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Voorwoord 
 
 

De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan van 
een basisschool in een periode van vier jaar. Het schoolplan 2015-2019 van de 
oecumenische basisschool de Omnibus, behorende bij stichting Prisma, ligt voor u. 
 
In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie 
over hoe wij op de Omnibus het onderwijs vorm gaan geven en hoe wij denken en werken.  
 
De school heeft haar missie geformuleerd op basis van haar visie op diverse 
beleidsdomeinen. Het door Prisma vastgesteld strategisch beleidsplan 2014-2017 is 
richtinggevend en vormt het kader voor het beleid van onze school. 
 
Over veel zaken op onze school zijn we tevreden: die willen we graag behouden voor de 
toekomst. Een school staat echter nooit stil. De samenleving verandert, waardoor we voor 
nieuwe uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over het onderwijs en de 
opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen is het noodzakelijk om als school een 
proactieve houding aan te nemen en voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we 
nog wel de goede dingen en doen we die dingen wel goed genoeg? 
 
De directie heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Een aantal 
onderdelen zijn met het team ontwikkeld en een aantal met het team besproken. Vervolgens 
is het schoolplan uitgewerkt door de directie, besproken in het managementteam en 
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ten slotte is het schoolplan vastgesteld door 
het bevoegd gezag (Prisma). 
 
Elies Kok 
Directeur  
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Schoolgegevens 
 

brinnummer 26AC 
directeur Elies Kok 
adres hoofdvestiging J.J. Slauerhoffstraat 53 

1321 HE Almere 
contactgegevens   telefoon:  036-5363125 

email: info@de-omnibus.nl 
website: www.de-omnibus.nl 

adres dislocatie Omni2 Poëziestraat 209, 1321 HP Almere 
  
adres dislocatie Omni4 A. Roland Holststraat 54, 1321 RX Almere 
adres dislocatie Omni-Bij J.J. Slauerhoffstraat 53a, 1321 HE Almere 
bevoegd gezag Bestuur Stichting Prisma 
adres bevoegd gezag Postbus 10149 

1301 AC Almere 
contactpersoon dhr. M.A. Eijgenstein  
contactgegevens College 
van Bestuur (CvB) 

Telefoon: 036-5346300 
Website: www.prisma-almere.nl 

  
  
  
Verklaring 
 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met 
het schoolplan 2015-2019. 
 
 
 
…………………………………..               ……………………………. 
 
 
Voorzitter     secretaris 
naam:…………………………. naam:………………….. 
 
Almere,    -    - 2015 
 
 
 
Verklaring 
 
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het schoolplan 2015 – 2019 
vastgesteld. 
Namens het bevoegd gezag 
 
 
 
……………………………… 
 
 
College van Bestuur St. Prisma 
Naam: M.A. Eijgenstein  
 
Almere,    -    - 2015 
 



schoolplan 2015-2019 

De Omnibus, oecumenische basisschool voor daltononderwijs 

- 4 - 

  

Inhoud 
1 Inleiding ..................................................................................................................... - 6 - 

1.1 Doel en functie van het schoolplan .................................................................................... - 6 - 
1.2 De procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan ................................... - 6 - 
1.3 Verwijzingen naar documenten ......................................................................................... - 7 - 
1.4 Analyses diverse kwaliteitsinstrumenten m.b.t. het schoolplan ......................................... - 7 - 
1.5 Samenhang met de schoolgids ........................................................................................... - 7 - 
1.6 Evaluatie van het schoolplan.............................................................................................. - 8 - 

2 Bestuur ...................................................................................................................... - 9 - 
2.1 Gegevens van het bestuur .................................................................................................. - 9 - 
2.2 Prisma: missie en visie ....................................................................................................... - 9 - 
2.3 Trends en ontwikkelingen in de omgeving ...................................................................... - 10 - 
2.4 Medezeggenschap ............................................................................................................ - 13 - 

3 Schoolbeschrijving ................................................................................................... - 14 - 
3.1 Onze school ...................................................................................................................... - 14 - 
3.2 De leerlingenpopulatie ..................................................................................................... - 15 - 
3.3 Personeelsgegevens .......................................................................................................... - 16 - 

4 Organisatie .............................................................................................................. - 17 - 
4.1 Organisatieschema Omnibus 2014/2015: ........................................................................ - 17 - 
4.2 School- en klassenorganisatie .......................................................................................... - 17 - 
4.3 Toelating, verwijzing en verwijdering ............................................................................. - 18 - 
4.4 Taakbeleid ........................................................................................................................ - 19 - 
4.5 Dienstverlening ................................................................................................................ - 19 - 
4.6 Schooladministratie en procedures .................................................................................. - 20 - 
4.7 Communicatie .................................................................................................................. - 20 - 
4.8 Ouderparticipatie .............................................................................................................. - 21 - 

5 Onderwijskundig beleid ............................................................................................ - 23 - 
5.1 Strategische doelen .......................................................................................................... - 23 - 
5.2 Missie van de school ........................................................................................................ - 23 - 
5.3 Visie van de school .......................................................................................................... - 23 - 
5.4 leerstofaanbod .................................................................................................................. - 27 - 
5.5 Leertijd ............................................................................................................................. - 28 - 
5.6 Pedagogisch klimaat en schoolklimaat ............................................................................ - 29 - 
5.7 Veiligheidsbeleid ............................................................................................................. - 29 - 
5.8 Didactisch handelen en klassenmanagement ................................................................... - 30 - 
5.9 Zorg, begeleiding en passend onderwijs .......................................................................... - 31 - 
5.10 Visie op zorg en begeleiding ............................................................................................ - 31 - 
5.11 leerlingzorg ...................................................................................................................... - 33 - 
5.12 Ontwikkelingsperspectief................................................................................................. - 34 - 
5.13 Het zorgteam .................................................................................................................... - 34 - 
5.14 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) .............................................................. - 35 - 

5.15 Ambities.............................................................................................................................-39-                                                                                                                                   
6 Personeelsbeleid .................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.1 Aanname personeel .......................................................................................................... - 43 - 
6.2 Professionele ontwikkeling .............................................................................................. - 43 - 
6.3 Gesprekkencyclus ............................................................................................................ - 43 - 
6.4 Begeleiding ...................................................................................................................... - 44 - 
6.5 Preventie, arbobeleid ........................................................................................................ - 45 - 
6.6 Opleidingsschool .............................................................................................................. - 45 - 

7 Kwaliteitsbeleid ........................................................................................................ - 45 - 
7.1 Kwaliteitszorgsysteem op school ..................................................................................... - 46 - 
7.2 Opbrengsten .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



schoolplan 2015-2019 

De Omnibus, oecumenische basisschool voor daltononderwijs 

- 5 - 

7.3 Schematisch overzicht met betrekking tot methodevervanging. ...................................... - 46 - 
8 Financiën ................................................................................................................. - 47 - 

8.1 Begroting.......................................................................................................................... - 48 - 
8.2 Huisvesting ...................................................................................................................... - 48 - 
8.3 Sponsoring en ouderbijdrage ........................................................................................... - 48 - 
8.4 Subsidies en incidentele bekostiging ............................................................................... - 48 - 

9 Klachtenregeling ...................................................................................................... - 49 - 
10 Planning en proces  2011-2015 ............................................................................... - 49 - 
 

 

Bijlage matrix meerjarenplan .................................................................................................-50- 

 



schoolplan 2015-2019 

De Omnibus, oecumenische basisschool voor daltononderwijs 

- 6 - 

1 Inleiding  

1.1 Doel en functie van het schoolplan 

Het schoolplan is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar, 2015 – 2019. Hierin 
zijn de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd.  
Schematisch weergegeven hebben we de volgende documenten:  
 

Schoolplan 2015-2019 Meerjarenplan 
Jaarplan 2014-2015 Onderdeel schoolplan; koppeling MARAP 

(managementrapportage) 
Jaarverslag MARAP 1, 2 en 3 
Schoolgids Ingrediënten vanuit het schoolplan 
Jaarboekje Informatie voor personeel 

 
Het schoolplan wordt geconcretiseerd in jaarplannen en jaarbegrotingen. In dit jaarplan wordt 
in geconcretiseerde termen beschreven welke (verbeter-) doelstellingen de school wil 
bereiken in het betreffende schooljaar en welke activiteiten zullen worden ondernomen om 
deze doelstellingen te realiseren. Hierbij wordt aangegeven wie betrokken zijn bij de 
uitvoering, wanneer de activiteiten plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Jaarlijks zullen de 
verantwoordings- en verbeteronderwerpen van het betreffende schooljaar worden 
geëvalueerd door de directie en het team en in een aantal gevallen ook met het College van 
Bestuur (CvB), de Medezeggenschapsraad (MR) en de ouders.  
 

Het doel van dit schoolplan is: 

 Het schoolplan is een beleidsdocument dat we gebruiken om de kwaliteit van het 
onderwijs op onze school op hoofdlijnen te beschrijven. Uitgangspunt is het 
strategisch beleidsplan van de Stichting Prisma. 

 Deze beschrijving is het beginpunt van onderwijsverbeteringen die de school gaat 
doorvoeren. (zie ook hoofdstuk 12.). 

 Het plan geeft duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren. 

 Het geeft de mogelijkheid om gestelde doelen in de ontwikkeling te evalueren en te 
borgen. 
 

De functie van dit schoolplan is : 

 Het vaststellen van het meerjarenbeleid (door de directie, het team en de 
medezeggenschapsraad van de school) op een aantal met elkaar samenhangende 
domeinen. Deze domeinen zijn: kwaliteit van onderwijs, personeel, identiteit, doelen 
en middelen, PR en communicatie. 

 Het inzichtelijk maken van voorgenomen schoolontwikkeling om vastgestelde 
ambities waar te maken. 

 Het borgen van kwaliteit door de te bereiken ambities en doelen op te nemen in de 
cyclus van kwaliteitsbeleid. 

 Het verantwoorden van de schooleigen beleidskeuzes naar derden. 
 

1.2 De procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan  

Het CvB heeft een format voor het schoolplan aangereikt. Uitgaande van dit raamwerk 
werkte de directie met de teamleden op hoofdlijnen aan de totstandkoming van dit plan. 
Er is gebruik gemaakt van de resultaten van een eigen sterkte-zwakte analyse en van het 
inspectiebezoek dat in juni 2014 heeft plaatsgevonden. 
 
Daarna is het concept besproken in zowel het managementteam als binnen de 
Medezeggenschapsraad. Na de nodige bijstellingen is de definitieve tekst goedgekeurd.  
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Over het schoolplan heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met het schoolbestuur. Het 
Bestuur van Prisma heeft het schoolplan 2015 – 2019 vastgesteld. 
 
De MR is betrokken bij de totstandkoming van het plan en heeft zijn instemming aan dit plan 
gegeven.  
 
Het CvB stelt het schoolplan vast. 
 
Uiterlijk 1 juli 2015 wordt het schoolplan bij de Inspectie van het Onderwijs ingeleverd. 
 

1.3 Verwijzingen naar documenten 

De visie en missie van het CvB vormen de algemene basis voor de inhoud en de 
beleidsvoornemens van het schoolplan van de school.  Voor deze missie en visie verwijzen 
we naar het Strategisch Beleidsplan 2015-2019. In dit schoolplan wordt verwezen naar de 
documenten die door Stichting Prisma bovenschools zijn vastgesteld. het strategisch 
beleidsplan van Prisma (juni 2010); 

 het strategisch beleidsplan SLA-PO (2015); 

 Strategisch beleidsplan Passen Onderwijs Almere; 

 Wijkondersteuningsplan Almere stad west-2; 

 het gezamenlijk vastgestelde beleid definitie zorgleerlingen en zorgniveaus 
(directieberaad maart 2011); 

 de kwaliteitsmatrix Prisma (2010); 

 Opleiden in de school ( OiS 2010).  
Deze documenten zijn op school aanwezig en door betrokkenen te raadplegen.  

 

1.4 Analyses diverse kwaliteitsinstrumenten m.b.t. het schoolplan 

Met betrekking tot het schrijven van dit schoolplan hebben wij met het managementteam de 
volgende documenten gebruikt: : 

 Het Dalton-visitatierapport van juni 2010 

 Het inspectierapport van juni 2014 

 De opbrengsten van het CITO-leerlingvolgsysteem 

 De in- en uitstroomgegevens / adviezen van groep 8 

 Managementrapportage (per kwartaal) 

 Het zorgplan (concept 2015) 

 Plan Opleiden in de school (2015) 

 Cultuurplan (concept 2015) 

 Communicatieplan (concept 2015) 

 Focus op Dalton, Hans Wolthuis, (2014) 
 

1.5 Samenhang met de schoolgids 

Ieder jaar ontvangen de ouders/verzorgers van de kinderen een digitale schoolgids. De 
schoolgids informeert o.a. over de onderwijsdoelen, behaalde onderwijsresultaten, de wijze 
waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, de hoogte van de ouderbijdrage en de 
manier waarop deze op school wordt besteed. Daarnaast bevat de schoolgids informatie 
over de manier waarop de school de zorg voor het (jonge) kind en de zorgleerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften vormgeeft. Verder beschrijft het hoe de fysieke en sociale 
veiligheid op school wordt gegarandeerd. Ook de rechten en plichten van alle bij de school 
betrokken partijen, evenals de toegang tot de klachtenregeling, komen in de schoolgids aan 
bod. 
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Aan het eind van elk schooljaar vindt een evaluatie plaats van het schoolplan (jaarplan). In 
eerste instantie gebeurt dit binnen het schoolteam. Eventuele bijstellingen worden ook in de 
Medezeggenschapsraad besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 
Veranderingen in het schoolplan worden ook opgestuurd naar de inspectie. 
 

1.6 Evaluatie van het schoolplan  

Jaarlijks vinden evaluaties plaats van het jaarplan. Dit gebeurt met de in de jaarplanning 
vermelde betrokkenen. Er wordt dan bekeken in hoeverre er een bijstelling plaats moet 
vinden met betrekking tot de volgende jaarplanning. De evaluatiegegevens worden ook 
benut bij het opstellen van het volgende schoolplan.  
Daarnaast is een koppeling gemaakt tussen managementrapportages (MARAP’s; driemaal 
per jaar gesprekken tussen directie en het College van Bestuur) en het schoolplan. De 
MARAP is de ruggengraat van de kwaliteitsbewaking, als het gaat om de uitvoer van het 
schoolplan.  
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2 Bestuur 

2.1 Gegevens van het bestuur 

De Omnibus is één van de scholen van Stichting Prisma, de stichting voor Christelijk en 
Oecumenisch Onderwijs te Almere.  
 
Stichting Prisma is een actieve, ondernemende stichting. Inmiddels behoren 17 scholen tot 
onze stichting, waaronder ook een school voor speciaal basisonderwijs. Daarnaast zijn er  
binnen de Omnibus drie groepen in school (GIS) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een 
taalontwikkelingsstoornis en op de Dukdalf is er een GIS voor kinderen met een specifieke 
zorgvraag m.b.t.  gedrag (oud cluster 4). Ongeveer 450 enthousiaste medewerkers 
verzorgen elke dag onderwijs aan ruim 5.000 kinderen. Ons onderwijs is geïnspireerd vanuit 
de christelijke traditie. 
 
Stichting Prisma heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.  
De heer M.A. Eijgenstein is voorzitter van het CvB.  
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het Bestuur en het beleid van Stichting 
Prisma. Daarnaast fungeert de Raad ook als klankbord voor het College van Bestuur. De 
Raad van Toezicht bestaat uit zes personen: een voorzitter en vijf leden. 
De Directeurenraad is integraal mede verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling binnen 
Stichting Prisma, en zorgt voor de uitvoering op schoolniveau. Zij is een advies gevend 
orgaan. 
 
De Prisma-scholen worden ondersteund door de medewerkers op het Prisma-bureau op de 
volgende gebieden: personeel, financiën en onderwijs. Ook is er een expertiseteam 
beschikbaar om op schoolniveau te ondersteunen. De GMR overlegt namens ouders en 
personeel en oefent invloed uit op het beleid van Stichting Prisma over aangelegenheden die 
alle Prisma-scholen aangaan. Naast instemmingsrecht heeft de GMR op veel punten 
adviesrecht. 
 
Met twee andere stichtingen onderhoudt Stichting Prisma nauwe banden: de Stichting 
Passend Onderwijs Almere en Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel 
Onderwijs VO. 

 

2.2 Prisma: missie en visie 

 
Missie 

Prisma is een stichting voor het oprichten en in stand houden van christelijk onderwijs in 
Almere en omgeving. Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. Prisma 
heeft de bijbel als grondslag. Leerkrachten vertellen de verhalen van God en mensen. De 
verhalen over Jezus. Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet is wat inspireert, 
blij maakt en moed geeft tijdens de moeilijke perioden in het leven. Zijn liefde is wat het leven 
de moeite waard maakt. Stichting Prisma staat voor kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder 
kind. Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. 
Het personeel verzorgt uitdagend en kwalitatief goed primair onderwijs, zodat kinderen een 
brede basis meekrijgen van waaruit zij goed toegerust hun weg kunnen vervolgen in de 
maatschappij. Stichting Prisma Almere staat voor kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder 
kind. 
 

Visie 

Prisma vindt het belangrijk kinderen in het onderwijs vertrouwd te maken met de christelijke 
traditie en hen de Bijbelse verhalen mee te geven als kostbare bagage voor hun verdere 
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leven. Prisma streeft ernaar in de omgang met elkaar en in de vormgeving van het 
onderwijsproces kinderen iets te laten ervaren van deze traditie. Deze traditie geeft 
vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie in het alledaagse leven en voedt het denken 
over waarden en normen. Begrippen als verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en 
gerechtigheid staan centraal. Het gaat hier om het samen-leven van mensen. 
 
Kwalitatief goed onderwijs staat op alle Prismascholen hoog in het vaandel. De scholen laten 
dit zien vanuit een breed palet van onderwijskundige invulling. Op iedere school betekent 
kleurrijk onderwijs in ieder geval het bieden van optimale onderwijskansen aan elk kind, want 
èlk kind verdient het best passende onderwijs. De inzet van handelingsgericht werken ‘op 
weg naar betere kansen en resultaten’ geeft aan deze visie kleur en betekenis. 
 
De school is een belangrijke plek waar je samen met anderen leert. Personeelsleden van 
Prisma vervullen direct of indirect een belangrijke rol in het leerproces van ieder kind. Het 
personeel is het kapitaal waarin veel wordt geïnvesteerd. Prisma is een lerende organisatie, 
waar levenslang leren uitgangspunt is: leren van en met elkaar. 
 
De Prismascholen staan midden in de maatschappij en zijn niet los te denken van de 
omgeving. De wens van de scholen om gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te dragen voor de opvoeding en het onderwijs blijkt uit het actief betrekken van de ouders 
bij de ontwikkeling van hun kinderen en de school. Daarnaast bestaat er een nauwe 
samenwerking met diverse partners die voor- en naschoolse opvang verzorgen. 
 
De leerkrachten van de scholen krijgen in toenemende mate met specifieke behoeften van 
kinderen te maken in het kader van Passend Onderwijs. Zij worden mede ondersteund 
in de begeleiding door de beschikbare expertise vanuit de stichting Passend Onderwijs 
Almere. De Prismascholen zijn erop gericht dat alle kinderen later zinvol en optimaal kunnen 
functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit dit gezichtspunt wordt 
een intensieve samenwerking met de stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs 
Het Baken Almere vormgegeven. 
 
Kernwaarden 

Naast de levensbeschouwelijke identiteit staat kleurrijk onderwijs voor: 

 Kansrijk 

 Betekenisvol 

 Inspirerend 

 Uitdagend 

 Opbrengstgericht 

 Betrokken 
 

2.3 Trends en ontwikkelingen in de omgeving 

Landelijk  

De Omnibus wordt geacht als instituut voor primair onderwijs te voldoen aan de landelijke 
onderwijs wetgeving, zoals deze is vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs (WPO). Overige 
wetgeving die van toepassing is, is uiteraard de Grondwet. Het toezicht op (de kwaliteit) van 
het onderwijs is vastgelegd in de Wet Onderwijs Toezicht (WOT). De uitvoering hiervan 
berust bij de inspectie van het onderwijs. 
 
Een thema waar de komende schoolplan periode iedereen uit het onderwijs onvermijdelijk bij 
betrokken blijft, is de verdere vormgeving van de Jeugdwet waaronder de zorgplicht valt (1 
januari 2015). 
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Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014, met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de 
zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Alle scholen in Almere zitten 
samen in het samenwerkingsverband van Passend Onderwijs Almere. Het doel is zo veel 
mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Dat kan op een school in de buurt waar 
het kind woont, maar het kan ook op een reguliere school elders in Almere, omdat daar extra 
ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig heeft. Het motto van Passend Onderwijs 
Almere is: “Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past” 
 
Alle scholen in Almere werken samen in wijkteams om het onderwijs in die wijk zo dekkend 
mogelijk te krijgen en zo tegemoet te komen aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften van 
leerlingen.  
 
De Omnibus onderhoudt contacten met de andere scholen en instanties in de wijk. Indien 
leerlingen willen overstappen van de ene naar de andere school, voeren wij een 
terughoudend beleid. Via het overleg op wijkniveau van de intern begeleiders ontstaat meer 
contact tussen de scholen in Almere Stad West-2, daaraan gekoppeld is het overleg met alle 
directeuren in Stad West- 2 in het kader van passend onderwijs in de wijk. 
 
Met het voorgezet onderwijs onderhouden we contacten met de scholen, die leerlingen 
vanuit de Omnibus krijgen aangeleverd.  
De stagiaires aan onze school zijn afkomstig van PABO Windesheim Almere en de Marniix 
academie. Via het ROC Flevoland en ROC Hilversum worden regelmatig meerdere 
studenten geplaatst voor stages. 
 
Contacten met voor- en naschoolse opvang zijn verstevigd sinds de invoeringsplicht voor 
scholen om vanaf augustus 2007 aan ouders kinderopvang aan te bieden. In augustus 2014 
is een convenant ondertekend met Kinderworld. Beide partijen hebben gezamenlijk de visie 
opgesteld en de praktische samenwerking wordt in een plan van aanpak uitgewerkt.  
 

Samenwerkingsverband 

We participeren in stichting  de Stichting Leerlingzorg Almere. Dit verband bestaat uit 22 
scholen en 1 sbo-school. Het beleid kent de volgende kernpunten:  
* de zorg gaat naar het kind, het kind niet naar de zorg; 
* vroegtijdige signalering (leerlingvolgsysteem); 
* zo snel mogelijk interventies om taalontwikkeling te stimuleren; 
* lezen is van essentieel belang voor het volgen van onderwijs en derhalve speerpunt  
in het beleid van het samenwerkingsverband. 
 
Het OSA heeft de gezamenlijke visie en doelen neergelegd in het zorgplan. De scholen 
hebben op schoolniveau hun doelen geformuleerd in hun (meerjaren)plannen, uitgaande van 
de doelen in het zorgplan.   
 
Veel scholen werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor de onderbouw. Op 
de Omnibus werken we eveneens met het dyslexie-protocol   
 
De Omnibus verwijst leerlingen door naar een school voor Speciaal Basisonderwijs of 
Speciaal Onderwijs na een uitvoerige procedure “toeleiding” (nieuw sinds augustus 2014) en 
na afgifte van een toegankelijkheidsverklaring. Het verwijzingspercentage is laag en ligt 
onder de 2%. 
 

Maatschappelijke ontwikkelingen  

Sinds 2006 ligt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van tussenschoolse opvang op 
school bij het bestuur en de directie van de school. In juni 2014 is in overleg met de MR 
besloten om het continurooster in te voeren. De contracten met Stichting Los zijn opgezegd. 
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De ontwikkelingen die gepaard gaan met de cao PO geven een aantal aandachtspunten 
t.a.v. het recht van de werknemers om pauze te kunnen houden en het uitvoeren van het 
continurooster. De MR heeft  de werking van het continurooster in januari 2015 geëvalueerd, 
met zowel ouders als teamleden. De pauzes van de leerkrachten en de tijd voor de 
leerlingen om hun broodje te kunnen eten, blijven een punt van aandacht.  
 
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van voor- en/of naschoolse opvang groeit. De 
Omnibus heeft een convenant met twee instanties die buitenschoolse opvang aanbieden aan 
ouders. Ouders worden soms geconfronteerd met een tijdelijke wachtlijst.   
 
Er is een toename waarneembaar met betrekking tot één-oudergezinnen, ouders als 
kritische consument en verruwing van de samenleving. Dit maakt het werk van de 
groepsleerkracht niet eenvoudiger, wel belangrijker gezien de behoefte aan een veilig 
klassenklimaat en goed ontwikkelde sociale competenties van leerlingen.    
 

Burgerschap 

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn sinds 1 februari 2006 verplicht 
om in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie.   
Om zich te kunnen ontwikkelen tot democratisch gezinde burgers, moeten leerlingen al jong 
leren om zich in sociaal opzicht adequaat te gedragen. Dit houdt in meedoen in de groep, 
maar ook meebepalen wat er op school gebeurt. In dit kader is sociale competentie een 
belangrijk onderwijsdoel. Zie hoofdstuk 4.3 
 

Wijk en buurt 

De bouw van de Literatuurwijk, waar de Omnibus deel van uitmaakt, is inmiddels geheel 
voltooid. Dit betekent dat de wijk een steeds meer eigen en stabiel gezicht krijgt. De 
explosieve groei van het leerlingenaantal van de school is gestopt en heeft plaats gemaakt 
voor een dalende tendens. Om de schoolgrootte te laten stabiliseren, is het wenselijk actief 
in de buurt te participeren en de school een duidelijk profiel te geven, waardoor de school 
sterk en positief herkenbaar in de omgeving wordt afgespiegeld. Hiervoor is een goed  PR- 
en wijkgericht beleid onmisbaar de komende jaren.   
 
De Omnibus heeft vier gebouwen in een krap opgezette wijk. Dagelijks leidt het brengen en 
halen van een grote hoeveelheid kinderen tot een verkeerschaos. Verkeersouders en 
directie hebben hierover regelmatig contact met de gemeente. Aanpassingen blijken 
moeizaam tot stand te brengen.  
 
Nabij de school is een groot zorgcentrum gesitueerd, De Archipel. Na een periode waarin de 
Omnibus vooral intern bezig was met het inrichten van de school, zijn er de afgelopen jaren 
stappen gezet voor het opbouwen van contacten met de sociale partners in de wijk, 
waaronder dit zorgcentrum. Mede in het kader van burgerschap en sociale integratie, vinden 
we het versterken en onderhouden van deze contacten van belang. Passend binnen de 
(reeds genoemde) doelstellingen en onderwijskundige keuzes van de school, zal gezocht 
worden naar activiteiten waarbij de leerlingen en de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.  
 
In het schooljaar 2015-2016 zullen de contacten met stichting de Schoor worden 
geïntensiveerd om zodoende de kinderen te laten profiteren van het aanbod aan naschoolse 
activiteiten in de wijk.  
 

Andere scholen en organisaties 

De Omnibus onderhoudt contacten met de andere scholen in de wijk, via het wijkteam 
Passen Onderwijs in de Wijk stad west-2. De scholen deelnemen zijn: Letterland, De 
Ontdekking (ASG scholen) en De Windwijzer (Prisma).  
Met het voortgezet onderwijs onderhouden we contacten met de scholen die leerlingen 
vanuit de school krijgen aangeleverd. Adequate uitwisseling van gegevens is van belang 
voor de doorgaande lijn in leren en het begeleiden van onze (oud-)leerlingen.  
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Op bestuurlijk niveau wordt nauw gewerkt met Het Baken, stichting voor interconfessioneel 
voortgezet onderwijs. De Omnibus zal de mogelijkheden hierin benutten om de doorgaande 
lijn naar het Het Baken te waarborgen. 
 
De Omnibus is opleidingsschool voor Pabo studenten. In dit kader houden wij contact met 
Pabo Windesheim Flevoland en de Marnix academie in Utrecht. 
 
De Omnibus werkt nauw samen met Stichting Collage Almere. Het doel van deze 
samenwerking is om het onderwijsaanbod aantrekkelijker te maken. 
 

2.4 Medezeggenschap 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), deze heeft een wettelijke status. De 
MR van elke school bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Zij zijn hierin gelijk 
vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en te praten over alle 
zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur de MR om advies 
vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en 
bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs. 
 
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere 
ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. 
Via deze weg kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of 
suggesties. Kandidaten voor de MR worden officieel gekozen. Er gelden voor het aantreden, 
aftreden en de verkiezingen vaste procedures. 
 
De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals: 
- Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan 
- Veranderingen in het onderwijs 
- Personele zaken 
- Financiën 
- Zaken vanuit de ouders of vanuit het team 
 
Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad). Binnen Stichting Prisma functioneert een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (de GMR). Iedere MR vaardigt twee leden (één ouder en één 
teamlid) af naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. 
Zowel de MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, 
adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. 
 
Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals 
bijvoorbeeld de financiën, de schoolorganisatie en de aanname van nieuw personeel. 
Bespreekpunten voor MR of GMR kunnen worden doorgegeven aan de leden van de MR 
van de school. Bij de leden is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar.  
Het beheer van de ouderbijdrage ligt ook bij de MR, daarom is één van de leden tevens 
penningmeester van de ouderbijdrage. De reglementen en statuten van de MR zijn te vinden 
op de website van Stichting Prisma. 
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3 Schoolbeschrijving 

3.1 Onze school 

De Omnibus is de eerste oecumenische basisschool van Almere, gelegen in de 
Literatuurwijk van Almere-Stad (West). Twee pijlers vormen de basis van de school, te weten 
onze oecumenische identiteit en het Daltononderwijs. Ons handelen wordt gevormd door de 
waarden en normen van het christelijk geloof en deze principes brengen wij ook over op 
onze leerlingen. 
 
Bovendien is de Omnibus een erkende Daltonschool. Door het hanteren van de 
Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, doelmatigheid en 
reflectie helpen we onze leerlingen zich te ontwikkelen tot “mensen zonder vrees” (citaat 
Helen Parkhurst). Zie missie en visie (hoofdstuk 4.1 en 4.2) 
 
De grondbeginselen van de school zijn vanaf de start, 18 jaar geleden, goed aangeslagen bij 
de bewoners van de Literatuurwijk, hetgeen heeft geresulteerd in een zeer explosieve groei. 
Aan die explosieve groei is inmiddels een einde gekomen. Er is een dalende tendens te zien.  
De school heeft rond de 1 oktober-tellingen van de afgelopen jaren een leerlingenaantal van 
700 leerlingen. De school heeft vier locaties, allen in de Literatuurwijk. 
 
De school kende de afgelopen vier jaren onrustige tijden mede door veel directiewisselingen. 
Ondanks de roerige tijd heeft de school in juni 2014 het basisarrangement van de inspectie 
verkregen. Het aantal leerlingen zal eerst nog afnemen en stabiliseren rond de 600 à 550 
leerlingen. 
 
Aan de school is een afdeling voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een 
taalontwikkelingsstoornis verbonden. Deze vormt een integraal onderdeel van de school 
(Groep in School-model; GiS-model). Deze afdeling heet de Praatbus. Passend Onderwijs 
Almere biedt in de persoon van een begeleider onderwijs inhoudelijke ondersteuning aan de 
leerkrachten en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de Praatbus. Hiertoe behoort ook 
uitgebreide logopedische hulp voor de leerlingen. 
Vanaf augustus 2015 zal er een dependance van de Alexander Roozendaalschool aan de 
Omnibus verbonden zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn in april 2015 gestart en de 
uiteindelijke vorm en samenwerking zullen in deze schoolplanperiode worden uitgewerkt. 
 

Situering van de school  

De Omnibus is gelegen in het hart van de Literatuurwijk en heeft vier verschillende locaties. 
Deze vier locaties liggen op steenworpafstand van elkaar, waardoor samenwerking en 
communicatie onderling betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar blijft. 
De vier locaties verschillen in omvang en indeling. Leerlingen zullen gedurende hun 
schooltijd op verschillende locaties onderwijs volgen. Ook leerkrachten worden jaarlijks 
herverdeeld over de gebouwen. Hiermee wordt voorkomen dat er  aparte scholen ontstaan, 
die meer onderling dan met elkaar samenwerken.  
 
De locaties worden als volgt genoemd: 
* Omnibus 1(hoofdlocatie)  
* Omni-Bij (een locatie gevestigd op het plein van de hoofdvestiging) 
* Omnibus 2  
* Omnibus 4  
 

Schoolorganisatie 

De eerste 13 jaar van de school werden gekenmerkt door een zeer explosieve groei tot bijna 
1.100 leerlingen. Vanaf  2010 is het aantal leerlingen van de Omnibus sterk afgenomen. In 
augustus 2010 is de school gestart met minder dan 1.000 leerlingen. In 2012 t/m 2014 heeft 
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de school  imagoschade geleden. Mede door de wisselingen in de (interim) directie en het 
openen van scholen in de nabijgelegen wijk Almere-Poort is het aantal leerlingen gedaald. 
Op 1 oktober 2014 telde de school 678 leerlingen. Vanaf 2014 zullen er nog grote groepen 7 
en 8 uitstromen waardoor de school zal dalen tot ongeveer 550 a 600 leerlingen. 
 
Sinds 1 augustus 2014 heeft de Omnibus een nieuwe directeur, mw. E. Kok. De directie 
bestaat uit één directeur en twee adjunct-directeuren en twee leerteamleiders. Eén adjunct-
directeur is de School-Business Manager. De SBM neemt alle beheersmatige en financiële 
zaken voor haar rekening. De directeur en adjunct- directeur kunnen zich hierdoor samen 
volledig richten op de personele en onderwijskundige kant van het onderwijskundig 
leiderschap. 
 
Het personeelsbeleid is er vanaf 2014 op gericht om de krimp van het aantal leerlingen op te 
vangen en te werken aan een evenredige verhouding van het aantal uren voor 
overheadfuncties aan het aantal leerlingen. De schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 zullen 
in het teken staan van het opvangen van de krimp. Vanaf 2016 zal er sprake zijn van 
stabiliteit in de populatie, in overeenstemming met de wijk. 
 

3.2 De leerlingenpopulatie 

Schoolbevolking en kenmerken 

Het percentage leerlingen met een specifiek leerlingengewicht ligt net onder de 10 procent. 
Behalve de gewone basisschoolgroepen zijn er drie speciale groepen voor leerlingen van 4 
t/m 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (zie hoofdstuk 3.1). 
 
Het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse etniciteit vertoont een lichte stijging. Binnen 
die populatie valt de groep leerlingen op met een Surinaamse achtergrond (ruim 10 procent). 
De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de Literatuurwijk zelf. Maar ook kinderen uit andere 
wijken zijn van harte welkom op de Omnibus. De school wil zich immers nadrukkelijk 
profileren wat betreft haar oecumenische identiteit en het Daltononderwijs. Binnen dat profiel 
kunnen ouders expliciet kiezen voor de Omnibus. 
 
De school is augustus 2014 gestart met 27 groepen en 3 Praatbusgroepen en zal volgend 
schooljaar met 4 groepen krimpen. In 2014-2015 zal de jongste Praatbusgroep opgenomen 
worden door de Alexander Roozendaalschool.  In 2016-2017 is de verwachting dat het 
aantal groepen nog zal afnemen met 2 groepen. De Praatbusgroepen zullen successievelijk 
Alexander Roozendaal-groepen worden.  
Deze groepen zijn zoveel mogelijk heterogeen verdeeld over de vier locaties. Dit houdt in dat 
we elke locatie zo volledig mogelijk inrichten en voorzien van onderbouw t/m bovenbouw.  
In 2018 zal Omnibus 2 worden afgestoten.  
 

Prognose leerlingaantallen  

De Literatuurwijk is aan het veranderen. Net als in andere wijken in Almere is er steeds meer 
verloop naar andere, nieuwere wijken. Dit heeft consequenties voor de schoolpopulatie en 
de wijk. Vaststaat dat er niet meer bijgebouwd wordt en dat de wijk dus uitgegroeid is. De 
schoolpopulatie stabiliseert zich en vertoont daarna een licht dalende tendens.  
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3.3 Personeelsgegevens 

Op 1 augustus 2015 zijn er 77 mensen werkzaam op de Omnibus. De directie bestaat uit 5 
personen: 1 directeur, 2 adjunct-directeuren (van wie 1 School Business manager) en 2 
leerteamleiders. Het zorgteam bestaat uit 4 intern begeleiders.  
 

Directeur 1 

Adjunct-directeuren  2 

leerteamleiders 2 

groepsleerkrachten 30 

vakleerkrachten 2 

zorgdeskundigen 4 

onderwijsassistenten 4 

administratief personeel 2 

conciërge 1 
 

Leeftijdsopbouw 

Het leeftijdsgemiddelde van het personeel van de school is laag: tussen de dertig en 
vijfendertig jaar. Er wordt veel gewerkt met jonge enthousiaste collega’s. Hierdoor is het wel 
van belang dat er veel aandacht en tijd wordt besteed aan coachen. 
 

Personeelsverloop 

In de afgelopen twee jaar is er enig verloop geweest. Dit heeft vooral te maken met de 
terugloop van het aantal leerlingen en de onrustige situatie binnen de Omnibus. De 
Prismaschool het Drieluik heeft een aantal leerkrachten van de Omnibus aangenomen. Een 
beperkt aantal leerkrachten heeft op scholen buiten Prisma een baan aanvaard. Door de 
bezuinigingen in het onderwijs zijn de mogelijkheden van mobiliteit minder geworden en 
collega’s kiezen liever voor zekerheid. Dat betekent dat zij hun eigen (vaste) plek binnen de 
Omnibus (binnen Stichting Prisma) niet op willen geven voor een onzekere toekomst buiten 
de Stichting. Om de krimp van de school op te vangen zal er in 2015-2016 en in 2016-2017 
een aantal medewerkers boven de formatie worden geplaatst. Zij behouden een baan binnen 
stichting Prisma. 
Een aantal medewerkers van de Praatbus zullen overgaan naar Stichting Viertaal. Deze 
medewerkers behouden hun baangarantie binnen het eerste jaar en nadien hebben zij 
baangarantie als Viertaal zou besluiten hen elders in Nederland te laten werken. 
 
Zie hoofdstuk 6 voor een nadere toelichting op de organisatiestructuur en een organigram. In 
hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op het personeelsbeleid.  
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4      Organisatie 

 

4.1 Organisatieschema Omnibus 2014/2015: 

 

 
 

Het aantal personeelsleden zal de komende twee jaar afnemen. Dit is zeker van invloed op 
het organigram. De indeling van de leerteams zal wellicht variëren en het aantal intern 
begeleiders zal afnemen. Hierdoor zullen de leerteamleiders en de intern begeleiders sterk 
moeten gaan samenwerken. De administratie en de conciërge taken zullen afnemen en de 
SBM functie zal bij vertrek van de huidige SBM niet meer worden ingevuld. 
 

4.2 School- en klassenorganisatie  

Groepsindeling 

We werken op de Omnibus met (naar leeftijd) homogene groepen, behalve in de 
kleutergroepen. We kiezen voor combinatiegroepen 1/ 2. Bij het samenstellen van de 
kleutergroepen wordt er rekening gehouden met: 
- verdeling jongens/meisjes 
- zorgbehoefte van leerlingen 
- broertjes/zusjes niet bij elkaar 
 
Vanaf groep 3 zijn er leeftijd homogene groepen, passend bij de keuze voor het 
leerstofjaarklassensysteem als basis. Ook in de homogene groepen zijn de verschillen 
tussen de leerlingen soms groot. De leerkracht houdt hiermee rekening bij de inrichting van 
het onderwijs door gedifferentieerde instructie, aangepaste taken en verschillende 
didactische werkvormen. Binnen de groepen zijn allerlei vormen van samenwerkend leren en 
de zelfstandigheid bevorderende werkvormen. Er vinden regelmatig groep overstijgende 
activiteiten plaats, ten behoeve van het bevorderen van het vermogen tot samenwerken en 
het samenwerkend leren tussen kinderen van verschillende leeftijd. 
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We streven er naar de groepen, vanaf leerjaar 3, bijeen te houden, maar dit is door de 
wijziging en terugloop van de leerlingenaantallen niet altijd mogelijk. Daardoor worden we in 
bepaalde situaties gedwongen groepen samen te voegen en/of combinaties van groepen te 
maken. 
 
Begeleiden van kinderen en leerlingenzorg. 

De Omnibus beschikt over een zorgteam, ter ondersteuning van de leerkracht in het bieden 
van zorg op maat in de klas en, in heel beperkte mate, zorg buiten de klas. De organisatie 
van ons Daltononderwijs biedt hiervoor de mogelijkheden. 
Er wordt gewerkt met leerlingenbesprekingen en actie- en handelingsplannen.  
Zie verder hoofdstuk 5, ‘Zorg’ en het Zorgplan.   
 

4.3 Toelating, verwijzing en verwijdering 

Toelating 

Ouders die het voornemen hebben hun kind in te schrijven op de Omnibus, worden 
uitgenodigd voor een informatieochtend. Om de informatieochtenden onder de aandacht te 
brengen bij toekomstige ouders worden er o.a. flyers bij peuterspeelzalen opgehangen en 
wordt via de website aandacht gevraagd voor deze ochtenden. 
 
Om ouders een goed gefundeerde keuze te kunnen laten maken komen tijdens zo’n eerste 
kennismaking  de volgende onderdelen aan de orde: 
• Het oecumenische karakter van de school en de praktische invulling ervan.  
• Wederzijdse verwachtingen m.b.t. identiteit. 
• Informatie over de school en een schets van de huidige situatie.  
• Het Daltononderwijs en andere uitgangspunten van onze school.  
 
Toelating vindt plaats wanneer ouders zich kunnen vinden en conformeren aan onze visie en 
missie.  
 
Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 

Verwijzing naar het speciaal onderwijs gebeurt via het traject toeleiding van POA. Deze 
procedure is beschreven op de website van POA. Ouders worden zeer nauw betrokken bij 
een eventuele verwijzing. De verwijzingsprocedure is opgenomen in de schoolgids. 
 
Schorsing en verwijdering 

De procedures voor toelating en verwijdering zijn opgenomen in een bovenschools protocol 
en vertaald naar het protocol 'gedrag; schorsen en verwijderen'. Deze is (opnieuw) 
vastgesteld in het voorjaar van 2015. Ten aanzien van de toelatingsprocedure zijn wijkbreed 
afspraken gemaakt over het toelaten van leerlingen op school. Vanuit de zorgplichtwet die is 
ingegaan in augustus 2014 hebben we de plicht als school zorg te dragen dat het kind de 
'beste' onderwijsplek krijgt, zeker wanneer het hier een leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte betreft. 
 
We gaan ervan uit dat leerlingen zich op school correct gedragen en spreken hen, en zo 
nodig de ouders, daar ook op aan. Normaliter is dat voldoende om leerlingen (waar nodig) te 
corrigeren. Toch kan het nodig zijn om als school maatregelen te treffen als daartoe 
aanleiding is.  
 
Schorsing 

Dit is de beslissing van de directie, nadat er gesprekken zijn geweest tussen ouders, 
leerkracht, intern begeleider, adjunct-directeur en directie. Doel van deze gesprekken is om 
te komen tot werkbare afspraken die leiden tot afname van het probleemgedrag tot een 
acceptabel niveau. Wanneer dit niet lukt en er sprake is van wangedrag  door een leerling 
ten opzichte van medeleerlingen of leerkrachten, kan schorsing noodzakelijk zijn. De directie 
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meldt dit bij de leerplichtambtenaar en doet dit in overleg met het College van Bestuur van 
Stichting Prisma. 
In dit kader is het ook mogelijk dat een ouder de toegang tot de school ontzegd wordt. Wij 
gaan uit van een respectvolle manier van omgaan met elkaar.  
 
Verwijdering 

Wanneer het contact tussen school en ouders en de schorsing niet leiden tot verandering en 
de situatie onacceptabel blijft, kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een 
procedure starten om de leerling te verwijderen van school. De school meldt dit bij de 
inspectie en de leerplichtambtenaar en probeert (zo mogelijk binnen acht weken) een nieuwe 
school voor de leerling te vinden. Dit gebeurt in overleg met de ouders.  
 
Op school is een protocol ‘Schorsing en verwijdering’ aanwezig (handboek Prisma).  

 

4.4 Taakbeleid 

Met ons taakbeleid sluiten we aan bij de eisen voor taakbeleid zoals die in de CAO-PO 
worden geformuleerd. De bespreking van het taakbeleid met individuele leerkrachten maakt 
deel uit van de gesprekkencyclus. Bij de taaktoedeling wordt uitgegaan van de normjaartaak 
van de individuele werknemers. De taken zijn omschreven in uren. Een deel van de 
taakomvang wordt besteed aan het uitoefenen van taken vanuit het taakbeleid. We streven 
er naar dat iedere werknemer slechts belast wordt met een takenpakket dat past binnen zijn 
benoemingsomvang. Sommige taken zijn groep gerelateerd. Deze worden gekoppeld aan de 
hoogte van de opslagfactor. Met ingang van het schooljaar 2015/2016 hanteren we op de 
Omnibus het zogeheten 'overlegmodel' met betrekking het taakbeleid. Dit is geldig voor de 
komende drie schooljaren. 
 
Het aantal medewerkers dat parttime werkt is groot. Het aantal parttimers heeft effect op de 
schoolorganisatie. We proberen de overlegmoment en studiedagen op een zo eerlijk 
mogelijke wijze te verdelen over het gehele schooljaar. Hierdoor moeten parttimers ook een 
gelijk aantal dagen 'terugkomen'. Deze zijn verwerkt in de jaartaak.  
 
Alle specifieke studie- en duurzaam inzetbaarheidsdagen liggen voor de zomervakantie vast 
in de jaarkalender voor het schooljaar erna, zodat een ieder hier rekening mee kan houden. 
Ook staat daarin vermeld op welke wijze uren worden gecompenseerd in de weken erna, 
wanneer er sprake is van avondwerk in verband met ouderavonden/-gesprekken. Wij streven 
naar een gezond werkklimaat. In verband met de nieuwe cao zullen we kritisch kijken naar 
de taakbelasting. 
 

4.5 Dienstverlening 

Overblijfregeling 

Sinds augustus 2014 is er een continurooster op de Omnibus. De kinderen eten tussen de 
middag met de leerkrachten op school. Er is in principe een kwartier voor het eten 
beschikbaar en een kwartier om buiten te spelen. In het eerste jaar na invoering van het 
continurooster hebben we uitgeprobeerd hoe de invulling van de tijd tussen de middag het 
best kan verlopen.  
 
Voor– en naschoolse opvang 

De Omnibus heeft een convenant gesloten met Buitenschoolse Opvang (BSO) ‘Kinderworld’. 
Kinderworld brengt en haalt de kinderen van school, zodat de volledige voor- en naschoolse 
opvang buitenschools wordt geregeld. Ook de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt na 
schooltijden bij Kinderworld. 
Daarnaast maken ouders ook gebruik van andere instanties die deze opvang verzorgen. 
Daar zijn geen nadere afspraken mee gemaakt. 
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4.6 Schooladministratie en procedures 

Op de Omnibus wordt voor de leerlingenadministratie gebruik gemaakt van Parnassys.  
In 2014 zijn alle Prisma-scholen overgegaan naar dit programma. De ervaring van 
medewerkers is dat zij nog niet voldoende uit het programma halen, terwijl deze 
mogelijkheden er wel zijn. In een studieteam wordt onderzocht wat we als school willen met 
een dergelijk administratiesysteem en op welke wijze we dit meer betekenisvol in kunnen 
zetten in de schoolorganisatie. Hier wordt de komende jaren aandacht aan besteed, juist ook 
om de administratieve last te verminderen. 
 
Registratie (school)verzuim 

Het schoolverzuim wordt dagelijks door de groepsleerkrachten bijgehouden in Parnassys. De 
administratie beheert de verlofaanvragen, die door ouders altijd schriftelijk gedaan moeten 
worden. De directie van de school kent uitsluitend bij uitzondering een bijzonder verlof toe en 
hanteert hiervoor de afspraken die gemaakt zijn binnen de gemeente Almere.  
 
Administratie en leerlingvolgsysteem 

De gegevens van het leerlingvolgsysteem worden digitaal verwerkt in Parnassys. Voor 
besprekingen op rapport/spreekavonden of voor het aanleveren van gegevens voor 
individuele onderzoeken van leerlingen kan een leerlingenoverzicht uitgedraaid worden. 

 

4.7 Communicatie  

In onze visie geven wij aan dat wij ouders als belangrijke didactische partner zien. In 
samenwerking met ouders willen we een goed schoolklimaat scheppen. Hiertoe is een 
goede communicatie tussen alle partijen essentieel. De school voert een ‘open deur’ beleid. 
Communicatie is de afgelopen jaren speerpunt geweest en dat zal de komende jaren ook zo 
blijven. Vooral gezien de grootte van de school is het van belang dat de medewerkers 
betrokken blijven bij de gang van zaken in de organisatie. 
 
De school is in 2014 een partnerschapsteam gestart waarbij ouders en teamleden samen 
bouwen aan een versteviging van de diverse onderdelen van partnerschap tussen ouders en 
school. Het partnerschapsteam krijgt structureel een plaats binnen de school en bepaalt per 
jaar de ambities. 

 
Interne communicatie 

Met het team wordt gesproken over alle zaken die de school betreffen. In de eerste plaats 
zijn dat natuurlijk de onderwijskundige zaken. 
Aan het begin van elke week verschijnt de interne nieuwsbrief, die door de directeur en 
leerteamleiders wordt opgesteld. Deze weekbrief vermeldt alle activiteiten die in die week 
plaats zullen en andere zaken die van belang zijn 
Verder is er dagelijks aan het begin van de dag een korte briefing om elkaar van de 
belangrijkste huishoudelijke en organisatorische zaken op de hoogte te brengen. 
 
Binnen de overlegstructuur van leerteamvergaderingen (LTO)  en managementteam 
vergaderingen (MT) kan het team via de leerteamvergadering voorstellen doen naar het MT. 
Via het MT worden agendapunten ingebracht naar de leerteamvergaderingen. Aan het einde 
van het schooljaar is er een evaluatieve studiedag. 
 
Per schooljaar wordt een aantal DOP groepen (Dalton ontwikkelingsplan) ingesteld. De 
onderwerpen c.q. opdrachten voor de DOP groepen dragen bij aan de ontwikkeling van het 
onderwijs. De DOP  groep krijgt een opdracht van het team. De DOP groepen stellen vragen 
aan het team of leggen verantwoording af aan het team. Zij komen bij elkaar op de 
studiedagen en indien nodig ook op eigen geplande momenten. Onderwerpen die het gehele 
team en de schoolontwikkeling aangaan, worden op de studiedagen geagendeerd. 
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Externe communicatie 

Aan het eind van het schooljaar wordt een activiteitenkalender voor het hele nieuwe 
schooljaar meegegeven. En via een maandelijkse (digitale)nieuwsbrief worden de ouders op 
de hoogte gehouden van de wetenswaardigheden van de maand. Het didactisch 
partnerschap wordt gestimuleerd via de informatie van de leerkracht aan de ouders. 
 
In de schoolgids staat beschreven waar de school voor staat, hoe de zorg aan de kinderen 
gestalte krijgt en hoe alles is georganiseerd. Ook staat er in waar de ouders met klachten 
terecht kunnen. 
 
Gedurende het schooljaar zijn er vaste contactmomenten tussen leerkracht en ouders. Drie 
keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken naar aanleiding van de vorderingen/rapportages. 
Vanaf groep 1 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig. De laatste gespreksronde is 
facultatief; d.w.z. op verzoek van de ouders of op uitnodiging van de leerkracht. Ouders 
kunnen daarnaast altijd een afspraak maken met de leerkrachten voor een gesprek.  
 
Verder is er ook actief contact met ouders die zich hebben verenigd in de 
Medezeggenschapsraad, de Activiteitencommissie en de verkeerscommissie. 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) komt maandelijks bijeen. De personeelsgeleding 
vertegenwoordigt het team en de oudergeleding de ouders. De directeur is gemandateerd 
namens het bevoegd gezag. Zij is regelmatig aanwezig tijdens MR-vergadering om 
onderwerpen toe te lichten of om te adviseren.  
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
GMR, waarmee het bestuur contacten onderhoudt over aangelegenheden die alle 
Prismascholen aangaan. 
 
De Activiteitencommissie (AC) komt regelmatig bijeen. Een directielid is bij deze 
vergaderingen aanwezig. De AC verleent ondersteuning bij activiteiten die de school 
organiseert.  
 
De verkeersouders hebben zich verenigd in de Verkeercommissie.  
 
Op de website van de school staat een link naar de schoolgids en de 
medezeggenschapsgeledingen van de school. 
 
In de taakverdeling van de directie is opgenomen wie op welke wijze de communicatie met 
de gemeente en andere samenwerkingspartners onderhoudt. 
 
Overige contacten 
Overige contacten van de school zijn: 

 G7-overleg (wijkoverleg) 
 Dalton netwerk flevoland 
 Pabo: opleiden in de school 
 BOVO-overleg (voortgezet onderwijs) 
 IB-netwerk 

 

4.8 Ouderparticipatie  

Een duidelijke en goede communicatie richting ouders is van essentieel belang. De ouders 
zijn de doelgroep van de school en met hen moet een voortdurende wisselwerking zijn als 
het gaat om het welzijn van het kind. Daar wil de Omnibus graag in investeren. 
Via het oudertevredenheidsonderzoek, dat eens per drie jaar wordt afgenomen binnen 
Stichting Prisma, wil de school verbeteringen realiseren om op die manier blijvend te werken 
aan een goede participatie met de ouders. 
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Op de Omnibus krijgt de relatie met de ouders blijvend aandacht. Op diverse manieren zijn 
ouders betrokken bij activiteiten in de school: 
       

- Op school werken we met groepsouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht bij 
het organiseren van activiteiten met de groep. In het begin van het schooljaar wordt 
er een bijeenkomst georganiseerd om de groepsouders te informeren en hen 
ervaringen met elkaar te laten uitwisselen. 

- Ouders zijn betrokken bij diverse activiteiten, zoals het uitje naar het Eksternest, 
spelcircuits voor kleuters en het leesonderwijs. 

 

Ambities 
* communicatieplan is een duidelijk richtinggevend document 
* oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren in 2015 
* partnerschapsteam is concreet vormgegeven 
* de mogelijkheden van het LVS parnassys worden meer benut (input, output)  
*  de site wordt vernieuwd en mogelijkheden van social media worden onderzocht 
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5 Onderwijskundig beleid 

5.1 Strategische doelen 

Binnen de Omnibus is het strategische doel voor de komende vier jaar om de kernwaarden 
van het Daltononderwijs te versterken. 
 
Over vier jaar wil de Omnibus herkenbaar zijn als Dalton-basisschool voor leerlingen, ouders 
en personeel. Binnen de school wordt handelingsgericht gewerkt en is ons Daltononderwijs 
te zien als: “a way of life” binnen de schoolcultuur.  
 

5.2  Missie van de school 

In januari 2015 heeft het team van de Omnibus zich uitgesproken over de ontwikkeling die 
de school de komende vier jaar wil maken. Het missiestatement, vastgesteld in de vorige 
schoolplanperiode , is nog altijd actueel: 
 

“De Omnibus: een boeiende ontdekkingsreis met méér dan leren alleen” 
 

5.3 Visie van de school 

Hoe is de visie in dit schoolplan tot stand gekomen? 

De visie die in het vorige schoolplan stond verwoord was gebaseerd op de “oude” 
kernwaarden van Dalton. In januari 2014 heeft het team via een enquête uitgesproken dat zij 
het werken aan het Daltonconcept even “on hold” wilde zetten, maar in de toekomst weer op 
wilde pakken. Het werken aan de opbrengsten heeft toen het accent gehad. 
 
In januari 2015 hebben we tijdens de tweedaagse met elkaar de vernieuwde kernwaarden 
verkend en uitgesproken dat wij vanaf augustus 2015 weer met energie gaan werken aan de 
het verankeren van de nieuwe Dalton kernwaarden in ons onderwijs. Na de tweedaagse 
heeft de leerkracht handvaardigheid collages gemaakt waarop de ingrediënten van de 
nieuwe visie stonden vermeld. Teamleden hebben hun beelden op zogenaamde bouwstenen 
toegevoegd. Deze beelden zijn verwerkt in onderstaande visie. 
 
Verder is met de kinderen van groep 7 en 8 een bijeenkomst geweest over 'de ideale 
school/klas' en hebben de ouders hun verwachtingen uitgesproken t.a.v. de ontwikkeling van 
de school. 

 
Onze missie... 

“De Omnibus: een boeiende ontdekkingsreis met méér dan leren alleen” 
 
... leidend tot een visie... 

Deze boeiende reis start als je de Omnibus binnenstapt. Een reis die veilig en vertrouwd zal 
zijn, door duidelijke afspraken. Maar ook een reis naar zelfstandigheid, waarbij we 
samenwerken in een goede en prettige sfeer. Samenwerken is een kernwaarde in ons 
onderwijs, net als de vrijheid om soms een eigen weg te volgen. De kinderen leren hoe zij  
elkaar kunnen helpen en vertrouwen. Zij ontdekken wie ze zelf zijn, hoe zij zichzelf kunnen 
sturen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leren en voor elkaar. We werken 
aan een brede persoonsontwikkeling om hen voor te bereiden op deelname aan de 
samenleving waarbij wij hen stimuleren om “fearless human beings” te zijn. Wij hebben hoge 
verwachtingen van de kinderen. 
 
Respect en waardering voor ieders weg en identiteit vinden wij belangrijk. Ons team heeft 
dan ook een open houding vanuit een christelijke levensovertuiging. Deze houding wordt 
versterkt door het gedachtegoed van Helen Parkhurst, de grondlegster van het 
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Daltononderwijs. We worden gevormd door de ervaringen die we opdoen en de kennis die 
we vergaren.  
Ons onderwijs is doelgericht, waarbij wij cyclisch op de kwaliteit van ons onderwijs 
reflecteren. Zowel op kind- leerkracht- en schoolniveau. Ouders zien wij als belangrijke 
didactische partner.  
 
Na deze onvergetelijke ontdekkingsreis staan onze leerlingen met een goed gevulde koffer 
klaar om weer aan een nieuwe, volgende reis te beginnen op weg naar volwassenheid. 
 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven, geïnspireerd door onze 
missionstatement: “Onderwijs op de Omnibus is een ontdekkingsreis met meer dan leren 
alleen”.  
 
... en vertaald naar beleid 

De hierboven beschreven missie en visie is voor ons leidend in de voornemens voor de 
komende vier jaar. 
 
a. Het kenbaar maken van de oecumenische identiteit 

De Omnibus is een oecumenische school. Vanuit deze open christelijke identiteit staan we 
open voor kinderen met een Protestants Christelijke, Katholieke of andere (geen) 
geloofsovertuiging. 
 
Onze identiteit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan en de waarden en 
normen die we als maatstaf hanteren op de Omnibus. Het streven naar een gemeenschap 
waar respect voor jezelf, respect voor de ander(en) en respect voor het andere centraal 
staat. We conformeren ons hiermee aan het strategisch beleidsplan van de Stichting Prisma. 
 
Praktisch gezien geven we onze identiteit vorm doordat elke lesdag wordt gestart en 
geëindigd met een gebed of lied, doordat er Bijbelverhalen worden verteld (vanuit de 
methode Trefwoord) en doordat we de Christelijke/Katholieke feesten vieren.  
 
Tijdens de informatieochtenden met de ouders van nieuwe kinderen wordt de invulling van 
onze identiteit besproken. Het is immers met name dit karakter dat onze school onderscheidt 
van bijvoorbeeld openbare scholen. Alle kinderen zijn welkom op de Omnibus, mits ouders 
de omschreven grondslag respecteren.  
 
Bij de werving en selectie speelt de Christelijke identiteit van de Omnibus een belangrijke rol. 
Alle leerkrachten onderschrijven de invulling die we als school geven aan onze Christelijke 
identiteit en tekenen daartoe het ‘Charter van Identiteit’ van de Stichting Prisma. 
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b. Het versterken van de Dalton kernwaarden en de borging hiervan 
 

 
 
De vijf Dalton principes zijn voor ons van groot belang:  

 zelfstandigheid  

 vrijheid en verantwoordelijkheid 

 samenwerken  

 reflectie 

 Effectiviteit/doelmatigheid 
 

Zelfstandigheid 

Op de Omnibus wordt er regelmatig geluisterd naar instructies en in stilte gewerkt, maar 
krijgen kinderen ook ruimte om een eigen weg in te slaan. Kinderen willen nieuwe dingen 
ontdekken. De taak in onze school geeft hen daarvoor de ruimte. Zelfstandigheid houdt 
zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en 
beter begrijpen. 
 
Van de leerkracht vergt het veel organisatietalent en inzicht in kinderen om een goede taak 
samen te stellen. Met een takenpakket dat hen de kans geeft zelfstandig problemen op te 
lossen, leren kinderen creatief denken en handelen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te 
makkelijker zal het leren beredeneerde keuzen te maken. 
 
Vrijheid 

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Het kind 
moet leren die vrijheid te hanteren. De school kan duidelijk maken dat vrijheid iets anders is 
dan ongebondenheid. Een kind kan niet vroeg genoeg beginnen met leren de beperktheid 
van eigen mogelijkheden te aanvaarden. Daarom is het principe vrijheid in de Daltonschool, 
en dus op de Omnibus, zo belangrijk. Een kleuter van vier zal vrijheid anders ervaren dan 
een kind van twaalf jaar. Zij moeten eigen ruimte krijgen om hun vorm van vrijheid te beleven 
en ook eigen kaders tot waar die vrijheid zich uitstrekt. 
 
In de opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. De opdracht ligt vast. 
De vrije keuze ligt in: 
* het tempo en vooral de volgorde waarin een kind wil werken. 
* het wel of niet gebruiken van hulpmiddelen. 
* de keuze om alleen te werken of samen met anderen. 
* de besteding en verdeling van hun tijd. 
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Samenwerken 

Om te kunnen functioneren in de maatschappij moeten mensen kunnen samenwerken met 
allerlei andere mensen. Niets is beter dan zo'n teamverband op school te laten starten. Door 
samenwerken leren kinderen elkaar te helpen en uitleg aan elkaar te geven. Tevens leren zij 
dat afkijken en overschrijven zinloos is. 
 
Naast het samenwerken zijn er ook vaak momenten dat kinderen individueel moeten werken, 
bijvoorbeeld tijdens toetsmomenten. Op deze manier kunnen de vorderingen van ieder kind 
goed worden bijgehouden. Samenwerken wordt tevens als krachtige manier van leren 
gezien. We willen in ons onderwijs dan ook gebruik maken van werkvormen die het 
coöperatief leren bevorderen.  
 
Als Daltonschool hebben wij het samenwerken hoog in het vaandel staan en zullen wij ons 
de komende jaren op dit gebied verder blijven ontwikkelen.  
 
Reflectie 

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, vinden wij belangrijk. 
Leerlingen wordt geleerd vooraf een inschatting te maken van de moeilijkheidsgraad en de 
tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en 
worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen 
achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld worden bekeken 
waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze 
(achteraf) blijken te zijn. 
 
Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. 
Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken 
opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op 
een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk 
en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het 
daltononderwijs voortdurend plaats. 
 
Effectiviteit/doelmatigheid 

Voor de Omnibus zijn zowel (hoge) leeropbrengsten als brede persoonsvorming belangrijk. 
We willen dus meer dan het behalen van de wettelijk voorgeschreven kwalificaties. We 
hebben een brede vorming en persoonsontwikkeling tot doel. Dit betekent dat we leerdoelen 
stellen die hierop aansluiten, bijvoorbeeld de leerdoelen die onder de Kanjertraining vallen.  
 
We willen de leerling meer eigenaar maken van zijn eigen leerproces. Om die reden leggen 
we de nadruk op het vertalen van de lesdoelen naar betekenisvolle doelen voor kinderen. 
Het inzichtelijk maken van deze doelen zal over vier jaar gebruikelijk zijn. 
 
Deze betrekkelijk nieuwe kernwaarde van het Daltononderwijs sluit goed aan bij het traject 
voor Handelingsgericht werken. De afgelopen vier jaar is aan het vormgeven hiervan 
gewerkt. Binnen het Daltontraject zullen wij deze vertalen naar een aantal indicatoren op 
leerling-, leraar- en schoolniveau. 
 
Borging van gemaakte afspraken en voorgestelde werkwijzen is  een uitgangspunt de komende 
vier jaar 

De afgelopen jaren is op de Omnibus ook ingezet op het versterken van het Dalton-concept. 
Door de onrustige tijd is er geen tijd genomen om de werkwijze eenduidig uit te lijnen en te 
borgen. Daarom krijgt de borging de komende tijd extra aandacht. Over vier jaar zal het team 
eenduidig kunnen vertellen hoe we werken en waar de Omnibus voor staat! 
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5.4 leerstofaanbod  

De keuze van het leerstofaanbod is erop gericht ieder kind optimale ontwikkelingskansen te 
bieden, naar de eigen mogelijkheden en leerstijl. 
 
Vak- en vormingsgebieden 

Een overzicht van de vak- en vormingsgebieden en de gebruikte methoden. Naast methoden 
worden verschillende bronnenboeken gebruikt, die niet in het overzicht zijn opgenomen.  
 
Vakgebied   Methode Toelichting 

Godsdienstonderwijs/   
levensbeschouwelijk      
vormingsonderwijs 

Trefwoord Deze sluit aan bij onze 
oecumenische identiteit. 

Nederlandse taal Taalstaal Methode is in augustus 2015 
ingevoerd.  

Spelling Taalstaal Methode wordt in augustus 
2015 ingevoerd. . 

 Zuidvallei Vanaf 2006 aanwezig en is 
remediërend. 

Lezen Veilig leren Lezen Nieuwe versie sinds augustus 
2015 

 Estafette Nieuw De nieuwste versie is 
aangeschaft in schooljaar 2009-
2010 (ter bevordering technisch 
lezen in groep 4/7).  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL invoering in 2015-2016 

Engels Groove me Bestemd voor groep 7/8 

Schrijven Pennenstreken Sluit aan bij de leesmethode 

 Schrijfdans Voorbereidend schrijven 

Rekenen/ wiskunde Pluspunt Methode ingevoerd in 2014-
2015. 

 Maatwerk Is remediërend. 

Geschiedenis Brandaan Is nieuw aangeschaft in het 
schooljaar 2009-2010. 

Aardrijkskunde Meander Is nieuw aangeschaft in het 
schooljaar 2009-2010. 

Burgerschap Meander en Brandaan Is nieuw aangeschaft in het 
schooljaar 2009-2010. 
 

Natuuronderwijs/ techniek Leefwereld/ techniekmappen Zie aanbeveling b. 

Sociale redzaamheid /Veilig 
Verkeer  

Rondje verkeer In de groepen  1 t/m 4 

 Oefenmateriaal 
verkeersexamen 

In groep 7 

 Verkeerskrant 
Op voeten en fietsen 

In de groepen 7 en 8 
In de groepen 5 en 6 

 Kanjertraining Alle groepen (ouderlessen in 
groepen 2 en 5) 

Expressie-vakken: 
 *tekenen 
 *handvaardigheid 
 *drama/beeld 
 *muziek 
 *kunst en cultuur 
 

Moet je doen 
 
 
 
 
Leerlijn Kunst is dichterbij dan 
je denkt. 

 
vakdocent 
 
 

Lichamelijke opvoeding Bewegen in het speellokaal Vakdocent/ aanbeveling c 
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Naast de bovenstaande methodes maken we gebruik van: 
- programma’s van schooltelevisie 
- leskisten, materiaalpakketten en excursies van natuur- en milieucentrum Het Eksternest 

voor de wereld oriënterende lessen. 
- projectmaterialen 
- verrijkend materiaal t.b.v. het zelfstandig werken.  
- gastlessen. 
- CKV aanbod van Collage Almere  

 
Kunst en cultuuronderwijs 

De cognitieve vakken hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. We willen onze 
missie 'Een boeiende ontdekkingsreis met meer dan leren alleen' juist door middel van kunst 
en cultuuronderwijs in een breder perspectief plaatsen.  
 
In 2014-2015 zijn twee cultuurcoördinatoren opgeleid. Zij hebben een cultuurplan 
geschreven. In 2015-2016 zullen er per bouw cultuurcoördinatoren worden opgeleid om zo 
het onderwijs in de brede zin binnen de school vorm te geven. Hierdoor kunnen we tegemoet 
komen aan de onderwijsbehoeften en de talentontwikkeling van kinderen. 
 

5.5 Leertijd 

De onderwijskundige en pedagogische principes van het Daltononderwijs zijn herkenbaar in 
de schoolorganisatie en de diversiteit aan werk- en groeperingsvormen die waarneembaar 
zijn in de klassensituatie. De leertijd wordt effectief benut, mede doordat de leerlingen naar 
hun mogelijkheden en eigen leerstijl zelfstandig werken aan de taken, vrijheid hebben om 
hun werk zelf te plannen, alleen te werken of hulp te vragen en bovenal gestimuleerd worden 
om te leren met en van elkaar.  
 
Vanaf 1 augustus 2015 is de overgang naar het 940 urenrooster compleet. Groep 1 t/m 8 
gaat 940 uur naar school.  Alle kinderen krijgen op deze manier gedurende hun 
schoolloopbaan minimaal 7.520 uur les. Per week zijn er vier dagen van 5,5 uur en op 
woensdag gaan de kinderen vier uur naar school. In het kader van de evaluatie van het 
continurooster zijn er in januari 2015 vragen gesteld aan team en ouders over de 
wenselijkheid van een wijziging van het rooster naar vijf gelijke dagen. Zowel het team als 
ouders waren hier geen voorstander van. 
 
We gaan op een kritische en flexibele wijze om met deze lestijden. Door het analyseren van 
methodetoetsen en Citotoetsen nemen we trends waar, die kunnen resulteren in het 
bijstellen van deze urenverdeling (op accenten). 
Leertijd is een gespreksonderwerp in de LTO’s (leerteamvergaderingen), waardoor er 
voldoende zicht is op de feitelijke effectieve inzet van lesuren in de praktijk.  
 
Lesuitval 

Bij afwezigheid van docenten door ziekte of anderszins wordt voor vervanging gezorgd, 
zodat de lessen doorgang kunnen vinden. Er wordt gebruik gemaakt van de vervangingspool 
van de firma Driessen. Wanneer geen vervanging gevonden kan worden, worden de 
kinderen verdeeld over de andere groepen. De leerlingen krijgen dan een eigen lespakket, 
waarmee ze zelfstandig verder kunnen. In noodgevallen sturen we een groep voor de duur 
van maximaal één dag naar huis. 
 
Dagelijks wordt een absentielijst bijgehouden om het verzuim van leerlingen te registreren. 
Wanneer leerlingen zonder melding afwezig zijn, belt de administratie binnen een uur na 
aanvang van de school naar de ouders. 
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Verzuim, anders dan door ziekte wordt alleen toegestaan voor zaken waarvoor het verzuim 
volgens de wetgever legitiem is. Eén en ander is omschreven in de schoolgids.  
In voorkomende gevallen wordt overleg gepleegd met de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. 
 

5.6 Pedagogisch klimaat en schoolklimaat 

Op onze school vinden we het belangrijk dat er een prettige en goede sfeer heerst tussen de 
leerkrachten en de kinderen, de kinderen onderling en de leerkrachten onderling. Een goed 
pedagogisch klimaat is voor het kind essentieel om tot leren te komen en om zich de 
aangeboden stof eigen te maken. Voorwaarde is dat een kind zich veilig en geborgen voelt. 
Hierin ligt een primaire taak van de leerkracht. Een fijne sfeer biedt de kinderen 
mogelijkheden om optimaal te leren en ervaringen op te doen. Onze kernbegrippen zijn dan 
ook: respect, vertrouwen, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, structuur.  
 
Het pedagogisch klimaat in onze school beperkt zich niet alleen tot de relatie leerkracht – 
leerling. Het heeft ook te maken met de wijze waarop wij als leerkrachten, inclusief directie, 
met elkaar omgaan en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het welzijn van onze 
kinderen, het schoolgebouw, de schoolomgeving en de groepslokalen. 
 
Pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt in de voorwaardelijke sfeer en is slechts 
af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en de leerkrachten. Plezier, zelfvertrouwen, 
een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, samenwerken, creativiteit en 
saamhorigheid zijn onze graadmeters om te kijken of we op de goede weg zijn. 
 
Het belang van een goed pedagogisch klimaat komt ook ter sprake bij het eerste 
informatiegesprek met ouders. Afstemming tussen het opvoedingsklimaat op school en thuis 
is van groot belang voor een stabiele ontwikkeling van een kind. Onze open communicatie 
met ouders/verzorgers draagt ook bij aan een goed pedagogisch klimaat en schoolklimaat. 
 
Om de veiligheid van kinderen zoveel mogelijk te kunnen garanderen hanteren wij het 
pestprotocol van de Kanjertraining. Daarnaast worden er in alle groepen van de Omnibus 
'Kanjertrainingen' gegeven. Deze Kanjertraining is ontwikkeld door de Almeerse psycholoog 
Gerard Weide. De leerkrachten die deze training geven zijn opgeleid door medewerkers van 
zijn instituut. De inhoud van deze training staat beschreven in de map Kanjertraining. 
 
Om de taak-/werkhouding op de Omnibus te verbeteren wordt er gewerkt met Taakspel, een 
methodiek om de gewenste leerhouding te stimuleren. Hierbij zullen wij een doorgaande lijn 
voor de kinderen realiseren. 
 
Verder gaan we op de Omnibus werken met een nog vast te stellen gedragsprotocol. Dit 
protocol wordt in 2015-2016 opgesteld en ingevoerd. Vervolgstappen op het gebied van 
schorsing en verwijdering worden gehandhaafd ( zie protocol Schorsing en Verwijdering van 
Prisma). 
 

5.7  Veiligheidsbeleid 

Veiligheid heeft betrekking op fysieke veiligheid en het zich veilig voelen binnen de school. 
Leerkrachten zorgen voor een positief pedagogisch klimaat waar kinderen zich geborgen en 
veilig voelen. In dit hoofdstuk is hierover al geschreven. 
 
Ook de fysieke veiligheid van de leerlingen en leerkrachten is van groot belang. De school 
beschikt over een ontruimingsplan. Ontruiming van de school, inclusief de inpandige 
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peuterspeelzaal en verder verhuurde ruimtes wordt twee keer per jaar geoefend. Het plan 
van aanpak, behorend bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), wordt jaarlijks 
bijgesteld. Ook worden elk jaar de speeltoestellen gekeurd, evenals de brandmelding- en 
brandbestrijdingsmiddelen. Verder houden we een ongevallenmeldingsregistratie bij. 
Tot slot is er een vertrouwenspersoon aangesteld. De naam van deze persoon staat vermeld 
in de schoolgids. 
 

5.8 Didactisch handelen en klassenmanagement  

De leerkracht draagt in grote mate bij tot realisering van voldoende kwaliteit van ons 
onderwijs. Leerkrachten zorgen ervoor dat hun didactisch handelen op een planmatige en 
doelmatige manier is afgestemd op relevante verschillen tussen kinderen. Het is 
handelingsgericht en vanuit deze uitgangspunten werken wij dan ook: 

1. Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind; 
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking; 
3. De leerkracht doet er toe; 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang; 
5. We werken constructief samen; 
6. Ons handelen is doelgericht; 
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 

 
Het  uitgangspunt is om op een effectieve manier instructie te geven. We doen dit onder 
andere volgens het activerende directe instructiemodel. Dit is bij de instrumenteel-
cursorische vakken terug te vinden.  
 
Leerkrachten op onze school hechten veel waarde aan het activeren en het steeds meer 
verantwoordelijk maken van kinderen. Kinderen moeten goed zelfstandig (samen) kunnen 
werken. Hiertoe worden bewust coöperatieve werkvormen ingezet.  
Verder vinden wij het aanleren van strategieën van groot belang: het gaat niet zozeer om 
automatismen, maar vooral om inzicht. 
 
De volgende kenmerken geven een duidelijk beeld van onze school: 

 De leraren geven gestructureerd les: heldere opbouw, duidelijke uitleg. 

 De leraren laten kinderen actief meedenken en meedoen (interactie). 

 De leraren bevorderen de zelfstandigheid en het samenwerken van de kinderen. De 
kinderen krijgen zo veel mogelijk toepassingsgerichte opdrachten (coöperatieve 
werkvormen). 

 Er wordt expliciet lesgegeven in (oplossings-)strategieën. 

 Bij de instructie houden we rekening met niveauverschillen, door te werken volgens 
het principe van ‘grote groep / kleine groep’ met gebruik van een instructietafel. De 
leerlingen zijn verdeeld in aanpakstrategie. 

 Bij de verwerking houden we rekening met niveauverschillen door te werken met 
minimumstof, basisstof, extra stof en verrijkingsstof. Indien nodig kan een kind buiten 
de groep zelfstandig (verder) werken.  

 De klassenorganisatie is doelmatig. 

 De leraren gebruiken de leertijd optimaal. 

 De leraren hanteren het systeem van leerlingenzorg. 

 De leraren houden in hun taalgebruik rekening met extra behoeften van leerlingen op 
taalgebied: NT2-leerlingen, leerlingen met taalachterstanden. 

 
In het systeem van leerlingenzorg is beschreven hoe leerlingen die extra onderwijsbehoeften 
hebben worden begeleid.  
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Op de Omnibus wordt er in alle groepen gewerkt met taken. Door middel van werken met 
taken willen we: 
* beter in kunnen spelen op niveauverschillen; 
* onze leerlingen leren zelfstandig te werken; 
* onze leerlingen meer verantwoordelijkheid geven; 
* onze leerlingen meer vrijheid geven; 
* onze leerlingen leren samenwerken. 
 
Wij vinden dat kinderen ruimte nodig hebben om zich te kunnen ontplooien. Ook hebben zij 
kaders nodig, waardoor zij kunnen weten tot waar de vrijheid zich uitstrekt. Die vrijheid moet 
dan ook samengaan met een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen functioneren. In de 
opgedragen taak vindt een kind die vrijheid en verantwoordelijkheid.  
 
De opdracht ligt vast, maar de vrije keuze ligt in: 
* het tempo en vooral de volgorde waarin het kind wil werken; 
* de keuze van hulpmiddelen; 
* de keuze om alleen te werken of samen met anderen; 
* de besteding en verdeling van hun tijd. 
 
Vaardigheden als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid dragen voor en reflecteren op je 
eigen werk zijn niet bij iedereen zomaar aanwezig. Deze moeten worden aangeleerd. Wij 
beschouwen het werken met de taak derhalve als een continu ontwikkelingsproces 
gedurende de tijd dat het kind onze school bezoekt. 
 
Tijdens het zelfstandig werken is het voor de leerkracht mogelijk individueel extra hulp te 
bieden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de instructietafel. Deze vorm van extra 
instructie aan de instructietafel wordt ook gebruikt tijdens andere momenten op de dag, 
bijvoorbeeld tijdens het rekenen. 
 
Gedurende de les volgt de leerkracht de leerlingen in hun leerproces en kan hij/zij zo nodig 
bijsturen. Leerlingen worden in staat gesteld hun eigen werk te controleren en te verbeteren. 
Aan het eind van de les volgt een gezamenlijke evaluatie en wordt gekeken of het gestelde 
doel is behaald. 
 
In de komendevier jaar zal een doorgaande lijn in het werken met taken worden vastgesteld. 
Daarnaast krijgt de periodetaak meer accent. Dit is een taak voor een langere periode waarin 
geïntegreerde taken met uitdaging voor de kinderen worden beschreven. 
 

5.9 Zorg, begeleiding en passend onderwijs 

De inhoudelijke uitwerking van de ondersteuning op de Omnibus  staat beschreven in het 
ondersteuningsplan Omnibus (concept 2014 zal in 2015-2016 worden vastgesteld). 
  

5.10  Visie op zorg en begeleiding 

Vanuit de onderwijskundige visie en het schoolprofiel hebben we ook de visie op zorg 
vastgesteld. Het onderwijs op onze school is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de 
kinderen. Ons doel is om ieder kind optimaal en uitdagend onderwijs te bieden. Door de 
onderwijsbehoefte van de kinderen goed in kaart te brengen, kunnen wij onderwijs op maat 
aanbieden.  
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Op de Omnibus werken we volgens de uitgangspunten  en cyclus van Handelingsgericht 
werken. 
 
De zeven uitgangspunten van HGW zijn:  
* De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal; 
* Het gaat om afstemming en wisselwerking tussen kind, ouders en leerkracht; 
* De leerkracht neemt verantwoording en heeft een onderzoekende en 

experimenterende houding en reflecteert op zijn gedrag; 
* Positieve aspecten van het kind en zijn omgeving zijn van groot belang; 
* We werken als kind, ouders en leerkracht constructief samen en hebben ieder onze 

eigen rol en verantwoordelijkheid in het proces; 
* Het handelen van de leerkracht, ouders en kind is doelgericht. 
 
 

                               
 

 
HGW werkt volgens een vaste cyclus, te weten: 
* Waarnemen: observeren en evalueren van groepsplannen; 
* Begrijpen: invullen van pedagogisch didactisch groepsoverzicht; 
* Plannen: het opstellen van groepsplannen; 
* Realiseren: uitvoeren van groepsplannen. 
 

                
Doordat we op onze school handelingsgericht werken op alle niveaus in de organisatie 
(leerkrachten, interne begeleiders, directies) integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk, 
zullen meer kinderen van het onderwijsaanbod profiteren. Aan leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte, voor wie het reguliere aanbod niet voldoende toereikend is, wordt een 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/llssnik/handelingsgericht-werken/&ei=51dLVd_CFuGj7AawyoDICQ&psig=AFQjCNGCM6Z4f9sIUdU5WdVqo5xylXuHPg&ust=1431087419304726
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apart aanbod gedaan. Aanbod en doelen voor deze kinderen worden in een 
ontwikkelingsperspectief beschreven.  
 
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die speciale zorg en begeleiding nodig hebben, 
worden indien mogelijk in de klas opgevangen via het model kind in groep. Voor kinderen 
met Taalontwikkelingstoornis hebben we een groep in school (de Praatbus). We kunnen 
echter niet alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in onze school begeleiden. We 
zullen als school onze grenzen vaststellen en kijken toe op een zorgvuldige handhaving. Een 
en ander zal worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.   
 

5.11 Leerlingzorg 

We vinden planmatig handelen van groot belang, hetgeen zichtbaar wordt in onze 
groepsplannen en weekplanningen. Om de voortgang van onze leerlingen te kunnen meten 
maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Voor alle leerjaren is er een aparte 
toetskalender opgesteld. Ook deze is terug te vinden in het ondersteuningsplan. Om een 
inschatting te maken van de noodzakelijke zorg vindt er, voordat de kinderen vier jaar 
worden, een intakegesprek met de intern begeleider plaats. De betreffende gegevens 
worden ingevoerd in het elektronisch kinddossier in Parnassys. Bij tussentijdse instroom zal 
door de intern begeleider altijd gevraagd worden naar een onderwijskundig rapport van de 
vorige school. 
 
Op de Omnibus is een leerling een zorgleerling als de leerling met extra onderwijsbehoeften, 
op grond van systematisch verzamelde informatie (geëvalueerde groepsplannen), 
aantoonbaar in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school, met deze thuissituatie en 
afgezet tegen zijn of haar mogelijkheden, onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod. 
Dit vraagt van de leerkracht een aanbod van didactische en/of pedagogische afstemming, 
zodat het kind weer zo optimaal mogelijk kan leren om de gestelde doelen te kunnen 
bereiken. We spreken dan van zorg op niveau 2 en hoger (zie figuur 1).  
 
Criteria zorgleerling: 

 Leerling heeft een lgf-indicatie. 

 Leerling heeft een sbo-indicatie 

 Leerling werkt met één of meerdere aangepaste programma('s) binnen de groep 
(ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn/hoogbegaafd/verwachting Pro/LWOO); 

 Leerling heeft specifieke gedragsproblemen die belemmerend zijn voor het 
functioneren in de groep en/of die door externe instanties zijn aangetoond 
(bijvoorbeeld autisme of ernstige ADHD); 

 Leerling heeft dyslexieverklaring of ernstige reken en wiskundeproblemen 
(ERWD)/dyscalculie. 
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De verbreding van de leerlingenzorg op de school speelt zich af op drie niveaus: niveau 1 en 
2 betreffen het interne zorgtraject, niveau 3 het externe zorgtraject: 
 

Basisaanbod voor alle leerlingen. In de groep gaat de groepsleerkracht (professional) om met 
de verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en ontwikkelings- /onderwijsbehoeften. 
Afhankelijk van deze behoeften krijgt het kind: 

 

 

  

Interne  

zorgtraject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe  

zorgtraject 

 

 

 

 

Figuur 2: Interne zorgstructuur Prisma, R. Pruis, jan 2011 
 

5.12 Ontwikkelingsperspectief 

Op de Omnibus werken we met ontwikkelingsperspectieven. Ontwikkelingsperspectief is het 
eindniveau dat verwacht of nagestreefd wordt. We stellen deze vast voor leerlingen vanaf 
groep vijf, als we zien dat onderwijsaanbod niet meer toereikend is. In de meeste gevallen 
wordt op basis van intelligentieonderzoek het perspectief vastgesteld. We willen voor alle 
kinderen die dat nodig hebben een ontwikkelingsperspectief opstellen. Daarnaast is het 
belangrijk dat leerkrachten meer vaardigheid krijgen in het begeleiden van deze kinderen.  
 

5.13 Het zorgteam 

Het zorgteam van de Omnibus draagt zorg voor leerlingen en leerkrachten van de Omnibus. 
Het zorgteam bestaat uit vier intern begeleiders, een remedial teacher en een 
omniplusgroepbegeleider. 

 
 

1. 1. De onderwijsbehoeften van de leerling 

zijn duidelijk, het onderwijsaanbod kan 
worden aangepast.  

2. De oorzaak van de stagnatie is door de 
leerkracht te achterhalen en te begrijpen. 
De groepsleerkracht kan zelfstandig 
handelen. 

2.            De onderwijsbehoeften van de leerling 
zijn niet duidelijk, het aanbod niet goed 
af te stemmen. De oorzaak van de 

stagnatie niet goed door de 
groepsleerkracht vast te stellen of te 
achterhalen. De  leerkracht vraagt hulp. 

 

3. De onderwijsbehoeften van de leerling zijn niet 

duidelijk, het aanbod niet goed af te stemmen. 
Het is complex. De oorzaak van de stagnatie is 

niet goed vast te stellen door de groepsleerkracht 
of intern begeleider. De school vraagt hulp. 

 

Niveau 2 De zorg op schoolniveau  

                  Op dit niveau wordt de intern 
begeleider ingeschakeld en/of 
worden collegae 
geraadpleegd. 

 

Niveau 3    De zorg op bovenschools 
niveau. 

                      Hierbij worden door  de 
intern begeleider en de 
groepsleerkracht externe 
instanties geraadpleegd, 

                      dan wel ingeschakeld. 

Niveau 1   De zorg op groepsniveau  

Hierbij is sprake van zorg 
voor de individuele leerling en 
zorg voor de groep door de 
groepsleerkracht. 
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5.14  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

Het opzetten van het ICT schoolplan voor de komende vier jaar volgt op het aanscherpen 
van de onderwijsvisie voor onze school. De maatschappij verandert en de kinderen zullen 
nieuwe vaardigheden nodig hebben. In ons ICT schoolplan spreken wij onze ambitie uit, 
verwoorden wij onze visie op ICT en werken we dit uit in een praktisch overzicht. 
 
Ambitie 

Onze ambitie is glashelder. De schooljaren op de Omnibus zijn 'Een boeiende 
ontdekkingsreis met meer dan leren alleen'. 
 
Onze ICT ambitie is dat ons onderwijs de ruimte geeft aan de individuele ontwikkeling van de 
leerling waarbij de onderzoekende houding van de leerling wordt gestimuleerd. We zien dat 
leerlingen 21e eeuwse vaardigheden toepassen en op onderzoekende wijze kennis vergaren 
zodat zij hun eigen talent daarin ontwikkelen. 
 
We onderschrijven de strategische ICT uitspraken die de Prisma scholen gezamenlijk 
hebben ontwikkeld: 
 
Over vier jaar  

 Hebben alle Prismascholen ambities tot ICT-rijk onderwijs vormgegeven. 

 Zijn ICT mogelijkheden innovatief ingezet en leiden deze tot een didactisch rijke 
leeromgeving waarin leerlingen  op onderzoekende wijze informatie en kennis 
vergaren, zodat zij hun eigen talenten maximaal ontwikkelen.  

 Zijn leerkrachten in staat ICT-mogelijkheden rijk en gedifferentieerd te benutten en 
kunnen zij hun leerlingen goed begeleiden waarbij de onderzoekende houding voorop 
staat. 

 
Huidige situatie  
Op onze school werken de leerlingen op een netwerk van vaste computers. Deze staan 
meestal in de lokalen en op verschillende plekken ook in de gang. De leerling-computers zijn 
in 2014 allemaal vernieuwd, zodat er een stabiel netwerk ligt. Alle groepen 3 tot en met 8 
beschikken over Digiborden met beamers. We zijn in 2014 gestart om de oudste sets 
digiborden/beamers te vervangen door moderne grote aanraak schermen; negen in totaal.  
 
De leerlingen werken met educatieve software van de methodes, deels gebundeld in 
basispoort en deels via online software van betreffende methode. Daarnaast leren kinderen 
werken met Word en Powerpoint. In de Praatbus-groepen wordt ervaring opgedaan met 
tablets naast de vaste computers.  
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ICT Visie van de Omnibus 
Wij gebruiken het Vier in Balans model dat hieronder staat afgebeeld. 
 

 
 
In dit model moeten de vier componenten in balans zijn om tot een goed gebruik van ICT te 
komen en het start bij de visie. Bij het opzetten van het ICT schoolplan voor de komende 
jaren toetsen we onze plannen telkens aan het 'Vier in balans'-model.  
 
Visie 
Uit gesprekken met teamleden, de directie en de ICT-coördinator heeft de school haar visie 
op ICT geformuleerd. We zien dat kinderen meer samenwerken achter de computer. Ze 
gebruiken daarbij 21e eeuwse vaardigheden (uitleg volgt later). We zien ook dat sommige 
computers op sta-hoogte staan. In onze visie zien we dat kinderen uit de groepen vaker 
wisselen van ruimte en passen we ICT leermiddelen en leeromgeving aan op de lessen die 
daar worden gegeven.  
 
We zien dat kinderen veel meer op hun eigen niveau en tempo kunnen werken, waarbij ze 
worden geholpen door slimme adaptieve software.  
 
We willen de van nature onderzoekende houding van kinderen stimuleren en verborgen 
talenten aanboren waarbij mogelijk geholpen door (fantasievolle) ICT middelen. 
 
In onze visie wordt gebruik van ICT volledig geïntegreerd en verrijkt deze het leerproces. 
Het neerleggen van deze visie heeft gevolgen voor de andere delen van het 'Vier in balans'- 
model. Voor we deze blokken behandelen, gaan we in ons schoolplan eerst dieper in op de 
reeds genoemde 21e eeuwse vaardigheden.  
 
Onderstaand voorbeeld illustreert de verandering die het maken van een werkstuk de 
afgelopen decennia heeft doorgemaakt. 
 

 
 
bron youtube, 21st century skills xplained van Don Zuiderman)  
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Kinderen van nu groeien op in een kennis- en informatiemaatschappij waarin andere 
vaardigheden nodig zijn. Om kinderen voor te bereiden op leren, leven en werken in de 21e 
eeuw is een model ontwikkeld waarin de samenhang van die nieuwe vaardigheden duidelijk 
wordt gemaakt: 
 

 
De school vindt het belangrijk om deze vaardigheden op te nemen in haar onderwijs. Het 
maakt ook deel uit van onze ICT-visie. Hoe we dat gaan doen, wordt nog uitgewerkt. 
In onze visie is mediawijsheid een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. We hanteren het 
'Mediawijsheid competentiemodel' als richtlijn. 

 
 
Deskundigheid 
Dit is de pijler uit de 'Vier in Balans' waarin de deskundigheid van de leerkrachten wordt 
bevorderd naarmate we de ICT visie verder vorm geven. Deskundigheidbevordering gebeurt 
op studiedagen, bij de ingebruikname van een methode, doordat leerkrachten elkaar 
scholen, via de ICT-coördinator, via de Prisma Academie, via vakspecialisten, via online 
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modules enzovoort.  
 
Digitaal leermateriaal 
Dit is een pijler waarin de ontwikkelingen snel gaan. In onze visie is neergelegd dat 
leerlingen op hun eigen niveau en tempo moeten kunnen werken. Dat lukt als de educatieve 
software slim en adaptief is gebouwd. Daarbij moet de leerkracht goed overzicht hebben 
waar leerlingen moeite mee hebben, zodat hij/zij daarop sneller in de instructie kan inspelen. 
We wensen ook dat digitaal leermateriaal zoveel mogelijk geïntegreerd is, dat wil zeggen dat 
instructie uit het boek vloeiend overgaat naar de verwerkingssoftware.  
 
Uitgevers zijn daar druk mee bezig. Wij gebruiken bijvoorbeeld Pluspunt 3 van Malmberg.  
Deze website www.pluspuntdigitaal.nl van Malmberg laat zien wat we hiermee bedoelen. 
De Omnibus zal bij de keuze van methodes goed kijken naar de educatieve software en de 
wensen die zij in haar visie heeft geformuleerd. 
 
Onder digitaal leermateriaal hoort ook de keuze die de school heeft gemaakt om leerlingen  
Word en Powerpoint te laten gebruiken. (Microsoft producten). Dat betekent dat wij er voor 
toekomstige infrastructuur bij de aanschaf rekening mee houden dat dit draait op Windows 
en Office.  
 
We kijken ook naar beter digitaal leermateriaal voor de kleuters. De huidige software Bas telt 
mee en Bas gaat digitaal voldoet niet meer aan onze eisen. 
 
ICT Infrastructuur 
Binnen deze pijler vallen het servernetwerk, de leerling computers, draadloos netwerk, de 
digiborden/touch screens en andere apparatuur. In de visie is beschreven dat we ICT 
leermiddelen en lesomgeving beter afstemmen op de lessen die daar worden gegeven.  
Bijvoorbeeld: als we met creativiteit door middel van ICT toepassingen aan de slag gaan, zal 
daar apparatuur opgesteld staan die in andere lokalen niet nodig is. Hierbij denken we aan 
stop/motion opnemen en bewerken of filmen met de tablet en monteren. Maar we denken 
ook aan software die reageert op beweging met de Kinect techniek. Dat vereist weer een 
andere opstelling dan een plek voor zelfstandig werken of juist samenwerken (staand) achter 
een computer. 
 
Bij de aanschaf van nieuwe ICT-middelen voor de leerlingen houden we rekening met onze 
visie. Deze aanschaf zal in etappes gebeuren gedurende de looptijd van dit schoolplan. Bij 
de overweging zullen we steeds controleren dat  dit gebeurt vanuit de visie en de 
samenhang met de digitale leermiddelen. Ook zal de deskundigheid van de leerkrachten 
erbij worden betrokken. 
 
Praktische uitwerking 
          15-16      16-17    17-18     18-19 

Overgang digiborden/beamers naar touch screens x x x x 

Draadloos internet x    

Etappes mobiele devices (tablet/mini notebook) x x x x 

Creative en/of Kinect ICT middelen  x   

Methodekeuze mediawijsheid en eerste lessen x    

Pluspunt digitaal verwerking en toets software  x   

Integratie 21
e
 eeuwse vaardigheden  x x x  

Middelen onderzoekende houding stimuleren   x  

Kleuter software onderzoek – ingebruikname X x   

Kleutergroepen touch schermen x    

 
 

http://www.pluspuntdigitaal.nl/
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5.15 Ambities 

 

Ambities m.b.t. de Dalton kernwaarden 

Over vier jaar hebben we aan de hand van de Dalton kernwaarden het volgende bereikt: 

Effectiviteit 

- Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Een middel kan een 

gepersonaliseerde taak zijn: dag-, week- of periodetaak. We werken met ik-doelen en 

een portfolio om de ontwikkeling van de leerdoelen inzichtelijk te maken. 

- De leerkrachten stemmen de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoefte 

en leermogelijkheden van de leerlingen. De leerkracht daagt de leerling uit het beste 

uit zichzelf te halen. 

 

 Zo ziet onze praktijk er uit over vier jaar: 

- Ieder kind heeft ik-doelen opgesteld zowel op leergebieden als op persoonlijke 

ontwikkeling. 

- Ieder kind heeft een portfolio met daarin een cultuurpaspoort. 

- De dagplanning is visueel inzichtelijk, zodat duidelijk is op welk moment er welke 

instructie is, passend bij de leerbehoefte ('de hele dag Dalton'). 

-  

Zelfstandigheid 

- De leerling bepaalt mede hoe hij werkt aan de gestelde doelen (werkvorm, tempo, 

plaats en tijd). 

- De leerkracht creëert de randvoorwaarden (tijd, taakgerichte werksfeer, organisatie, 

opdrachten, taken en materialen) die de leerling in staat stelt zelfstandig te kunnen 

werken zodat hij op zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze kan leren.  

 

Zo ziet onze praktijk er uit over vier jaar: 

- Er zijn verschillende soorten werkplekken in de lokalen en de gangen gecreëerd.  

(stilte-werkplekken, samenwerkplekken en instructieplekken). 

- ICT toepassingen bieden de leerlingen mogelijkheden om zelfstandig te werken.  

 

Samenwerken 

- Leerlingen leren op effectieve wijze samen te werken met andere leerlingen. 

Leerlingen worden zich er bewust van dat samenwerken in de maatschappij 

noodzakelijk is. 

- De leerkracht kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen. 

Binnen de school is er een doorgaande lijn om samenwerkend leren te bevorderen. 

 

 Zo ziet onze praktijk er uit over vier jaar: 

- Het maatjessysteem werkt in iedere groep. De leerling krijgt iedere periode een ander 

 maatje 

- In de ingerichte samenwerkingsplekken zijn meerdere leerlingen samen bezig aan 

 een opdracht. 
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De leerkracht zet regelmatig coöperatieve werkvormen in om het samenwerken te 

bevorderen. 

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

- De leerling is actief betrokken bij zijn eigen werk en neemt verantwoordelijkheid voor 

de verwerking. 

- Leerkrachten begeleiden de leerlingen en geven waar nodig sturing op zo’n manier 

dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te 

kunnen behalen. 

 

 Zo ziet onze praktijk er uit over vier jaar: 

- De leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn taak en presenteert deze regelmatig 

aan leerkracht en ouders.  De portfolio is het verantwoordingsinstrument. 

- De leerkracht houdt rekening met verschillen en vertaalt dit in de taakinhoud. 

 

Reflectie 

- De leerling reflecteert vooraf, tijdens en na het maken van de taak. 

- De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 

- De leerkracht zet verschillende reflectiemethoden in gericht op het leerproces als op 

gedrag. 

- De leerkracht is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 

evaluatie/analyse van de opbrengsten, reflectie en feedback om zich zelf te 

ontwikkelen. 

 

 Zo ziet onze praktijk er uit over vier jaar: 

- Leerlingen maken hun eigen planning en stellen waar nodig de planning bij. 

- Leerlingen kunnen op hun eigen gedrag reflecteren door middel van de ik-doelen. 

 

Teamscholingstraject 

Vanaf augustus 2015 wordt een teamscholingtraject gestart om gedurende twee jaar te 

werken aan het versterken van de kernwaarden van Dalton. De kernwaarden zullen op 

leerling-, leerkracht- en schoolniveau worden uitgewerkt en gerealiseerd. 

- We willen onze manier van werken en de werkafspraken borgen in een Daltonboek, 

het zogenoemde Busboekje. Deze afspraken zijn uitgangspunt voor ons handelen.  

- Binnen ons (management-)team willen we een aantal Dalton-coördinatoren 

benoemen. Eén managementteamlid en vanuit elke bouw een Dalton coördinator. 

Deze gaan samen met de Daltonwerkgroep werken aan de vastlegging en borging 

van de Daltonwerkwijze op onze school. Scholing daarbij vinden we van belang. 

- We willen ouders meer gaan betrekken bij onze school. Door hen te informeren over 

Dalton (bijvoorbeeld op ouderavonden), willen we hen meer op de hoogte brengen 

van de werkwijze van onze school. 
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- We willen de samenwerking en het leren van elkaar tussen leerkrachten versterken. 

Door middel van klassenconsultatie en gesprek willen we leren van en door elkaar. 

- Wij willen dat coöperatieve werkvormen binnen onze school geborgd worden. Wij 

ambiëren niet een coöperatieve school te zijn, maar ondersteunen binnen het 

Daltonprincipe ‘samenwerken’ het leerproces. 

- Het werken met de taak willen we verder professionaliseren. Kinderen krijgen taken 

voor een kortere en een langere periode. In de periodetaak zijn uitdagende en 

integrale opdrachten beschreven. 

- In de klassen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe : De hele dag 

Dalton' 

- Leeropbrengsten zijn in beeld met reële en meetbare doelen (twee keer per jaar aan 

de hand van Cito vaststellen door de leerkrachten en twee keer per jaar de 

tussendoelen evalueren). 

- In 2016 zit 60% van de leerlingen in categorie I+II+III . 

- ICT geletterdheid is ingezet als hulpmiddel en levert een bijdrage aan kwalitatief goed 

onderwijs. 

- Kunst en cultuuronderwijs zal versterkt worden in de komende vier jaar. Er zal een 

doorgaande leerlijn in gebruik zijn die de brede leerreis voor kinderen aantrekkelijk 

maakt 

Ambities m.b.t. identiteit 

De Omnibus wil herkenbaar zijn als Oecumenische basisschool voor leerlingen, ouders en 

personeel. De komende vier jaar zal er worden toegewerkt naar een gezamenlijke visie op 

wat we als school de kinderen mee willen geven op het gebied van identiteit. 

 Zo ziet onze praktijk er over vier jaar uit:  

- We geven de identiteit volgens een doorgaande en lijn vorm in iedere klas. 

- We spreken met elkaar over de identiteit van de school en over hetgeen we de 

kinderen willen vertellen. 

- We vieren met elkaar de Christelijke feesten en thema afsluitingen 

- Identiteit is in onze gesprekkencyclus geborgd en staat op de agenda van een 

teambespreking 

 

Ambities m.b.t. handelingsgericht werken 
Op het gebied van handelingsgericht werken hebben we over 4 jaar het volgende bereikt:  

- We werken cyclisch en planmatig met het geformuleerde zorgbeleid. 
- Onze profilering is TOS (binnen onze school, binnen Prisma/wijk). 
- HGW is geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
- De aansluiting van 'kwaliteit van onderwijs' en 'zorg' is optimaal en volledig, doordat 

HGW uitgangspunt is in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
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- We werken met een duidelijk herkenbare definitie van ‘zorg’-leerlingen (leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften) en deze groep is gereduceerd tot minder dan 25% 
(gerelateerd aan de schoolpopulatie).  

- We hebben een duidelijke visie op het aannamebeleid van zorgleerlingen.  
- Het werken met ontwikkelingsperspectieven als uitgangspunt voor kinderen met 

specifiek onderwijsbehoeften is onderdeel van ons onderwijs. 
- We hebben de communicatie met ouders over specifieke zorg en begeleiding voor 

hun kind verbeterd (gemeten in de ouderenquête). 
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6. Personeelsbeleid 
 

6.1 Aanname personeel 
Het beleid rond werving en selectie maakt deel uit van het integraal personeelsbeleid 
stichting Prisma. Iedere functie wordt beschreven in een rolprofiel. Selectiecriteria zijn 
afgeleid uit het rolprofiel van de functie waarvoor de vacature is ontstaan. Naast deze criteria 
zijn de volgende punten van belang: 

- de nieuwe medewerker past in het team; 
- de nieuwe medewerker past bij de identiteit van de school en accepteert de Charter 

van Identiteit van Stichting Prisma; 
- een evenwichtige leeftijdsopbouw; 
- verhouding man/vrouw binnen het team; 
- de nieuwe medewerker is onderscheidend door een specialisme dat bij de 
 Omnibus past; 
- een deeltijdbetrekking moet passend zijn binnen de te realiseren 1,000 wtf per groep.  
 
 
6.2 Professionele ontwikkeling 
De Omnibus als lerende organisatie vraagt om professionele ontwikkeling van een ieder. 
Ieder jaar reflecteren de medewerkers op zichzelf aan de hand van de competenties, zowel 
in sterktes als in te ontwikkelen competenties. De competenties bestaan uit 
kerncompetenties die voor een ieder binnen de Omnibus gelden en functie specifieke 
competenties. Dit moet worden aangepast bij elke organisatiewijziging (rolprofielen voor 
nieuwe functies/taken). De competenties van de Omnibus zijn te herleiden tot de 
bekwaamheidseisen, zoals beschreven in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). In het te 
voeren functioneringsgesprek komen deze competenties aan de orde. 
 
In de komende vier jaar zijn, in het kader van die professionele ontwikkeling, de volgende 
zaken van belang: 
-  vanuit de POP gericht werken aan de nog te ontwikkelen competenties; 
- klassenbezoeken door de leerteamleiders en directie; 
- Video Interactie Begeleiding (VIB) , intern of  extern; 
- collegiale consultatie; 
- tijdens pop- en functioneringsgesprekken ook reflecteren en feedback geven; 
- opbrengstgericht werken binnen de Omnibus, door middel van een cyclisch model  
              
Daarnaast is in lijn met de schoolontwikkeling ook collectieve professionalisering wenselijk. 
Dit kan gelden voor het team als geheel, maar ook voor bepaalde groepen. We denken 
hierbij aan: 
- studiemoment identiteit; 
- inhoudelijke didactische scholing mbt rekenen en begrijpend lezen; 
- scholing handelingsgericht werken (HGW); 
- Daltonontwikkeling;  
- middenkader opleidingen; 
- BHV. 
Een vast onderdeel van de scholing van nieuwe medewerkers is de Kanjertraining en de 
Daltoncertificering.  
 
6.3 Gesprekkencyclus 
Er wordt gewerkt met de volgende cyclus: 
*Jaar 1: Doelstellingengesprek (POP) 
*Jaar 1: Functioneringsgesprek  
*Jaar 2: Voortgangsgesprek (indien wenselijk) 
*Jaar 2: Waarderingsgesprek. 
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Eén keer per twee jaar krijgt een ieder een waarderingsgesprek. Voor iedere medewerker is 
een personeelsdossier aanwezig waarbij de medewerker zelf zorgdraagt voor het 
bekwaamheidsdossier. Het komende jaar zullen deze dossiers gedigitaliseerd worden. 
 
Verslaglegging gespreksfunctionaris 

Voor de functionerings- en waarderingsgesprekken wordt gebruik gemaakt van de 
bovenschools vastgelegde procedures en formulieren. Zie: 'protocol gesprekkencyclus 
Prisma'. Voor de POP- en functioneringsgesprekken geldt dat de betreffende collega zelf het 
gespreksformulier invult, een kopie aan de gespreksfunctionaris geeft (uiterlijk een week van 
te voren, zodat diegene zich goed kan voorbereiden op het gesprek) en het origineel bewaart 
in een daarvoor bestemde map. In deze map komen ook eventueel behaalde certificaten, 
diploma’s, voortgangsverslagen en dergelijke. Zo ontstaat er voor een ieder een portfolio in 
het bekwaamheidsdossier.  
 
 
6.4 Begeleiding 
Doelstellingsgesprekken 

Iedereen heeft een eigen POP met een eigen tijdsduur. Zodra een POP is afgerond, wordt er 
een nieuwe opgesteld. Zo kan het zijn dat iemand een POP heeft dat korter of langer duurt, 
doch in ieder geval 6 weken. In  jaar 1 en jaar 3 wordt met iedereen een startgesprek 
gevoerd. In het POP-gesprek worden competenties besproken, passend bij de functie. Via 
een sterkte/zwakte analyse kan er een persoonlijk ontwikkelingsplan worden opgesteld. 
Middelen die kunnen worden ingezet zijn: scholing, collegiale consultatie, VIB-begeleiding, 
klassenbezoeken, coaching, feedback-gesprekken. 
 
Inwerkplan nieuwe leerkrachten 

Om de start op de Omnibus goed te laten verlopen, werken we met een inwerkplan van 
twaalf weken. In deze periode zijn de volgende doelen belangrijk: 
- de nieuwe leerkracht voelt zich welkom op de Omnibus; 
- de nieuwe leerkracht voelt zich voldoende geïnformeerd om met een groep te 
 werken; 
- er is een doorgaande lijn van het onderwijs in de verschillende groepen. 
 
Het inwerkplan dient als handreiking voor de begeleider en de nieuwe groepsleerkracht van 
de Omnibus. De onderwerpen uit het inwerkplan komen gedurende het begeleidingstraject 
aan bod.  
 
De nieuwe groepsleerkracht zonder onderwijservaring is gedurende het eerste jaar 
vrijgesteld van alle commissietaken. De nieuwe groepsleerkracht mét onderwijservaring zal 
na de eerste twaalf weken voor 50% van de gebruikelijke uren aan commissietaken 
uitvoeren.  
 
De tutor is het eerste aanspreekpunt en zal, zoals is in het inwerkplan beschreven, de eerste 
periode wekelijks contact hebben door middel van een checkgesprek en een klassenvisite. 
Naar aanleiding van deze gesprekken kan er een hulpvraag ontstaan. Afhankelijk van de 
hulpvraag zal er bepaald worden door wie de leerkracht gecoacht zal gaan worden. 
Nieuwe leerkrachten kunnen informatie vinden in verschillende documenten, zoals:  
* Jaargids  
* Schoolgids 
* Omnibusboekje 
 
De begeleidingsvraag van de nieuwe groepsleerkracht is bepalend voor het 
begeleidingstraject tijdens de inwerkperiode. Er is een stappenplan met tijdpad aanwezig 
waarin de begeleiding gedurende de eerste zes maanden is vastgelegd. Zie verder: 
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document Inwerkplan nieuwe leerkrachten. 
 
 
6.5 Preventie, arbobeleid 

Er is een protocol ziekteverzuim aanwezig. Ook wordt elke vier jaar een Risico Inventarisatie 
en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Het arbo-beleid is vastgelegd in het ARBO-beleidsplan. Dit 
omvat de aspecten veiligheid, gezondheid en welzijn.  
 
Een veilige school is een plek waar leerlingen, medewerkers en ouders zich prettig en veilig 
voelen. Scholen zijn verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. 
Het veiligheidsplan richt zich op leerlingen, medewerkers en ouders / bezoekers van de 
school. Zij vormen de doelgroep. Het doel van dit veiligheidsplan is tweeledig: 
• het voorkomen van incidenten rondom agressie en geweld; 
• het waarborgen van een veilige leeromgeving voor de kinderen en werkomgeving 
 voor de medewerkers. 
 
In dit plan staan de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Fysieke veiligheid gaat onder 
andere om veilige speeltoestellen, brandveiligheid en gebreken aan het schoolgebouw. Bij 
sociale veiligheid valt te denken aan het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, 
agressie en discriminatie. 
 
De school beschikt over een vertrouwenspersoon, voldoende opgeleide 
bedrijfshulpverleners, en een preventiemedewerker/coördinator BHV. 
 
 
6.6 Opleidingsschool  
Opleiden in de school (OIDS) 

Wij willen een lerende organisatie zijn. Binnen deze lerende organisatie bieden we een rijke 
leeromgeving voor studenten. Hier investeren we ook in. We besteden veel tijd en aandacht 
aan de studenten. Wij vinden dat goed opgeleid personeel de basis is voor de kwaliteit van 
ons onderwijs. We willen investeren in (toekomstig) personeel. 
 
Dit betekent dat we studenten willen boeien en binden aan Stichting Prisma (de Omnibus). 
Studenten worden begeleid door coaches/mentoren en een Interne Coördinator Opleiden 
(ICO). De Mentoren en de ICO zijn/worden geschoold. Er is een structureel ICO-overleg, 
waarin alle opleidingsscholen participeren onder leiding van een BOC (bovenschoolse 
opleidingsscholen coördinator). De contacten met de verschillende PABO’s zijn 
geïntensiveerd. Door deze aanpak is het neveneffect dat er een cultuur ontstaat waarin we 
van elkaar kunnen leren. We houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen het 
onderwijs. Er wordt met elke student een intake-/sollicitatiegesprek gehouden om er zeker 
van te zijn dat de identiteit van onze school wordt gewaarborgd. 
 
Ambities 

 Professionele ontwikkeling, zowel individueel als op teamniveau, sluit aan bij de 
ontwikkelingsplannen van de school: Dalton, didactisch inhoudelijke scholing voor 
rekenen en begrijpend lezen, HGW cyclus, meer begaafdheid. Binnen de school zullen 
meer specialisten aan het werk zijn, zoals reken- en taalspecialisten en diverse Dalton-
coërdinatoren. 

 Opnieuw uitvoeren van de RI&E. 
 Analyseren en uitvoeren van de aanbevelingen uit de RI&E. Het bespreken en 

implementeren van het veiligheidsplan naar aanleiding van het rapport 2012 (gericht op 
keuzes Prisma). 

Binnen de te schrijven POP’s zal een relatie komen tussen schoolontwikkeling en 
persoonlijke ontwikkeling. 
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7. Kwaliteitsbeleid 

Het kwaliteitsbeleid op de Omnibus vraagt om vernieuwing. Het cyclisch karakter van het 
evalueren van de diverse domeinen zal over vier jaar weer een werkwijze zijn die is ingebed. 
Het borgen van de ingezette ontwikkelingen zal een groot accent krijgen in de komende tijd.  
In het streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, is het beleid 
vooral gericht op de volgende domeinen: 

a. opbrengsten 
b. onderwijsleerproces 
c. zorg en begeleiding 
d. kwaliteit personeel en professionalisering 
e. doelen en middelen (financieel beleid) 

 
De Omnibus werkt binnen een meerjarenbeleidsplan. Er wordt ingezet t op een cyclische en 
systematische uitvoering. Kwaliteitsbeleid op school- en bestuurlijk niveau hangt 
onlosmakelijk met elkaar samen. 
 

7.1 Kwaliteitszorgsysteem op school 
Ten aanzien van kwaliteit voeren we de volgende elementen uit: 

- Inspectiebezoek heeft plaatsgevonden in juni 2014 Hierin staan enkele verbeterpunten 
aangegeven die zijn opgenomen in ons meerjarenbeleidsplan. 

- Evalueren, bespreken en bijstellen van veranderingsonderwerpen op niveau van 
leelteam/team en directie. Volgens de PDCA cyclus.  

- Het systematisch evalueren van jaarplannen en bijstellen daarvan. 
- Analyseren van opbrengsten. Toetsgegevens worden systematisch besproken, 

geanalyseerd en afgezet tegen de gemaakte doelstellingen. Hierop worden plannen van 
aanpak geformuleerd. De intern begeleider is de spil voor deze werkwijze. In het 
zorgplan wordt nader omschreven hoe dit gaat. 

- Taakspel is een methodiek om het gedrag van leerkrachten en kinderen effectiever te 
maken. 

- Klassenbezoeken door IB en directie. 
- Intervisie. Op het niveau van de leerteams worden enkele keren per jaar 

intervisiemomenten ingepland. Hierbij gebruiken we steeds vaker filmbeelden van onze 
eigen klassensituaties. 

- Externe intervisie van Dalton visitatiecommissie: najaar 2015. 
- Borging van afspraken in het BUSboek. (zeer recent gestart) 
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7.2 Schematisch overzicht met betrekking tot methodevervanging    
 

Aanschaf 

Schooljaar methode groep 

2015-2016 Veilig leren lezen 3 

2015-2016 Staal 4-8 

2014-2015 Nieuwsbegrip XL 4-8 

2014-2015 Pluspunt          1-8 

  2013 Groove me 7-8 

 
 
Beleidsvoornemens 
Ambities 

 
- De grip op de opbrengsten verkrijgen door de leerkrachten te versterken in het maken 

van analyses en uitvoering zodat zij kunnen gaan sturen op de opbrengsten. 
- Gaan werken met een kwaliteitsinstrument en een kwaliteitsteam. De te onderzoeken 

domeinen worden voor de komende 4 jaar vastgesteld gerelateerd aan de 
schoolontwikkeling. 

- Werken met bouwplannen waarbij het jaarplan het kader is. 
- Werken met plannen per DOP groep 
- BORGEN. 
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8. Financiën  

Het financiële beleid voor de komende jaren is toekomstgericht: 'Prisma werkt aan het 
uitvoeren van verantwoord en beleidsrijk financieel beleid.'  
 
8.1 Begroting 
De begroting van de Omnibus moet de komende jaren in evenwicht worden gebracht. De 
laatste jaren is de school in aantal leerlingen gedaald en de komende twee jaar staat de 
begroting in het teken van het opvangen van de krimp van de school. Er moet weer 
evenwicht ontstaan in de verhouding van de overheadfuncties. Hiervoor wordt de richtlijn van 
Prisma als richtinggevend gezien. 
 
Van belang is dat de school op een beleidsrijke manier blijft investeren. De 
investeringsaanvragen zijn voor de komende tijd in beeld gebracht en deze zullen jaarlijks 
worden getoetst. Zodoende waarborgen we de kwaliteit van het onderwijs. 
 
 
8.2 Huisvesting 
Op dit moment heeft de Omnibus vier vestigingen. In 2016 zal Omnibus 2 een andere 
bestemming krijgen en zullen alle groepen over drie locaties worden verdeeld. De prognoses 
geven aan dat dit gaat lukken.  
 
De Alexander Roozendaalschool zal gaan 'inwonen'. Er zal een medegebruikscontract 
worden afgesloten. Deze groepen zullen op Omni Bij worden geplaatst. 
 
 
 8.3 Sponsoring en ouderbijdrage 
Het ministerie heeft in een convenant vastgelegd waaraan scholen zich moeten houden. 
Daarin staat onder andere dat sponsoring de inhoud van het onderwijs niet mag 
beïnvloeden. Ook mag de school niet afhankelijk worden van giften of diensten. Verder mag 
de betrouwbaarheid, objectiviteit en geloofwaardigheid van scholen niet in het geding komen 
door sponsoring. Wij hanteren dit convenant.  
 
De school vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. Hiermee worden 
activiteiten mogelijk waarvoor de rijksvergoeding niet toereikend is, waaronder:  

 traktaties voor de kinderen bij gelegenheden zoals sport- en speldagen, eindfeest, 
vieringen; 

 extra uitgaven bij vieringen; 

 schoolreis; 

 kleine geschenken, onder meer bij sint en kerstvieringen. 
Het aantal ouders dat de bijdrage niet betaald of kwijtschelding aanvraagt, lijkt groter te 
worden. De MR zal hierop moeten anticiperen in samenspraak met de schooldirectie. 
 

8.4 Subsidies en incidentele bekostiging 

De school ontvangt additionele gelden van Passend Onderwijs Almere. Dit betreft leerling-
gebonden budgetten voor leerlingen die nog een clusterindicatie hebben. Met ingang van het 
schooljaar 2016/2017 zullen deze indicaties afgelopen zijn en kan de school gebruik maken 
van het arrangementenbudget voor de wijk.  
 
Om de GIS in stand te houden als voorziening voor de hele gemeente Almere heeft Passend 
Onderwijs Almere voor het  komende jaar een bedrag toegezegd voor de instandhouding 
van de GIS. Na 2015 zal inzichtelijk moeten zijn welke middelen er binnenkomen voor de 
kinderen met een medium en light arrangement in de TOS groepen. Om zodoende te 
kunnen bepalen wat de vorm van deze voorziening kan zijn. 
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Ambities 
 

 In balans brengen van de financiële situatie van de school. 

 Werken met budgetten per bouw; 

 Investeringen worden gekoppeld aan het onderwijskundig beleid. 
 Financiën en vorm GIS groepen op lange termijn inzichtelijk maken. 

 
9. Klachtenregeling  

De school hanteert de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling en is aangesloten bij 
de landelijke klachtencommissie.  
 
Contact gegevens: 
Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies  

(GCBO protestants-christelijk onderwijs) 

Postbus 82324 

2508 EH  Den Haag 

Tel: 070-3861697 

Fax: 070-3020836 

info@kringenrechtspraak.org 

www.GCBO.nl 

 
De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens 
anders terecht kan. De meeste klachten zullen immers in eerste instantie in goed overleg 
tussen de betrokkenen worden opgelost. 
 
Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan men via de contactpersoon van de school 
(een daarmee belaste en geschoolde ouder van school) of via de vertrouwenspersoon van 
het bestuur naar de klachtencommissie.  
 
Contactgegevens vertrouwenspersoon bestuur:  
 
Coördinator ongewenste omgangsvormen: 
GGD Flevoland  
Noorderwagenstraat 2  
8223AM Lelystad  
Postbus 1120, 8200 BC Lelystad  
Tel: 0320 - 276211  
Fax: 0320 - 276295  

 

 

10. Planning en proces  2011-2015 

 

Naar aanleiding van de beleidsvoornemens uit voorgaande hoofdstukken, is een matrix 
gemaakt van veranderaspecten waar we deze komende periode mee aan de slag willen. In 
het jaarplan dat per jaar gemaakt wordt, zal een en ander meer in detail worden uitgewerkt.  
De matrix is besproken met het team. Vervolgens is er een prioritering gemaakt en in een 
meerjarenplanning weggezet. De plannen in deze documenten vormen jaarlijks de basis 
voor het jaarplan en de bouwplannen. 
 

mailto:info@kringenrechtspraak.org
http://www.gcbo.nl/


 

De Omnibus, oecumenische basisschool voor Daltononderwijs 

Meerjarenplan  2015 - 2019 
 

Ingevuld n.a.v. meerjarenbeleidsplanning Schoolplan 
Bijlagen toevoegen (en verwijzen naar) zoals: Kwaliteitsverbeterplan (waaronder BMC), Protocol Opbrengstgericht werken, overige relevante documenten en instrumenten. 

 

Onderwijs - Primaire proces 
Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het 
resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
verantwoord
elijk 

Beschik
baar 
budget 

Doelen t.a.v. optimale 
opbrengsten 
 
Schoolbreed eenduidige 
handelswijze. 
 
 
Streefdoelen stellen en behalen. 
 
 
 
Leerkrachten maken goede 
analyses en groepsplannen.  
Afstemming is te zien in 
handelen in de klas. 
 
 
 
 
 
 
Kwalitatief goede analyse op 
schoolniveau in feb. en juni. 
 

 
 
 
Constante afstemming in ZGO en MT over 
wat er van de leerkrachten wordt 
verwacht.  
 
Opstellen groepsjournaals en doelen op 
schoolniveau. Focus op rekenen en 
begrijpend lezen. 
 
Focus per periode op groepsplan en 
analyse ervan in groepsbespreking. 
(zie presentatie IB). 
Groepsbezoek IB en dir. En 
feedbackgesprek 3 x per jaar. 
Coaching IB -> lkr 
Lkr. bereiden lessen samen voor en 
bespreken de leerling resultaten met 
elkaar. Min. 4 x jaar. 
 
Er wordt een schoolanalyse gemaakt. 
Bepalen van de inhoud. 
Presentatie aan het team in feb. en juni..  
 
 

 
 
 
De werkwijze is eenduidig en staat 
beschreven in het zorgplan. 
 
 
Streefdoelen zijn met hoge 
verwachtingen gesteld en hebben 
betekenis. 
 
Streefdoelen in januari en juni zijn 
behaald. 
Lkr. hebben het werken met 
groepsplannen geïntegreerd in 
dagelijks handelen. 
 
Enthousiasme om samen lessen voor 
te bereiden. 
 
 
In jan. en juni resultaten besproken 
in  LJO.  
 
 

 
 
 
Zorgplan 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsanalyses en 
schoolanalyse in feb en 
juni. 
Planning is zichtbaar in 
dagelijks handelen. 
 
 
 
 

 
 
 
IB en dir. 
 
 
 
 
 
 
 
Lkr. IB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IB en dir. 

 

Doelen t.a.v. kwaliteit van het 
onderwijs (het proces) 
Rekenonderwijs verbeteren.  
 

 
 

Start met Scholing Pluspunt : via E-learning  
Acties: zie rekenverbeterplan in  bijlage. 

 
 
Bij observaties blijkt dat lkr lesgeven 
volgens IDIM. Er worden bij elke les 

 
 
 
Team, IB  en dir. 

  
 
 
2500,-  
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Begrijpend leesonderwijs 
verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 
Kunst en Cultuuronderwijs 
versterken. 
 
 
 
 
 
Taakgerichtheid kinderen 
vergroten. 
 
 
 
 
Onderwijs sociaal emotionele 
vorming. 
 
 
Verkenning Dalton visie 
 
Vasthouden afspraken DIM en 
klassenmanagement. 

Plan moet vervolg krijgen naar 2015-2016 
 
Verbeterplan maken.  Acties: 
Onderzoekje naar werkwijze. 
Besluit  t.a.v. keuze methode in oktober.  
Gedifferentieerde instructie BL op 
studiedag 17 nov. 
Focus groepsplan 2

e
 periode. 

Cito hulpboeken inzetten.. 
 
 
2 leerkrachten in opleiding  voor cultuur 
coördinator. 
Activiteiten voor kinderen worden 
ingekocht. 
Plan van aanpak wordt gemaakt. 
Team wordt meegenomen in  visie. 
 
Zie plan Taakspel in bijlage. 
Ontwikkelen van de weektaak in de OB via 
opleiding HBO+  jonge kind. 
 
 
 
Scholing Kanjertraining in oktober. 
Onderzoek naar stand van zaken in de 
groepen door coord. Kanjertraining. 
 
Deelname aan netwerk Flevoland. 
Opleiding Dalton voor leidinggevenden. 
Groepsbezoek en feedback op indicator 4. 
Workshop DIM in nov, jan, maart. 
Borging van afspraken in LTO’s 

duidelijk doelen gesteld. 
 
Er wordt in de gehele school een 
zelfde methode gebruikt met 
dezelfde strategieën. 
Lessen BL dragen bij aan leesplezier  
en leesbegrip van kinderen. 
Lkr. maken transfer van BL naar 
andere vakken. 
Leerlingen zijn thuis actief met BL. 
 
Doorgaande lijn in cultuuronderwijs. 
Kinderen hebben meer kennis 
gemaakt met kunst- en 
cultuuronderwijs. 
Er is een doorgaande lijn uitgewerkt. 
 
 
Alle (getrainde) leerkrachten passen 
Taakspel toe. 
Lkr. voelen zich competent in het 
realiseren van een taakgericht 
werkklimaat. 
 
Kanjertraining is wisselend 
geïmplementeerd. Na stand van 
zaken moet een duidelijke keuze 
worden gemaakt. 
Presentatie en visieontwikkeling op 
2-daagse in januari. 
 
Afspraken zijn geborgd in 
handboek/daltonboek oid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur coördinatoren  
Leerkrachten, dir. 
 
 
 
 
 
Lkr, Ib trainers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lkr en ltl 

Heutink 
academie 
 
 
Fenom 
2000, ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultuur  
subsidie 
 
 
 
Cor en 
yvonne? 
 
 
 
 
 
 
 
Vervangi
ng lkr.  

Doelen m.b.t. 
Handelingsgericht werken 
  
Kinderen worden betrokken bij 
hun leerproces. 
 

 
 
 

Leerkrachten voeren kindgesprekken. 
Reflectie hierop in LTO. 
Ondersteuning van lkr om kind gesprekken 

 
 
 
Kinderen zijn actief betrokken bij de 
leerdoelen die zij willen behalen. 
 

 
 
 
HGW scan uitvoeren 
eind schooljaar? 

 
 
 
Ll, lkr., dir 
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Leerkrachten stemmen af op 
onderwijsbehoeften kinderen. 
 
 
 
 
 

uit te voeren: workshop in nov. 
Zie notitie kindgesprekken op de Omnibus 
in bijlage. 
Comaker Windesheim doet onderzoek naar 
kindgesprekken.  
 
Ontwikkelen van een portfolio voor 
kleuters. Onderwerp voor LWG Marnix? 
 
 
Coaching van lkr op het maken van 
groepsplannen. 
Intervisie adhv filmopnamen. Zie 
rekenplan. 
Leerkrachten creëren een rijke 
leeromgeving. Agenderen in LTO. 
 
Pilot DORR digitaal in 1 groep 1/2 
 

Kindgesprekken geborgd in 
jaarcyclus. 
 
 
 
 
Leerkrachten voelen zich competent 
in het voeren van kindgesprekken. 
 
 
Groepsplannen zijn betekenisvol 
ingezet. 
Leerkrachten voelen zich competent 
in afstemmen op de behoefte vd ll.. 
 
 

Doelen m.b.t. Zorg en 
begeleiding 
 
Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en 
eenduidige werkwijze realiseren 
binnen IB sectie. 
 
 
Verhogen kwaliteit analyses + 
groepsplannen  

 
 
 
Intern IB overleg per 2 weken. 
Accent in ZGO op afstemmen van 
inhoudelijke punten. 
Inzichtelijk maken van de zorglln. en 
trajecten zijn navolgbaar. 
 
Bepalen waar analyses en groepsplannen 
aan moeten voldoen. 
coaching van de IB -> lkr. 
. koppeling van onderwijsbehoefte ll naar 
handelen lkr.; 
. analyse evaluatie koppelen naar 
groepsoverzicht; 
. aanscherpen van groepsplannen naar 
methode; 
. beredeneerd aanbod gekoppeld aan 
speciale doelen. 

 
 
 
Leerkrachten en ouders ervaren één 
lijn t.a.v. de leerling zorg. 
Werkwijze is vastgelegd in zorgplan. 
 
 
 
 

 
 
 
IB, directie 
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Doelen m.b.t. Passend 
Onderwijs 
 
Deskundigheid personeel inzake 
Passend onderwijs. 
 
 
 
Ondersteuningsprofiel 
verkennen en updaten 
 
Omnibus binnen POIDW 
profileren – Praatbus 
 
Kennis nieuwe procedure 
toeleiding vergroten. 
 
Duidelijkheid krijgen over de 
situering PB-groepen ivm 
bestuurlijk geneuzel.. 

-  
 
 
Bepalen waar informatie nodig is en 
vaardigheden missen en organiseren van ? 
Praatbus: -> centralere plek in de school -> 
gebruik expertise  -> speerpunt uitventen 
 
Ondersteuningsprofiel bespreken in MT. 
Bekend maken bij ouders en team. 
 
Weten wat scholen in de wijk voor de 
Omnibus kunnen betekenen. 
 
Toeleiding traject draaien indien wenselijk. 
 
 
Gesprek aangaan met bestuur en Passend 
Onderwijs met de ontwerpers van het plan 
voor Almere. 

 
 
 
Medewerkers weten wat passend 
onderwijs inhoud en wat de (on) 
mogelijkheden van de Omnibus zijn. 
 
 
Ouders Omnibus weten wat de 
school kan betekenen bij speciale 
onderwijsbehoeften. 
“Vreemde ouders” weten de 
Praatbus te vinden. 
 
Bekendheid met nieuwe procedures. 
 
 
Praatbus blijft met 3 groepen 
voortbestaan , vallend onder 
Passend Onderwijs. 

 
 
 
Behoeftepeiling in LTO 
 
 
 
 
Een passend 
ondersteuningsprofiel. 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met bestuur 
PO. 

 
 
 
Team en dir. 
 
 
 
 
Dir , IB en 
ouders. 
 
Dir en IB 
 
 
Dir en IB 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Identiteit 
Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het 
resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
resultaat-
verantwoord
elijk 

Beschik
baar 
budget 

Bewustwording van 
medewerkers van bestaande 
identiteit van de school en die 

Werkgroep. Identiteit bereidt onderdeel 
voor de studiedag voor. 
Gericht op visie en wat voor school zijn 

Gezamenlijke identiteit met ruimte 
voor een ieder. 
Weten wat voor soort school we zijn 

Definitie van het soort 
school. 
Geformuleerde acties. 

Team 
Werkgroep 
identiteit 

? traject 
Verus  
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samen uitdragen. wij? 
 

en weten wat de werkpunten zijn  
t.a.v. het vormgeven ervan. 
Bijv. 1-lijn bijv. dag starten (+ 
eindigen) gebed 
 

directie 

Identiteit = onderdeel f.gesprek Actie in 2015/16?     
  

 

Personeelsbeleid 
Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het 
resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
resultaat-
verantwoord
elijk 

Beschik
baar 
budget 

Personeelsbeleid en 
gesprekkencyclus uitvoeren 

-  

Herstart gesprekkencyclus. 
Trajecten en re-integratie trajecten in beeld 
brengen. 
 
Vorm vinden om team in beeld te brengen.  
 
Mogelijkheid  bieden voor nieuwe vorm van 
POP en POP bespreken in LJO januari. 
 
Digitale personeelsdossiers maken. (via 
Dyade?) 
 
Zorgdragen voor goede uitvoering 
arbeidstijdenwet -> continurooster 

Gesprekkencyclus loopt en 
tevredenheid bij medewerkers 
over de uitvoering ervan. 
 
Inzicht in ontwikkelpunten van 
teamleden. 
Er is variatie te zien in uitvoering 
POP. 
 
POP als continuüm van 
ontwikkeling. 
 
 
 
Systeem in actie. 
 
 
Goede evaluatie en besluit over 
vervolgacties. 

Meting eind vh jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep MR voert 
evaluatie uit. 

Team en dir. 
 
 
 
Dir. 
 
 
team 
 
 
 
 
dir en P&O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? via 
Prisma 
 
 
 
 
 

Professionalisering 
-  

Teamscholing voor: 
Kanjertraining 
 
Taakspel  
Mentorentraining 
Intervisie Pluspunt 

 
Gemotiveerd en gecertificeerde 
mensen. 
 

 dir  
? 
 
? 
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Dalton voor leiddingg. 
Master Sen 3x  
Prisma academie 
Post HBO opleiding “jonge kind” : 8 lkr. 

4500,- 
lerarenb
eurs 

Arbobeleid RI&E update besproken in oktober in MR. 
 

Ventilatie werkt optimaal  SBM  en 
preventieme
d. 

 

 

 

Organisatie en middelen 
Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het 
resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
resultaat-
verantwoord
elijk 

Beschik
baar 
budget 

ICT beleidsplan wordt opgezet. Presentatie visie op ICT- onderwijs in 
toekomst -> 24 nov. Aan MT. 
Op 2 daagse visie bespreking met team. 
Inventarisatie Scholing Lkr. ParnasSys/Basis-
poort/Prowise? 
Inventarisatie hardware en software  
inhaalslag digiborden.  

Het ICT plan is vooruitstrevend en 
wordt gedragen door het team. 

 Ict coord   

Schoolplan opstellen In 2 daagse in januari een frisse visie 
opstellen . 
Team, ouders en leerlingen betrekken bij 
inhoud schoolplan. 

In juni is er een vastgesteld 
schoolplan. 

 Dir.  

Begroting 2015-2016 Begroting maken passend bij krimpsituatie. 
Aantal groepen bepalen voor komende 
jaren. 
Overheadpercentage in verhouding brengen. 
Subsidie aanvragen voor Taakspel. 

Passende begroting  Dir en sbm  
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Communicatie en Educatief Partnerschap 
 

Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het 
resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
resultaat-
verantwoord
elijk 

Beschik
baar 
budget 

Uitbouwen Ouders als educatief  
partner. 
 

Partnerschapsteam voert gezamenlijk de 
gewenste acties uit; 
Rekenactiviteiten voor thuis,  
workshopavond op 17/2 en 
communicatieplan. 

Lkr sturen de rekenactiviteiten 
gericht aan ouders. 
Geslaagde workshopavond  

   

VO avond voor ouders 
organiseren 

Partners uitnodigen; 
Draaiboek maken 

Ouders en leerlingen van groep 7 
en 8 zijn op avond geinformeerd. 

   

PR/communicatie plan maken Positie in de wijk verstevigen door o.a.: 
Prognoses wijk in kaart brengen 
Verbinding met voorschoolse organisaties en 
BSO’s  zoeken. PR materiaal verspreiden. 
PR medewerker bureau erbij betrekken. 

PR activiteit die aanslaan en ll 
opleveren. 

   

      

  

 
 

Samen Opleiden en 
VVE 

Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het 
resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
verantwoord
elijk 

Beschikbaa
r budget 

OIDS Plan van Aanpak     

KinderWorld - Samenwerking -> visie uitwerken 
o.l.v. Etuconsult 

- DORR ook voor VVE/Peuters? 
- Huurafspraken KW Prismaniveau? 
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Kwaliteitsbeleid 
Doelen 
Op basis van uitgangssituatie en 
afgeleid van strategische doelen 
schoolplan ’11-‘15 

Acties/ activiteiten  
met tijdpad 

PI / Gewenst resultaat  
Wanneer ben je tevreden? 

KF / Meetbare acties  
Hoe meet je het resultaat? 

Eigenaar 
Wie is 
resultaat-
verantwoo
rdelijk 

Beschik
baar 
budget 

Kwaliteitsinstrument  kiezen  Tbv personeelsbeleid als voor 
evaluatie van diverse onderwijs 
domeinen is een geschikt 
instrument beschikbaar. 

   

      

      

  
 


