wereldreligies is het leerzaam en
waardevol dat de leerlingen kennismaken met de diverse gebedshuizen maar ook met de
bijbehorende heilige boeken, momenten en gewoontes. Dit gaan we organiseren in de groepen 6, 7
en 8.

4.3.4 Speerpunt 4
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Rol en zichtbaarheid van de anti - pestcoördinatoren vergroten.

Iedere bouw krijgt zijn eigen anti-pestcoördinator. Zij kunnen optreden en/of helpen in situaties die
voor de groepsleerkracht niet eenvoudig zijn op te lossen. De coördinatoren komen regelmatig bijeen
voor overleg en/of nascholing.

4.3.5 Speerpunt 5

Bevorderen frequentie in aandacht voor duurzaamheid.

We willen dat iedere groep jaarlijks minimaal één activiteit van NMCX afneemt en meerdere keren per
jaar aandacht besteed aan het duurzaamheidsonderwerp van de betreffende jaargroep (kas, kippen,
schooltuinen etc.)

4.3.6 Speerpunt 6

Activiteit voor groep 8 ontwikkelen.

Iedere groep op de Oranje Nassau School heeft een duidelijk zichtbare duurzame activiteit. Alleen
voor groep 8 is dit nog minder zichtbaar. Dit gaan we veranderen. (Activiteiten: groep 1/2 en 3
kippen, groep 4 keuken, groep 5 schooltuintjes, groep 6 de kas, groep 7 weerstation).

4.4 Groei in vakmanschap vanzelfsprekend
Wij hebben een cultuur die uitnodigt tot het geven van feedback, van elkaar leren en het stimuleren
van talentontwikkeling. Zo zijn wij eenheid in verscheidenheid.
Wij bieden leerlingen een uitnodigende omgeving waarin wij ze leren verantwoordelijkheid te nemen
in hun leerproces, zodat zij optimaal kunnen groeien vanuit intrinsieke motivatie.

4.4.1 Speerpunt 1
Inrichten van een nieuwe vorm van vakinhoudelijk overleg.

We gaan vaker met elkaar in gesprek over het vak leerkracht. Waar loop je tegenaan bij een rekenles,
hoe ga je om met bepaald gedrag van een leerling etc. Hoe kunnen we van en met elkaar leren?

4.4.2 Speerpunt 2

Inzet specialisten verder vormgeven.

We gaan starten met specialisten op het gebied van rekenen, taal, lezen en onderwijsvernieuwingen.
Deze leerkrachten worden met regelmaat vrij geroosterd zodat zij beleid kunnen maken maar ook bij
leerkrachten kunnen kijken en adviseren. Ook zullen er overlegmomenten gecreëerd worden tussen
de directie, Ib’ers en specialisten.

4.4.3 Speerpunt 3

Informatie van training en scholing, gevolgd door leerkrachten, uitwisselen en verder vormgeven.

Nu blijft opgedane kennis door nascholing van een individuele leerkracht vaak bij hem/haar zelf. De
specialist toekomst gericht onderwijs gaat onderzoeken hoe we deze informatie kunnen delen met alle
leerkrachten. We willen van elkaar leren.

4.4.4 Speerpunt 4

Uitwerken collegiale consultatie en verdieping in het geven en ontvangen van feedback.

Collegiale consultatie organiseren en faciliteren waarbij er niet alleen in de klas wordt gekeken maar
waarbij de les ook besproken wordt.

4.4.5 Speerpunt 5

Vanuit de analyse vanuit Cito / Pravoo zijn de speerpunten voor de aankomende jaren:
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In de groepen 1 en 2 formuleren de leerkrachten wat er onder de termen zelfstandigheid en
betrokkenheid wordt verstaan. Hoe vergroot je de betrokkenheid? Op welke manier kan de kleine
kring ingezet worden om leerlingen op hun niveau les te geven?
In de groepen 3 t/m 8 start per schooljaar 2019-2020 een traject begrijpend lezen. Onder begeleiding
van een externe adviseur gaan we met elkaar aan de slag om het niveau van begrijpend lezen op een
hoger niveau te krijgen. Het lezen zal m.b.v. de leescoördinator verder onderzocht worden.

4.5 Dynamische scholen in de Haarlemmermeer
Wij bieden een doorgaande leerlijn op het gebied van kunst en cultuur zodat de leerlingen meer
inzicht krijgen in hun eigen creativiteit en buiten de lijntjes leren kleuren. We houden duurzaamheid
actueel zodat kinderen bewust gemaakt worden en blijven van hun ecologische voetafdruk. De school
en de omgeving zijn in voortdurende wisselwerking met elkaar. We versterken de relaties met scholen
in onze omgeving met in het bijzonder de scholen van Meer Primair.

4.5.1 Speerpunt 1

Cultuurbeleidsplan hanteren en uitdragen.

Eerder is een cultuurbeleidsplan geschreven. De cultuur coördinator gebruikt deze als basis voor de
keuze van het kunstmenu maar de overige collega’s zijn hier vrijwel niet van op de hoogte. Het is
goed om dit plan bij alle collega’s onder de aandacht te brengen en hiernaar te handelen.

4.5.2 Speerpunt 2

Inhoud muziek en handvaardigheid meer vorm geven o.a. in samenwerking met Pier K.

We gaan een leerlijn maken voor handvaardigheid en muziek.

4.5.3 Speerpunt 3

Contacten bibliotheek intensiveren.

De leesspecialist gaat onderzoeken hoe we met de bibliotheek kunnen samenwerken en gaat dit ook
uitzetten.

4.5.4 Speerpunt 4

De ingezette weg duurzaamheid verder implementeren, mogelijk in samenwerking met NMCX.
(Verbeterpunt vanuit Qdialogue)

4.5.5 Speerpunt 5

Een meer veilige schoolomgeving creëren in samenwerking met de gemeente.

Uit het oudertevredenheidsonderzoek is gebleken dat ouders zeer ontevreden zijn over de veiligheid
op weg naar school. Hoewel wij hier afhankelijk zijn van derden gaan we onderzoeken wat mogelijk is
om hier verandering in aan te brengen.
(Verbeterpunt Scholen met Succes, oudertevredenheidsonderzoek)

4.5.6 Speerpunt 6

Onderlinge banden met de Badhoevedorpse scholen onderhouden

Er is nu -op de het Badhoevedorps IB overleg na- geen contact tussen de 4 scholen in het dorp. We
willen dit verbeteren. Zeker met het oog op de ongelijke verdeling van het leerlingaantal, kan er beter
samengewerkt worden.
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5. Onderwijskundig beleid
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de school voldoet aan de
wettelijke minimumeisen ten aanzien van het onderwijskundig beleid: de wettelijke opdrachten voor
het onderwijs op onze school.

5.1 Onderwijsorganisatie

Ons onderwijs wordt georganiseerd in heterogene groepen 1/2 en homogene groepen 3 tot en met
8. We starten in 2019-2020 met zeven kleutergroepen in het Prinses Amaliagebouw (de dependance).
Van de groepen 3 t/m 8 hebben we twee of drie groepen die in het hoofdgebouw gehuisvest zijn.
Vanaf schooljaar 2020-2021 zullen wij ook gebruik moeten maken van een externe locatie, daar wij
dan niet meer in beide huidige locaties passen.

5.1.1 Doorlopende leerlijn
Een leerlijn is eigenlijk niets anders dan de volgorde waarin leerstof is verdeeld over alle leerjaren. Het
is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart.
Wanneer dit het geval is, spreekt men van een doorlopende leerlijn. De basis van de doorlopende
leerlijnen ligt in de kerndoelen (zie 5.1.4) De Oranje Nassau School maakt gebruik van moderne
methodes die voldoen aan de kerndoelen. Als raadplegend instrument wordt gebruik gemaakt
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).
Om aan de kerndoelen te voldoen werken we met actuele methodes die om de zoveel jaar vernieuwd
worden en desgewenst eerder aangevuld worden met extra materiaal. Ook vindt er regelmatig
nascholing plaats zodat het team op de hoogte blijft van de onderwijsvernieuwingen en deze
schoolbreed kunnen worden ingevoerd.

5.1.2 Leerlingvolgsysteem
Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de
leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het
onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de
individuele leerlingen.
In ons LVS voert de leerkracht toets resultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke
toetsen. Het gaat echter niet alleen om studieresultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele
ontwikkeling komt erin te staan. In ons LVS worden tevens handelingsplannen gemaakt en alle
notities opgeschreven.
Groep 1 t/m 8 werkt met het LVS in Parnassys waarin rapporten, motorische vaardigheden, de CITO
toetsen (vanaf groep 3), methodetoetsen, resultaten van Zien, personalia van de leerling, absentie,
notities en verslagen vermeld staan.

5.1.3 Onderwijstijd
De leerlingen op de Oranje Nassau School maken in acht basisschooljaren 7520 uren onderwijstijd,
dat is gemiddeld 940 uur per jaar. In de praktijk komt het er op neer dat de onderbouw iets minder
uren maakt (zij zijn vrijdagmiddag vrij) en de bovenbouw meer uren (zij hebben vrijdagmiddag les).
Om de lestijd zo efficiënt mogelijk te besteden, gaat de deur 10 minuten voor aanvang van de les
open. De dependance begint en eindigt 5 minuten later zodat ouders, met kinderen op beide locaties,
voldoende tijd hebben om van de ene naar de andere locatie te lopen.

5.1.4 Kerndoelen en referentieniveaus

Elke leerling krijgt op de basisschool vakken die wettelijk verplicht zijn. Per vak wordt dit beschreven
in kerndoelen. Kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste
landelijke leerplankaders. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het
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niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. Ze geven aan wat de leerling aan het eind
van de schooltijd moet weten en kunnen.
De overheid heeft de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde
referentieniveaus taal en rekenen. Deze beschrijven wat kinderen moeten beheersen aan het eind van
de basisschool, eind vmbo, eind havo en eind vwo. Het gebruik van referentieniveaus draagt bij aan
de verbetering van de onderwijskwaliteit.
Kerndoelen dragen eraan bij dat er in de ontwikkeling van kinderen sprake is van een doorgaande lijn:
een ontwikkelingslijn in het primair onderwijs zelf en een doorgaande lijn tussen primair onderwijs en
voortgezet onderwijs. Alle methodes waar wij op de Oranje Nassau School mee werken, voldoen aan
de kerndoelen.
De kerndoelen zijn beschreven in het boekje Kerndoelen Primair Onderwijs en Kerndoelen onderbouw
voortgezet onderwijs.

5.2 Sociale en maatschappelijke competenties: burgerschap

Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de
houding en de vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor. Er
zijn drie domeinen die de kern van burgerschapsvorming zijn:

Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen
komen.

Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid
ervoor te nemen.

Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen.
Actief burgerschap en sociale integratie zijn uitgangspunten binnen ons onderwijs. Of met andere
woorden: je ziet het niet direct terug in één vak, maar in alle vakken, in lessen en projecten.
Burgerschap komt duidelijk naar voren binnen de methodes Trefwoord, Nieuwsbegrip, Goed gedaan
en Blink. Daarnaast komt burgerschap ook naar voren tijdens de volgende activiteiten:
-

Viering dodenherdenking met leerlingen van groep 7 (Adopteer een monument)
Bezoek kerk, moskee en synagoge (groep 6, 7 en 8)
Leerlingenraad
Duurzaamheidslessen
Gescheiden afval ophalen
Lessen in mediawijsheid
Musea bezoeken
Bezoeken van cultureel erfgoed
Terra Nova; spel voor de groepen 6, 7 en 8 om keuzes te leren maken in het kader van
burgerschap

5.3 Ondersteuningsbeleid

De ondersteuning op school wordt vormgegeven vanuit een schoolbrede aanpak om succes van
leerlingen op leer- en gedragsgebied te bevorderen. De instrumenten om de (leer)bevordering van
alle leerlingen in beeld te krijgen zijn de observaties, gesprekken, methode gebonden toetsen en de
CITO toetsen.
Wij richten ons op goed onderwijs voor alle leerlingen. Hierbij werken wij met basisgedragsaanpak,
handelingsgericht werken (HGW), maar ook schoolbrede afspraken over bijvoorbeeld de afname van
toetsen. HGW vormt de basis voor de pedagogische en didactische aanpak op de Oranje Nassau
School. Het concretiseert goed onderwijs en succesvolle leerlingbegeleiding, zodat onze leerkrachten
beter kunnen omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen.
Extra ondersteuning op het gebied van leer- en/of gedragstaken kan veelal in de klas plaatsvinden
met bijvoorbeeld extra instructie, aangepast werk, een stilteplek, pictogrammen of koptelefoon.
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Daarnaast hebben wij op de ONS leerkrachten, een leerkrachtondersteuner en onderwijsassistenten
die leerlingen in kleine groepjes helpen/begeleiden als dit nodig is.
Als al deze interventies niet voldoende effect hebben, zijn intensieve, individuele interventies nodig
waarbij -door de intern begeleider- externe hulp ingeschakeld kan worden van Passend onderwijs
(Brugteam), Onderwijs Advies, BTSW, GGS, Altra, of Inzowijs. Bij al deze interventies vinden wij het
zeer belangrijk- en bijna vanzelfsprekend- de ouders te informeren en mee te nemen in het proces.
De organisatie en inhoudelijke vormgeving van onze onderwijszorgstructuur staat beschreven in het
Zorgplan van de Oranje Nassau School en het Ondersteuningsplan van Passend onderwijs
Haarlemmermeer, met o.a. een beschrijving van het leerlingvolgsysteem, de onderwijszorg op
leerling-, groeps- en schoolniveau en op bestuurlijk niveau.

5.4 Leerstofaanbod en methodes

Gebruikte methoden in de groepen 1 t/m 8
Methode

Groep 1 Groep 3 Groep 4
en 2
Schatkist
x
Alles telt (rekenen)
x
x
Staal (taal en
x
spelling)
Estafette (lezen)
x
Veilig leren
x
lezen (Kim versie)
Pennenstreken
x
x
(schrijven)
Nieuwsbegrip XL
x
(begrijpend Lezen)
Blink
(x)
(x )
(aardrijkskunde en
natuur)
Bij de tijd
(geschiedenis)
Goed gedaan
x
x
x
(sociaal emotioneel)
Let’s go (verkeer) x
x
x
Groove me
(Engels)
Moet je doen
x
x
x
(muziek, dans en
drama)
ZangExpress
x
x
x
(muziek)
Bijbelverhalen
x
Trefwoord
x
(godsdienstig
vorming)

Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

In het schooljaar 2019-2020 verwachten wij met een nieuwe geschiedenis methode te gaan starten.

21

5.5 Nederlands als tweede taal en taalachterstanden

Op de Oranje Nassau School spreken de meeste leerlingen Nederlands als eerste taal, maar in
toenemende mate krijgen we leerlingen die Nederlands als tweede taal spreken en die nog volop aan
het leren zijn of daar pas op school mee starten. Leerlingen die nog weinig of geen Nederlands
spreken en in de kleutergroep starten, leren bij ons op school Nederlands. Vanaf de groep 3 leeftijd
gaan -niet Nederlands sprekende- leerlingen, eerst een jaar naar de internationale taalklas van IKC
Wereldwijs en starten daarna bij ons op school.
Deze groeiende groep leerlingen heeft extra ondersteuning nodig bij het leren van de taal. Dat
gebeurt in de groep door een rijk taalaanbod en in kleine groepjes onder leiding van een
onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner.
In de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. De kinderen krijgen veel woorden aangeboden
rondom dit thema en de leerkracht observeert of de leerlingen de aangeboden woorden beheersen.
Door in de kleutergroepen een rijke leeromgeving aan te bieden, krijgen kinderen veel taalkansen. De
rijke leeromgeving is zichtbaar in de inrichting van de groep met volop mogelijkheden om te oefenen
met taal. Ook onderricht de taalspecialist de kleuterleerkrachten over de wijze hoe zij deze leerlingen
nog beter kunnen begeleiden.
Leerlingen die van IKC Wereldwijs instromen bij ons op school hebben een goede basis meegekregen
om bij ons op school mee te kunnen komen in de klas. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de
individuele leerling bepalen wij of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. In de groep krijgt de
leerling die extra ondersteuning en indien nodig ook nog buiten de groep van de
leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.

5.6 Het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat

Wanneer een kind graag naar school komt en zich veilig voelt, heeft dit een positief effect op de
leerprestaties. Dit vereist een voorspelbaar en uitdagend pedagogisch-didactisch klimaat. De Oranje
Nassau School is een veilige wereld met herkenbare en duidelijke structuren. Een goede relatie tussen
kinderen, ouders en school is essentieel. Leerkrachten hebben een positieve invloed op hun groep en
herkennen de leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften.
Voor een goed pedagogisch klimaat is het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen doen en
laten. Daarvoor maken we gebruik van de methode Goed Gedaan, een methode die erop is gericht om
sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Goed Gedaan brengt in die ontwikkeling structuur
aan die we zorgvuldig hebben geïmplementeerd in bestaande afspraken en regels. We vinden het
belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich daar veilig en gezien voelen. Mocht
er toch sprake zijn van pesten dat hebben wij voor iedere bouw een antipest coördinator die door de
leerkracht of leerling ingeschakeld kan worden.
Ons didactische klimaat is gericht op het effectief aanleren van de lesstof. Dit doen we o.a. door te
differentiëren, coöperatief te werken, ontdekkend te leren, zelfstandig te leren werken, het beste uit
iedere leerling te halen en de intrinsieke motivatie van leerlingen te bevorderen. Om te kunnen zien of
elk kind zich naar vermogen goed ontwikkelt, bewaken we, samen met de intern begeleider, de
doorgaande lijn vanaf de start in groep 1 tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Daarvoor haken we in op individuele leerling- en groepsresultaten die nauwlettend in kaart worden
gebracht.

5.7 Veiligheidsbeleid

Op de ONS hebben we een uitgebreid veiligheidsbeleid bestaande uit verschillende protocollen en
documenten. Deze worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. We hebben een actueel antipestprotocol, hierin staan de stappen beschreven de we volgen wanneer een kind structureel gepest
wordt. Ook is er binnen school een contactpersoon (vertrouwenspersoon), te weten Joke van der
Ploeg. Het ontruimingsplan wordt elk jaar aangepast en doorgenomen met het gehele team. Ook
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hebben we minstens 2 keer per jaar een ontruimingsoefening die wordt gecoördineerd door onze,
geschoolde, BHV’ers. Incidenten worden geregistreerd in het document Ongevallenregistratie.

Verwijzingen naar beleidsdocumenten

Een nadere uitwerking van het onderwijskundig beleid is beschreven in de volgende documenten:
- Schoolgids
- Veiligheidsplan
- Zorgplan ONS
- Anti-pestprotocol
- Ontruimingsplan
- Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer
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6. Personeelsbeleid
In dit hoofdstuk staat uitgewerkt hoe de school voldoet aan de wettelijke minimumeisen ten aanzien
personeelsbeleid. Dit beleid omvat de maatregelen met betrekking tot ons personeel die bijdragen aan
de ontwikkeling en de uitvoering van ons onderwijskundig beleid.

6.1 Bevoegd en bekwaam personeel

In het functiebouwwerk ‘Groei in vakmanschap’ zijn alle voorkomende functies en
verantwoordelijkheden binnen Meer Primair geïdentificeerd, beschreven, gewaardeerd en vastgelegd.
Het document gesprekkencyclus geeft een beschrijving van de wijze waarop het functioneren van
medewerkers binnen de stichting wordt besproken, beoordeeld en vastgelegd. Meer Primair streeft
ernaar dit beleid eind schooljaar 2018-2019 te hebben geharmoniseerd.
Binnen Meer Primair hechten we veel waarde aan de professionalisering van onze medewerkers.
In samenwerking met de iPabo en Hogeschool Inholland bereiden wij toekomstige medewerkers voor
op een baan in het onderwijs.
Per jaar ontvangen wij meerdere stagiaires op school. Pabo studenten krijgen begeleiding van de
groepsleerkracht in de groep waar zij stage lopen en van de begeleider vanuit de Pabo en
MeerPrimair.
Daarnaast werken we ook samen met het Nova College voor de opleiding tot onderwijsassistenten.
Tot slot komen er ook regelmatig leerlingen vanuit het voorgezet onderwijs om hun maatschappelijke
stage op de ONS te lopen.
Nieuwe medewerkers worden de eerste drie jaar van hun loopbaan ondersteund in hun ontwikkeling
naar een basis bekwame leerkracht. De nieuwe medewerker ontvangt de Startersmap, waarin
leerdoelen binnen en buiten de klas geformuleerd kunnen worden en mogelijkheden voor extra
ondersteuning staan beschreven. Coaching gesprekken en intervisiemomenten vormen een vast
onderdeel van het Inductietraject. Bovendien wordt op school een collega toegewezen, die als mentor
de nieuwe medewerker in de school wegwijs maakt met behulp van het Tien-Weken-Programma.
Formele en informele scholing vindt binnen de stichting op teamniveau en individueel niveau plaats.
Teamscholing wordt gegeven op basis van de doelstellingen in het jaarplan, passend bij de
leerlingenpopulatie, het onderwijs en de medewerkers. Naast teamscholing biedt Meer Primair ook
mogelijkheden voor individuele scholing. Zo zijn naast de werkplaatsen en platforms verschillende in
house trainingen en cursussen beschikbaar in onze Hoofdpoort Academie. Collegiale consultatie en
intervisie zijn voorbeelden van informeel leren binnen de stichting.
In de CAO Primair Onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over de werkverdeling op school. Het
voormalig taakbeleid is herzien en heet ‘Kans voor balans 2.0’. Binnen het bestuursformatieplan en de
begroting zullen uitgangspunten en richtlijnen worden vastgesteld. Het werkverdelingsplan past
binnen ander beleid binnen de stichting (zoals bijvoorbeeld het Inductietraject) en andere doelen die
vanuit het Strategisch Beleid voor de komende vier jaar zijn opgesteld.
De school heeft een actief na- en bijscholingsprogramma voor haar personeel. Dit vindt plaats tijdens
studiedagen die deels onder en deels buiten schooltijd worden gepland. Daarnaast worden
leerkrachten gestimuleerd trainingen via de Hoofdpoort Academie en via de lerarenbeurs te volgen.
Ten aanzien van deskundigheidsbevordering geldt dat de vergoede studie en cursussen in relatie
moeten staan tot de ontwikkeling van de school of anderzijds een waardevolle aanvulling zijn.
Persoonlijke wensen tot scholing kunnen worden gehonoreerd als er financiële middelen over zijn na
besteding aan de bovengenoemde categorieën.
De leerkrachten worden gestimuleerd voor functiedifferentiatie en de mogelijkheid door te groeien
naar een L11 schaal. Hij/zij dient een meerwaarde te hebben voor de organisatie en hier blijk van te
geven middels de wijze waarop het vak wordt uitgevoerd. Met behulp van een aantal indicatoren
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wordt uiteindelijk door een commissie beoordeeld of de leerkracht in aanmerking komt voor de L11
schaal. De school beschikt, voor de onderbouwing, over een personeelsdossier.

6.2 Pedagogisch-didactisch handelen

De Oranje Nassau School verwacht van haar medewerkers:
•

•
•
•
•

Dat zij voldoen aan de taak-/functieomschrijving waarbij zo goed mogelijk rekening wordt
gehouden met aanleg, capaciteit, ambitie en positie; De stichting Meer Primair heeft een
duidelijke taakomschrijving voor leerkrachten, bouwcoördinatoren, Interne Begeleiders en
andere functies.
Dat zij belangstelling en waardering tonen voor het werk op alle niveaus, zowel op ouder-,
leerling- als leerkrachtniveau.
Dat zij een sfeer van solidariteit bevorderen, zodat ieder teamlid een bijdrage kan leveren aan
het goed functioneren van de school.
Dat zij zorgen voor een goede interne communicatie en een open klimaat.
Dat zij aandacht blijven besteden aan werkdruk; het stellen van de juiste prioriteiten en
keuzes durven maken.

De directie en intern begeleiders brengen regelmatig flitsbezoeken om een beter beeld te krijgen van
de situatie in de klas. Ook wordt er door hen m.b.v. een kijkwijzer geobserveerd in de klas (Kapablo).
Daarnaast stimuleren en faciliteren wij dat collega’s bij elkaar in de klas kijken (collegiale consultatie).

6.3 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
In de algemene uitgangspunten van het Bestuursformatieplan (pagina 13) staat beschreven dat bij
vacatureruimte aandacht is voor de verhouding man/vrouw.

6.4 Inbreng leerlingen op beleid

Sinds twee jaar heeft de school een gekozen leerlingenraad. In deze raad praten leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 mee over zaken die we mogelijk op school kunnen verbeteren. Zo heeft de
leerlingenraad o.a. suggesties gedaan over de bestemming van de schoolreizen en de inrichting van
het schoolplein. Er zijn twee leerkrachten aangewezen binnen het taakbeleid, die de raad begeleiden
met en tijdens (de voorbereiding van) de vergaderingen. Tevens is er een afvaardiging van de
leerlingenraad twee keer per jaar aanwezig bij een MR vergadering. Daar geven de leerlingen aan
welke veranderingen/ ontwikkelingen zij voor ogen hebben om zo invloed uit te oefenen op het beleid.
Er wordt eenmaal per twee jaar een tevredenheidspeiling onder leerlingen gedaan door Scholen met
Succes. Deze bevindingen worden meegenomen in aanpassingen in het beleid om ons onderwijs te
verbeteren.

Verwijzingen naar beleidsdocumenten

Een nadere uitwerking van het onderwijskundig beleid is beschreven in de volgende documenten:
- Functiebouwwerk ‘Groei in vakmanschap’
- Document gesprekkencyclus
- Inductiebeleid: Startersmap
- Hoofdpoort Academie
- Werkverdelingsplan
- Bestuursformatieplan
- Kans voor Balans 2.0
- Schoolgids
- Kapablo
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7.Kwaliteitszorgbeleid
In dit hoofdstuk staat uitgewerkt hoe wij voldoen aan de wettelijke minimumeisen ten aanzien
kwaliteitszorgbeleid: de bewaking en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

7.1 Kwaliteitszorg en verbetermaatregelen binnen Meer Primair

Meer Primair beschikt over een systeem van kwaliteitszorg. We monitoren de ontwikkeling van
kinderen vanuit een breed perspectief. Gesprekken en instrumenten vormen de basis voor het volgen
van de ononderbroken ontwikkeling van kinderen op het gebied van kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. We lichten in onderstaande alinea’s de kwaliteitsgesprekken, het
Kwaliteitsinstrument en de Toetskalender uit. De verwijzingen naar overige beleidsdocumenten staan
aan het eind van dit hoofdstuk vermeld.
Tussen het College van Bestuur en schooldirecteur Yvonne Woestenburg vinden minimaal twee keer
per jaar kwaliteitsgesprekken plaats. Doelstellingen uit het jaarplan, evaluaties van groepsopbrengsten
en ontwikkelingen op personeel en financieel gebied zijn hierin onderwerp van gesprek. Gezamenlijk
wordt bekeken hoe wenselijke situaties behouden kunnen worden en welke vervolgstappen nodig zijn
om tot gewenste situaties te komen. Deze worden als doelstellingen geformuleerd en als
verbetermaatregelen meegenomen in de daarop volgende periode.
Het Kwaliteitsinstrument is tijdens de kwaliteitsgesprekken een integraal gespreksdocument dat de
ontwikkeling van de school zichtbaar maakt. Het document is afgestemd op het Onderzoekskader
2017 van de Onderwijsinspectie en biedt ook andere belanghebbenden (zoals de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapraad en de Onderwijsinspectie) de gelegenheid om in gesprek te gaan over de
onderwijskwaliteit en om tot verdere kwaliteitsverbetering te komen. De Toetskalender voorziet in
congruentie binnen en tussen alle lagen van de organisatie. Vanuit de Plan Do Check Act-cyclus staan
stichtingbrede afspraken over monitoring van ons reken- en taalonderwijs en de sociaal-emotionele
ontwikkeling vastgelegd. Met behulp van deze kalender bewaken we de basiskwaliteit en kunnen we
ons verbeterpotentieel ten volle benutten.

7.2 Kwaliteitszorg en verbetermaatregelen binnen de Oranje Nassau School

Bevorderen van kwaliteit:
Om zicht op ontwikkeling van leerlingen te krijgen maken we gebruik van het document ‘HGW
adaptieve groepen’ met daaraan gekoppeld de weekplanning.
Vanuit de toetsen in groep 3 t/m 8 (methode en Cito) wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van
leerlingen en wordt een indeling in niveaus gemaakt. Op basis van deze indeling ontvangen de
leerlingen onderwijs.
Bewaken van de kwaliteit:
In de groepsbespreking van oktober / november worden groepsdoelen vastgesteld.
Na de afname van Pravoo en Cito zullen tijdens een bouwvergadering de opbrengsten aan elkaar
gepresenteerd worden. Op schoolniveau wordt de Pravoo en Cito geanalyseerd en besproken in het
MT. Van hieruit worden er vervolgstappen geformuleerd.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het signaleringsinstrument Zien.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen daarbij ook een vragenlijst in op het gebied van Leer- en
Leefklimaat. Veiligheidsbeleving is daar een onderdeel van.
Naast deze signaleringsinstrumenten wordt ook één keer in de twee jaar een tevredenheidspeiling
door Scholen met Succes afgenomen onder ouders, leerlingen en leerkrachten.

Verwijzingen naar beleidsdocumenten

Een nadere uitwerking van het kwaliteitszorgbeleid is beschreven in de volgende documenten:
- Kwaliteitsinstrument
- Toetskalender
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-

Tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen Scholen met Succes
Zelfevaluatierapportage Meer Primair
Schoolgids
Analyse tussen- en eindopbrengsten Cito
Zorgplan
Veiligheidsplan
Jaarplan en evaluatie jaarplan
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