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 ❱ Colofon

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige wijze dan 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Prisma.
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De Omnibus 

maakt van leren 

een boeiende ontdekkingsreis!

Stap in en ga op ontdekking,

 je ontdekt je talenten 

en wie je bent!
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Voorwoord 
Voor u ligt het schoolplan 2019 – 2023 van oecumenische basisschool De Omnibus. Dit plan is richtinggevend en kaderstellend voor de 
komende jaren en geeft onze ambities weer.
 
Dit schoolplan is tot stand gekomen met behulp van teamleden, ouders, kinderen en experts. Zij hebben met name input gegeven voor 
de missie, visie en de praktische invulling van onze vijf Daltonwaarden. De uitgangspunten van De Omnibus en de speerpunten voor de 
komende beleidsperiode zijn vertaald naar concrete doelstellingen: wat wil De Omnibus in 2023 bereikt hebben? We doen richtingge-
vende uitspraken over identiteit, onderwijsaanpak, personeelsbeleid, partnerschap, organisatieontwikkeling, opbrengsten en kwaliteits-
zorg, marketing, communicatie, financiën, huisvesting en beheer.

Elies Kok
Directeur De Omnibus
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 ❱ 1.1 Doelen en functie van het schoolplan

In het schoolplan 2019-2023 beschrijven wij op welke wijze we de strategische doelen van Stichting Prisma vertalen naar de praktijk, in 
het licht van de eigen context en profilering. Strategische doelen voor de verschillende domeinen worden in het jaarplan uitgewerkt in 
meetbare resultaten (indicatoren) op schoolniveau, waaraan concrete acties en een tijdpad zijn gekoppeld.

Het schoolplan als kompas:
 » Het schoolplan-jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team.
 » De plannen en activiteiten die voortkomen uit het schoolplan zijn opgenomen in de jaarplanning.
 » De uitvoering van het schoolplan is leidend voor de managementrapportagegesprekken (MARAP) met het College van Bestuur. 

De MARAP dient ook als jaarverslag.
 » De kern van het schoolplan is ook verwoord in de schoolgids.

Samengevat heeft het schoolplan de volgende functies:
 » Het meerjarenbeleid van de school vaststellen (door directie, team en medezeggenschapsraad) voor een aantal met elkaar 

samenhangende domeinen.
 » Het inzichtelijk maken van voorgenomen schoolontwikkeling om vastgestelde ambities waar te maken.
 » Kwaliteit borgen door de ambities en doelen op te nemen in de cyclus van kwaliteitsbeleid.
 » Het verantwoorden van de schooleigen beleidskeuzes aan derden.

Het strategisch beleidsplan 2019 - 2023 van Stichting Prisma en de jaarplannen en evaluaties sinds januari 2013 zijn gebruikt als input 
voor dit schoolplan. We laten in dit schoolplan zien op welke wijze wij cyclisch, planmatig en op basis van evaluatie tot schoolontwikke-
ling komen. Er bestaat een nauwe relatie tussen ons schoolplan en de jaarplannen.

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

 ❱ 1.2 Mijlpalen schoolplan 2015 – 2019
Dalton
Het Daltoncertificaat is in 2016 voor 2 jaar behaald en in 2018 heeft de visitatiecommissie de school gewaardeerd met een certificering 
voor 5 jaar. Het team heeft een 2-jarige Daltonscholing gehad en de Daltoncoördinatoren hebben de afspraken en werkwijze geborgd in 
het Daltonboek. Er is een Daltonbeleidsplan opgesteld.

Cultuuronderwijs
Het cultuuronderwijs staat stevig in de school. Via de methode KIDD krijgen de kinderen een gevarieerd aanbod van kunst- en cultuur-
onderwijs.

Wereldoriëntatie
Via de professionele leergemeenschap Wereldoriëntatie (PLG WO) is voor het vak wereldoriëntatie gekozen voor de methodiek van 
Leskracht. Deze sluit goed aan bij het Daltononderwijs en zal zeker bijdragen aan het vergroten van de verantwoordelijkheid van de 
leerlingen voor hun eigen leerproces en aan het beantwoorden van verschillende onderzoeksvragen van de leerlingen. Dit past goed 
bij de huidige visie op leren en bij de vaardigheden die de leerlingen op de basisschool moeten leren. Vanaf augustus 2019 zal hiermee 
gestart worden.
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Personeelsbeleid
Het team is medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. De teamleden werken in diverse werkgroepen en een professionele 
leergemeenschap (PLG). Er wordt vanuit deze groepen steeds teruggekoppeld aan het team op studiedagen en nieuwe ontwikkelingen 
worden ingezet. 

Er is ingestoken op cultuurdragers zoals: daltoncoördinatoren, een rekencoördinator, 2 cultuurcoördinatoren en kanjertrainingscoördina-
toren. Deze bewaken de ingezette afspraken en initiëren nieuw beleid.

Er is gewerkt aan het verlagen van de werkdruk. Er zijn geen avondvergaderingen meer (behalve MR en AC) en er zijn 4 onderwijsassis-
tenten aangenomen. Ten behoeve van het inzichtelijk maken van de werkuren is PM Top in werking gezet. Hierdoor is de belasting van 
parttimers meer in verhouding gekomen.

Ouderparticipatie
De communicatie met ouders heeft structuur en eenduidigheid gekregen. De ouders worden via de tweewekelijkse nieuwsbrief van de 
leerkracht geïnformeerd over de doelen en activiteiten voor de komende periode. De directie informeert de ouders maandelijks via de 
nieuwsbrief.

De website is gemoderniseerd en er is een digitaal magazine en korte film gemaakt om de school te promoten.

Samenwerkende partners
Opvoedkundige van de JGZ
Om ouders te ondersteunen in de opvoeding werkt de Omnibus sinds 2018 samen met een opvoedkundige van de JGZ. Zij heeft 1 keer 
per 2 weken een spreekuur in de school en zij kan door leerkrachten aan een gezin worden gekoppeld. Ouders zijn via de nieuwsbrief 
op de hoogte wanneer de opvoedkundige op school spreekuur heeft.

Intraverte
Om kinderen (nabij school) hulp te bieden op psychosociaal gebied werken wij samen met Intraverte. Dit is een eerstelijns jeugdhulp-
voorziening die wekelijks in school een aantal kinderen begeleidt.

Ergotherapie op school
Twee ochtenden per week is er een ergotherapeut bij ons in school aanwezig, gericht op preventie en interventie. Naast observatie, 
testen en behandeling van leerlingen, adviseert ze leerkrachten over de aanpak van het kind.

Kinderworld
Met Kinderworld is een samenwerkingsconvenant aangegaan. Sinds augustus 2018 zijn we een Kindcentrum. Samen werken we aan een 
soepele overgang van kinderen van de voorschoolse opvang naar de Omnibus.

Droomspeelbus 
Iedere week komt de Droomspeelbus om de kinderen te begeleiden in de pauze met spel en speelmateriaal.

De Schoor
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd door De Schoor, e.e.a. wordt georganiseerd vanuit de Brede School 
Letterland.

Handelingsgericht werken (HGW)
We werken cyclisch. Het groepsplan heeft een verkorte vorm gekregen in het actieplan. De eerste groepsbespreking is individueel/
groepsgericht en de tweede bespreking is per leerjaar, zodat de leerkrachten ook van elkaar kunnen leren.
De trendanalyses van de opbrengsten laten een langzame stijging zien. We hadden gehoopt op meer stevigheid in de resultaten.



8

Schoolplan De Omnibus

Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van het team is in de afgelopen jaren samengewerkt met verschillende experts: 
Hans Wolthuis heeft het Daltontraject begeleid.
Voor rekenen werken we samen met Arlette Butter van Windesheim/Rekenadvies en Passend Onderwijs.
Voor begrijpend lezen en woordenschat werken we samen met Conny Boendermaker.

Passend onderwijs
De TOS voorziening (voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) is in de afgelopen jaren omgevormd van 3 GIS groepen (model 
Groep In School) naar een medium TOS voorziening voor ongeveer 20 leerlingen waarbij de kinderen in de eerste twee leerjaren in een 
besloten groep worden opgevangen. Vanaf groep 3 zijn de TOS-leerlingen geïntegreerd in de reguliere groepen.

Sinds 2 jaar is er een impulsklas. Voor de kinderen met een hulpvraag in hun taakaanpak of concentratie is de ‘Impulsbus’ opgestart. Deze 
draait 1 tot 2 x per jaar voor 12 weken. De ouders en de kinderen worden samen 1 dagdeel per week begeleid. 

Identiteit
Jaarlijks wordt met het team gesproken over de identiteit. De identiteitscommissie heeft samen met het team de visie op identiteit 
ge-update. In de onderbouw is het plan in ontwikkeling om niet meer met Trefwoord te werken maar met een doorgaande lijn in de 
Bijbelverhalen. Dit om de kinderen een basis mee te geven in de chronologische opbouw van de verhalen in de Bijbel.

 ❱ 1.3 Overzicht belangrijke documenten
In dit schoolplan wordt verwezen naar:

 » Het strategisch beleidsplan van Stichting Prisma (2019).
 » Overige beleidsplannen van Stichting Prisma. 

We hebben voor het schrijven van dit schoolplan de volgende documenten gebruikt:
 » Het Dalton-visitatierapport van oktober 2018.
 » De opbrengsten van het CITO-leerlingvolgsysteem.
 » De in- en uitstroomgegevens / adviezen van groep 8.
 » Managementrapportage (per kwartaal).
 » Het ondersteuningsplan (2018).
 » Plan Opleiden in de school (2018).
 » Cultuurplan (2015-2018).
 » Het schoolondersteuningsprofiel van De Omnibus (SOP).
 » Het Daltonbeleidsplan.
 » Het projectplan voor de TOS voorziening.
 » De schoolgids en de teamgids van De Omnibus.
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Hoofdstuk 2 Algemene gegevens
 ❱ 2.1 Schoolgegevens

 Naam school De Omnibus
  Oecumenische basisschool voor Daltononderwijs

 Adres hoofdvestiging J.J. Slauerhoffstraat 53, 1321 HE Almere 

 Adres dependance Betje Wolffstraat 5, 1321 CN Almere
 
 Contactgegevens Telefoon: 036-5369060 
  info@de-omnibus.nl
  www.de-omnibus.nl

 Brinnummer 26AC 

 Directie Elies Kok, per 1-8-2019 Mascha Paliama

 Bevoegd gezag Stichting Prisma 
  Randstad 20-31
  1314 BC ALMERE

 Adres bevoegd gezag Postbus 10149 
  1301 AC Almere

 Voorzitter college van bestuur Dhr. M.A. Eijgenstein
 
 Contactgegevens Telefoon: 036-5346300 
  bestuur@prisma-almere.nl
  Website:www.prisma-almere.nl
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 ❱ 2.2 Personeelsgegevens 

 Functie  Aantal Aantal werkdagen 

 Algemeen directeur  1 5 

 Adjunct directeur / Leerteamleider BB     1 3 

 Leerteamleider OB  1 4 

 Intern Begeleider BB  1 3 

 Intern Begeleider OB  1 3 

 TOS Leerkracht  2 3/2 

 Lkr voor Arrangementsbegeleiding  2 1 

 Leerkrachten voor 21 groepen    

 Vakleerkracht   2 1x 2  en 1x 2,5 

 Onderwijsassistent  1 3 

 Onderwijsassistenten t.b.v. de groepen  3 1x 4, 1x 4 en 1x 5  

 Onderwijsassistent t.b.v. TOS leerlingen  1 3 ochtenden 

 Management Ondersteuner  1 3,5  

 HRM medewerker  1 1 

 Conciërge  1 3 

 SLOB gelden: vakleerkracht Bewegingsonderwijs 0,5 

 SLOB gelden: Vakleerkrachten dans en muziek 2 0,5 

 SLOB gelden: uitbreiding Onderwijsassistent   

 

2.3 Leerlingengegevens kwantitatief/leerlinggewicht

 Schooljaar  Aantal leerlingen Leerlinggewicht

 2016  587 5% 

 2017  554 5% 

 2018  537 4% 

Eindtoetsopbrengsten afgelopen 3 jaar 

 Schooljaar  Aantal Type eindtoets 

 2016  5 CITO 

 2017  83,2 IEP 

 2018  79,9 IEP 

In alle bovengenoemde jaren scoorde De Omnibus boven de inspectie ondergrens in het schoolvergelijkingsoverzicht.
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 ❱ 2.4 In- uitstroomgegevens
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 ❱ 2.5 Onderwijstijd
Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school).
De kinderen gaan 5 dagen per week naar school. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 14.30 
uur. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.30 uur tot 12.00 uur

De kinderen gaan per week 25,5 uur naar school en in hun schoolloopbaan minimaal 7520 uur.
Tussen de middag lunchen de groepsleerkrachten met de kinderen, op deze manier zorgen we voor rust en continuïteit gedurende de 
dag.

Op De Omnibus wordt op een effectieve wijze met leertijd omgegaan. Als uitgangspunt voor de verdeling van de lesuren gebruiken wij 
de methodes, aangepast aan de normen die het SLO adviseert voor het lees- en rekenonderwijs. Zo besteden we voldoende tijd aan de 
verschillende vakgebieden om de tussendoelen en kerndoelen per vakgebied te halen. Wij gaan op een kritische en flexibele wijze om 
met deze lestijden. Door o.a. alle beschikbare gegevens te analyseren, nemen we trends waar die per (jaar)groep kunnen resulteren 
in het bijstellen van deze urenverdeling.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

 Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 

 Oriëntatie Mens & Maatschappij / Godsdienst 2 2 

 Kanjertraining 2 2 

 Taal / Lezen en Schrijven 8 u 30 min 8 u 30 min 

 Rekenen / Wiskunde 4 u 15 min 4 u 15 min 

 Creatieve vormgeving (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) 4 u 15 min 4 u 15 min 

 Beweging en spel (motoriek, binnen- en buitenspelen, gym) 6 6 

Tijdsaanduiding per vakgebied is een indicatie; er kan van afgeweken worden.



13

 Schoolplan De Omnibus

Raad van
Toezicht

College van
Bestuur GMR

Stichtings-
bureau Controller
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De 
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Directeur
Adjunct Directeur
Leerteamleider OB

MR

Interne 
begeleiding

Administratie 
Conciërge

Onderwijsgevend 
personeel

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

 Vak Leerjr 3 Leerjr 4 Leerjr 5 Leerjr 6 Leerjr 7 Leerjr 8 

 Lezen 5 5 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 6 u 30 min 

 Taal 4 u 30 min 4 u 30 min 6 uur 6 5 u 30 min 5 u 30 min 

 Reken / Wiskunde 6 6 5 5 5 5 

 Wereldoriëntatie 3 3 2 2 2 2 

 Kunstzinnige en 1 u 30 min 1 u 30 min 2 2 2 2 
 creatieve vorming

 Bewegingsonderwijs 2 2 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 

 Levensbeschouwing 2 2 2 2 2 2 

 Engels     30 min 30 min 

 Sociale Redzaamheid 1 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 

De invulling van dit weekrooster is een schatting en kan per week en per periode verschillen. Veel vakken worden op onze school ge-
integreerd gegeven. 
 
Voor verdere gegevens over De Omnibus verwijzen wij naar: www.scholenopdekaart.nl

 ❱ 2.6 Organogram
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 ❱ 2.7 Dienstverlening
De Omnibus werkt samen met KinderWorld en wij zijn sinds augustus 2018 een Kindcentrum. Ouders kunnen hier terecht voor voor- en 
naschoolse opvang. In de hoofdvestiging van De Omnibus zijn een peuterspeelzaal en de naschoolse opvang gevestigd. Dit draagt bij 
aan de doorlopende lijn van de peuter naar kleuter.

De Omnibus werkt met het leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin registreren wij onder andere de (school)
ontwikkeling van de kinderen. Ouders hebben recht op inzage van dit systeem.

In Parnassys wordt tevens de verzuimregistratie bijgehouden. Leerlingen vallen vanaf 5 jaar onder de leerplichtwet en zodoende passen 
wij de regels op de onderwijstijdenwet toe.

 ❱ 2.8 Omgangsregels en protocollen
Omgangsregels geven kinderen, ouders en medewerkers duidelijkheid over gewenst gedrag op school. Wij zien deze regels als leidraad 
waaraan wij ons gedrag kunnen toetsen. Op de site van stichting Prisma www.prisma-almere.nl  vindt u de volgende documenten:

 » Omgangsregels.
 » Pestprotocol.
 » Protocol agressie en geweld.
 » Protocol seksuele intimidatie en seksueel misbruik.
 » Protocol gedrag time-out schorsing en verwijdering. 

Op schoolniveau werken wij met het pestprotocol van de Kanjertraining en het gedragsprotocol van De Omnibus.

 ❱ 2.9 Klachtenregeling 
Klachtenregeling 
De school gebruikt de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. De klach-
tenregeling is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht nergens anders terecht kan. De meeste klachten worden immers in 
goed overleg tussen de betrokkenen opgelost. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan men een beroep doen op de klachten-
commissie. Dit loopt via de contactpersoon van de school (een daartoe geschoolde ouder) of via de vertrouwenspersoon van het bestuur:
Margareth van Meerveld  |  Postbus 1014, 1301 AC Almere  |  m.vanmeerveld@prisma-almere.nl  |  036 -5346300

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    

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt, heeft Stichting Prisma de volgende 
documenten uitgewerkt:

 » Privacy toelichting en verklaring.
 » Privacyreglement.

Voor meer informatie: www.prisma-almere.nl 
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 ❱ 2.10 Verklaring tot instemming schoolplan MR en bestuur
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van De Omnibus in te stemmen met het schoolplan 2019 – 2023:

 Voorzitter MR Secretaris MR

 Naam:  Mw. W. ten Oort  Naam:    D. Veerman  

 Almere,   juli 2019  Almere,     juli 2019

Het bevoegd gezag van de Omnibus heeft het schoolplan 2019-2023 vastgesteld. Namens het bevoegd gezag:

 College van Bestuur Stichting Prisma

 Naam:      M. Eijgenstein

 Almere,  juli 2019
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Figuur 3.1 Percentage leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, voor de schooljaren 2009 t/m 2017
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Hoofdstuk 3 De school en haar omgeving
 ❱ 3.1 De Omnibus

De Omnibus is de eerste oecumenische basisschool van Almere, gelegen in de Literatuurwijk van Almere-Stad (West). De school is ge-
start in 1997. 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.
 
De Omnibus is een erkende Daltonschool. Door het hanteren van de Daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijk-
heid, doelmatigheid en reflectie helpen we onze leerlingen zich te ontwikkelen tot “mensen zonder vrees” (citaat Helen Parkhurst).
 
De grondbeginselen van de school zijn vanaf de start, 22 jaar geleden, goed aangeslagen bij de bewoners van de Literatuurwijk, hetgeen 
heeft geresulteerd in een zeer explosieve groei. Aan die groei is inmiddels een einde gekomen. Na een aantal jaren van een dalende 
tendens zal de school stabiliseren met ruim 500 leerlingen (1 oktober 2018 telde de school 534 leerlingen). De school heeft twee locaties, 
beide in de Literatuurwijk.

 ❱ 3.2 Leerlingenpopulatie
De populatie van de Literatuurwijk is de laatste 5 jaar veranderd. Uit het cohortonderzoek t/m 2017 blijkt dat het percentage leerlingen 
met een niet-westerse achtergrond stijgt. Dit ligt op 33% en dit is boven het landelijk gemiddelde.
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Figuur 3.2 Percentage leerlingen met ouders met een laag inkomen, voor de schooljaren 2009 t/m 2017

Figuur 3.3 Percentage leerlingen afkomstig uit eenoudergezinnen, voor de schooljaren 2009 t/m 2017
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Het percentage leerlingen uit een gezin met een laag inkomen is gestegen en ligt nu rond het landelijk gemiddelde van 40%.

Het aantal kinderen uit éénoudergezinnen ligt rond het landelijk gemiddelde van 15% en is de laatste jaren sterker gestegen dan het 
landelijk gemiddelde.

Er worden de afgelopen periode meer kinderen van expats ingeschreven op onze school. Voorheen werden deze kinderen ingeschreven 
bij de International Primary School. Deze ouders zijn niet meer kortdurend in Nederland en daarom schrijven zij hun kinderen in op een 
reguliere school De Omnibus. Daarnaast heeft De Omnibus veel instroom vanuit het Taalcentrum.
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Tussentijds verhuizen er relatief veel leerlingen naar andere wijken of gemeenten. In 2018 was dit 5% (26 leerlingen). 

De Praatbus is de afdeling binnen De Omnibus voor de jongste basisschoolkinderen met een ernstige spraak- en/of taalstoornis (TOS). 
De kinderen hebben een ‘medium arrangement’. De Omnibus heeft een prestatieafspraak van 20 leerlingen per jaar met het samenwer-
kingsverband Passend onderwijs Almere.

De Omnibus brengt de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld.
We hebben ruim 15% kinderen met een NT2 achtergrond. In de komende jaren gaan we inzetten op woordenschatonderwijs. Daarbij be-
trekken we de gegevens van de kinderen met een NT2 achtergrond, maar kijken we ook bij de Nederlandse taalzwakke kinderen welke 
invloed de thuissituatie heeft en wat wij extra moeten bieden om een eventuele achterstand in te halen tijdens de basisschoolperiode. 

Daarnaast zien we dat er in elk leerjaar wel kinderen zitten waarbij (vermoedelijk) sprake is van een discrepantie tussen verbale en per-
formale intelligentie.  In de onderbouw spreken we onze vermoedens uit en in de midden- en bovenbouw wordt dit dan vaak bevestigd 
middels onderzoek (in de bovenbouw in 2018 15 gediagnosticeerde leerlingen). In de komende jaren gaan we ons ook specifiek op deze 
groep kinderen richten. Hoe kunnen we goed bij hen aansluiten? Wat hebben zij nodig? 

 ❱ 3.3 School-  en klassenorganisatie
De Omnibus werkt met zowel homogene groepen als combinatiegroepen. In de onderbouw kiezen we voor combinatiegroepen 1/2. Bij 
het samenstellen van de kleutergroepen wordt er rekening gehouden met:

 » de verdeling jongens/meisjes;
 » de zorgbehoefte van leerlingen;
 » broertjes/zusjes/tweelingen niet bij elkaar.

In de homogene groepen of de combinatiegroepen zijn de verschillen tussen de leerlingen soms groot. De leerkracht houdt hiermee re-
kening bij de inrichting van het onderwijs door gedifferentieerde instructie, aangepaste taken en verschillende didactische werkvormen. 
Ze gebruiken allerlei vormen van samenwerkend leren en zelfstandigheidbevorderende werkvormen. Er vinden regelmatig groepsover-
stijgende activiteiten plaats, ten behoeve van het bevorderen van het vermogen tot samenwerken en van het samenwerkend leren 
tussen kinderen van verschillende leeftijden.

We streven ernaar 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.

De TOS-leerlingen worden in groep 1/2 in een aparte kleinere groep (14 leerlingen) opgevangen. Vanaf groep 3 volgen de TOS-leerlingen 
het onderwijs binnen de reguliere groepen waarbij extra ondersteuning door een onderwijsassistente geboden wordt. We zorgen voor 
een evenwichtige verdeling van deze leerlingen.



20

Schoolplan De Omnibus

Hoofdstuk 4 Missie en visie
 ❱ 4.1 Strategische uitspraken van Stichting Prima

 
 Groei samen!
 Actief leren van en met elkaar in verbondenheid met de wereld

De Prismascholen zijn erop gericht dat alle kinderen voldoende zelfkennis en zelfwaardering opdoen om optimaal te kunnen functione-
ren in een maatschappij die voortdurend verandert. Begrippen als respect, verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtig-
heid, maar ook kritisch beschouwen staan centraal. 
Het gaat om het samen-leven en samen-leren van mensen.

In de omgang met elkaar en in de vormgeving van het onderwijsproces streeft Prisma ernaar kinderen iets te laten ervaren van de chris-
telijke traditie die in essentie de boodschap heeft: “Heb elkaar lief”. Deze traditie geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie 
in het alledaagse leven en voedt het denken over waarden en normen. 
Een belangrijke opdracht voor volwassene en kind is: leer jezelf kennen!

 ❱ 4.2 Onze missie en visie
De naam van onze school is heel bewust gekozen. Het woord ‘Omnibus’ heeft drie betekenissen:

 » In het Latijn betekent het ‘voor allen’. Dit heeft te maken met onze pluriforme maatschappij, waarin wij als school respect en 
waardering centraal stellen voor kinderen met een verschillende achtergrond, verschillende christelijke geloofsopvattingen 
(katholiek en protestants christelijk), verschillende meningen en overtuigingen en verschillende mogelijkheden en interesses .

 » Een andere betekenis is: ‘Een bundel verhalen van één schrijver, verzameld in één boek’. Dit verwijst naar de Literatuurwijk en 
staat symbool voor onze school als een bundeling van verschillende kinderen, ‘allen samen’.

 » Een derde betekenis van het woord Omnibus is: ‘Eén van de eerste vormen van openbaar vervoer, bedoeld om mensen op een 
bepaalde bestemming te brengen’. De Omnibus begeleidt de kinderen op hun reis naar het voortgezet onderwijs en verder 
vooruitkijkend, op hun reis naar een zelfstandige en zelfverantwoordelijke plaats in onze pluriforme maatschappij.

Missie
In het schooljaar 2018/2019 hebben het team, de ouders en de leerlingen zich uitgesproken over de missie en de visie van de school. 
Diverse alternatieven van de missie zijn verkend en de missie en de visie zijn vernieuwd. Onze visie voor het jonge kind hebben we nog 
specifieker gemaakt.
Onze missie: 

De Omnibus maakt van leren een boeiende ontdekkingsreis!
Stap in en ga op ontdekking, je ontdekt je talenten en wie je bent!

Visie
Wij werken vanuit de volgende visie:
Vanuit de passie om kinderen te laten groeien gaan laten wij kinderen steeds meer thematisch, spelenderwijs en ontdekkend leren. 
Samen met de inbreng van leerlingen, ouders en studenten geven wij ons onderwijs vorm. De kernwaarden van het Daltononderwijs 
zijn onze basis. Wederzijds respect en vertrouwen zijn vanzelfsprekend, ook vanuit onze oecumenische levensovertuiging. 

Wij werken met passie om kinderen te laten groeien vanuit veiligheid en vertrouwen. Thematisch onderwijs, spelenderwijs en ontdek-
kend leren staan bij ons centraal. In onze rijke leeromgeving integreren we zoveel mogelijk vakgebieden. Ook zijn we gespecialiseerd 
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in onderwijs voor kinderen met een medium TOS-arrangement (taalontwikkelingsstoornis).

 » Wij hebben een open houding vanuit een oecumenische levensovertuiging. Wederzijds respect vinden wij vanzelfsprekend. 
 » Goed onderwijs maken wij samen met onze leerlingen, ouders en studenten. 
 » Onze leerlingen overleggen in de leerlingenraad en geven ons hun mening en adviezen. 
 » Onze ouders helpen in de groepen, organiseren activiteiten en zijn actief in de MR.
 » Onze studenten leren en werken met ons aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons Daltononderwijs. 

Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs. Op basis van weder-
zijds vertrouwen maken de kinderen kennis met zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Ze leren samen te werken en zelf doelen te 
stellen met de leerkracht als coach. Ze bepalen hun leerproces binnen de gestelde kaders (vrijheid) en nemen hiervoor verantwoordelijk-
heid en eigenaarschap. Zelfstandig werken ze aan hun ontwikkeling, die zichtbaar wordt in hun digitale portfolio. Zo leren de leerlingen 
ook na te denken over hun ontwikkeling en hun handelen (reflectie). 

Na deze boeiende ontdekkingsreis zijn onze leerlingen klaar voor de volgende stap in hun leven! 

Visie op onderwijs aan het jonge kind
Wij erkennen het verschil in ontwikkelen en leren van jonge kinderen (van 4 tot 6 jaar) en het belang van een specialistische benadering. 
Een groot aantal van onze kleuterleerkrachten heeft de post-hbo opleiding ‘Jonge kind specialist’ met goed resultaat gevolgd. Onze visie 
op het onderwijs aan het jonge kind hebben wij als volgt geformuleerd:

Ieder kind is anders, ieder kind is uniek
Wij willen het jonge kind de ruimte bieden om zich te ontwikkelen binnen een veilige en rijke speel- leeromgeving. Wij bieden een 
pedagogisch klimaat waar kinderen, ouders en professionals respectvol met elkaar omgaan. De veilige omgeving draagt bij aan het 
welbevinden van de kinderen en dit is een belangrijke voorwaarde voor het jonge kind om te kunnen leren. 

Daarnaast vinden wij vrijheid belangrijk: het ervaren van keuzevrijheid en prikkelen van nieuwsgierigheid zijn voorwaarden voor een 
kind om zich te kunnen ontwikkelen. Het jonge kind geeft zelf betekenis aan de materialen en middelen. Dit zorgt voor betrokkenheid 
waardoor het jonge kind betekenisvol en ontdekkend leert.
 
Wij stimuleren kinderen om na te denken en daardoor inzicht te krijgen in hun eigen handelen en leren. Dit bereiken we door te reflec-
teren en te evalueren. Daarbij is ruimte om zelfstandig te werken en om samen te werken. Bij jonge kinderen gaat dit vooral spelen-
derwijs, gericht op de doelen vanuit de leerlijnen. Wij geloven dat begrippen als samenwerken, eigen verantwoordelijkheid kunnen en 
durven nemen, zelfstandigheid, kennis en creativiteit, waardevolle zaken zijn die je nodig hebt en die de maatschappij van je vraagt. 
Die bagage willen we meegeven om ‘onze’ kinderen succesvol te laten zijn in hun verdere leven. Samen doen en samen werken verrijkt 
de ontwikkeling van kinderen.
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Hoofdstuk 5 Identiteit
 ❱  5.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

Elke school van stichting Prisma is een kleine levende gemeenschap waarin ouders en leerkrachten samenwerken, waarin kinderen wor-
den gezien en gewaardeerd en zichzelf leren kennen als individu, als lerende én als persoon. Wij geloven dat de christelijke waarden en 
normen een grote meerwaarde hebben voor het samenleven van mensen en het omgaan met de wereld om ons heen. We zijn samen 
op zoek naar vormen om blijvend vorm te geven aan de christelijke identiteit.

Alles wat we rond identiteit bespreken en doen, is ingebed in onze Prismacultuur. Het omarmen van diversiteit is het motto. Daarmee 
geven wij weer dat we op een open en respectvolle manier met het onderwerp identiteit willen omgaan. Van leerlingen en ouders 
verwachten wij dat ze de christelijke identiteit respecteren. Wij realiseren voor kinderen een breed identiteitsaanbod. De Bijbel, vertaald 
naar het hedendaagse leven, is daarvoor onze inspiratiebron. 

We gaan op een respectvolle manier met elkaar en met het onderwerp identiteit om. Van leerlingen en ouders verwachten wij dat ze 
de christelijke identiteit respecteren.
 
In schooljaar 2018-19 heeft het team zich uitgesproken over de visie op identiteit. De identiteitscommissie heeft dit proces ondersteund. 
Hieruit is een vernieuwde visie op identiteit ontstaan. 
 
 ❱ 5.2 Onze identiteit

De Omnibus is een oecumenische basisschool die onderwijs geeft vanuit onze Christelijke identiteit. We leren daarbij dat God voor ons 
een steun kan zijn. Dat geeft richting aan ons onderwijs en is zichtbaar in ons dagelijks handelen.  

De Bijbel- en Spiegelverhalen zijn onze inspiratie om de kinderen normen en waarden mee te geven. Wij leren hen om als mensen zo 
goed mogelijk met elkaar samen te leven. Dit biedt hen handvatten om te ontdekken wie zij zijn en ondersteunt de ontwikkeling van 
het bewust keuzes maken.

De waarden die wij vooral willen meegeven zijn: geloof, liefde, hoop, trouw, vrede en respect. We respecteren elkaar en elkaars geloof. 
Iedereen is uniek, iedereen mag er zijn. Naast de zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat onze identiteit herkenbaar is door 
de manier waarop we omgaan met elkaar en met de wereld om ons heen. Vanuit de christelijke waarden en normen werken we met 
elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. En aan een school waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan en 
kinderen zich veilig voelen en gezien weten. Als ons dit in die acht jaar lukt, kunnen we met trots zeggen: “De Omnibus maakt van leren 
een boeiende ontdekkingsreis! Stap in en ga op ontdekking, je ontdekt je talenten en wie je bent!” 
 
We geven kinderen een religieuze basis mee, waarbij ze een bewuste keuze kunnen maken over wie ze willen zijn en met welke waar-
den en normen zij in dit leven willen staan. 
We kennen, vieren en beleven de belangrijkste christelijke feestdagen uit onze samenleving en begrijpen de achterliggende betekenis. 
Daarbij hebben we aandacht voor andere religies. Iedereen moet zich welkom en gehoord voelen. 
 
Hoe geven we dit vorm in de praktijk?
Wij vertellen de Bijbelverhalen aan de hand van de methode en zingen liedjes die bij deze verhalen horen. Wij bidden met elkaar en we 
steken de kaars aan als teken dat God in ons midden is. 
 
De waarden en normen respect en omgang met elkaar zien we terug in ons dagelijks handelen. Door de Kanjertraining versterken wij 
elkaar hierin. Kennis van andere religies vinden we terug in de methode Leskracht. 

We vieren Kerst uitgebreid met ouders, Pasen met een viering in de groepen en er is elk kwartaal een sluiting met meerdere groepen. 
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In de groep is het belangrijk dat kinderen leren om naar elkaar om te zien als er zorgen zijn, bij henzelf of hun directe omgeving. Dit 
doen we bijvoorbeeld door:  

 » met Pasen een bloem en/of een kunstwerk mee te geven aan een kind dat een steuntje in de rug nodig heeft;
 » met Palmpasen paasstokken te geven aan de ouderen in de Archipel; 
 » met Kerst te werken aan een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld het Voedsel Loket Almere of andere voor leerlingen 

aansprekende doelen; 
 » thematafels in te richten bij de ingang van ieder gebouw. 

 
 ❱ 5.3 Onze ambities: over vier jaar…

 » is er op onze school een identiteitsambassadeur, die zich samen met de portefeuillehouder en de ambassadeurs van andere 
scholen actief bezighoudt met het onderwerp identiteit, zowel met de invulling als met de professionalisering;  

 » organiseert de identiteitscommissie één keer per jaar een themabijeenkomst over identiteit op een studiedag voor het gehele 
team;

 » is er besproken en beschreven hoe wij dagelijks invulling geven aan onze oecumenische identiteit met daarin ruimte voor ieders 
eigenheid; 

 » worden de Bijbelverhalen in de onderbouw verteld volgens een doorgaande lijn; 
 » hebben wij onderzocht of er voor de groepen 4-8 een alternatief is voor de methode Trefwoord; 
 » organiseren wij een aantal  thema-afsluitingen per jaar; mogelijk groepsdoorbroken; 
 » bevorderen leraren de (brede) identiteitsontwikkeling van kinderen vanuit de volle overtuiging dat kinderen kunnen groeien. 

Kinderen weten wie ze zijn, wie ze willen zijn, wat ze daarvoor nodig hebben en waarom.
 » wordt van leerkrachten verwacht om vanuit de Bijbelse normen en waarden identiteitsdrager te zijn van de school en hierdoor 

richting te geven aan de kinderen. 
 
Zowel bij de kinderen als bij de teamleden ervaren we dat de christelijke levensovertuiging minder sterk is geworteld. De Omnibus wil 
haar christelijke identiteit blijven vormgeven. Dit betekent dat we met de leerkrachten als identiteitsdragers in gesprek zijn en dat er op 
Prismaniveau scholing wordt aangeboden.  
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Hoofdstuk 6 Onderwijsaanpak
 ❱ 6.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

De wijze waarop we ons onderwijs de komende jaren organiseren vraagt aandacht. 
Streven is om de methodegerichtheid te doorbreken en de leerlijn als uitgangspunt te nemen. Zo willen wij betekenisvol onderwijs 
realiseren, waarbij kinderen actief met én van elkaar leren. Zij doen dat in verbondenheid met de wereld, zodat ze zich ontwikkelen tot 
jongvolwassenen die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Ons onderwijs heeft de taak om te zorgen dat kinderen zich ontwikkelen tot  zelfstandige, nieuwsgierige, zelf denkende, kritische en 
verantwoordelijke personen. Daarom stimuleren we onze leerlingen om een onderzoekende houding te ontwikkelen. Dit geven wij een 
plek in alle vak- en vormingsgebieden.  
We houden ons als schoolteam continu bezig met de vraag wat onze leerlingen nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling 
te maken. Het gesprek met het kind is daarbij van grote betekenis. De leerkracht zal meer als coach van het (leer)proces functioneren.

 ❱ 6.2 Onze ambities: over vier jaar…
 » zijn onze herijkte missie en visie het fundament van alle beslissingen die ten grondslag liggen aan kwaliteitsverbetering;
 » is ons Daltononderwijs nog verder ontwikkeld, met name gericht op het vergroten van het eigenaarschap; we zien de kinderen 

reflecteren op hun eigen werk waarbij zij samen met de leerkrachten doelen stellen;
 » Leerlingen hebben een ontwikkelportfolio waarmee de leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling opdat zij hun eigen 

doelen kunnen stellen.
 » is ons onderwijs thematisch ingericht waarbij waar mogelijk vak geïntegreerd wordt gewerkt;
 » worden kinderen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en om het beste van zichzelf te laten zien;
 » hebben de leerlingen een onderzoekende houding waarin samenwerken en een creatieve en kritische manier van denken 

zichtbaar zijn;
 » is onze medium TOS-voorziening ingebed in de gehele school en komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften van kinderen 

die meer nodig hebben;
 » heeft het onderwijs een goede kwaliteit conform de eisen van de Inspectie voor het Onderwijs en streven wij ook een aantal 

eigen kwaliteitskenmerken na;
 » Er is een beleid voor Engels in alle groepen.

 ❱ 6.3 Ons Daltononderwijs en pedagogisch klimaat
Daltononderwijs
Onderstaande citaten van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs, vormen de basis van ons Daltononderwijs:

“Voor succesvol leren, moet je worden bewogen, ontroerd, geraakt; echte ervaringen spelen daarbij een belangrijke rol.”

“Wat wij nodig hebben zijn mensen met lef.”   

“Elk kind heeft het recht om gehoord te worden.”
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Bij de invulling van ons Daltononderwijs vragen we ons steeds af waarom we de dingen doen zoals we ze doen. De Golden Circle van 
Simon Sinek is hierbij ons uitgangspunt.

WHY
Op De Omnibus willen we goed functionerende groepen ontwikkelen zodat iedereen tot leren komt. Binnen een goed ontwikkelde 
groep zijn kinderen samen verantwoordelijk voor het functioneren van de groep, hebben ze respect voor elkaar en voor de leerkracht, 
worden problemen open en eerlijk besproken, werken ze op verschillende manieren samen, zijn er afspraken gemaakt over hoe je 
te gedragen in de groep en over het nemen van beslissingen in de groep. Groepen vormen zich volgens een globaal proces van vier 
stappen. Dit proces wordt op gang gebracht door de drie basisbehoeften bij leerlingen: erbij willen horen, invloed willen uitoefenen en 
behoefte hebben aan persoonlijk contact. 

HOW
Aan het begin van elk schooljaar starten wij daarom met het ‘forming, storming, norming, performing’ proces, gebaseerd op het boek 
‘Aan de slag met groepsvorming’ van J. Bijlsma.

1. Forming: kennismaking, situatie verkennen: wie is wie? Wat en hoe?
2. Storming: zoeken naar invloed; ontstaan van machtsverhoudingen.
3. Norming: ontstaan van informele groepsregels: wat mag en wat moet?
4. Performing: productieve periode.

Het doorlopen van de stappen 1 t/m 4 verschilt van groep tot groep. De ene groep ontwikkelt zich positief, de andere negatief en weer 
een andere groep valt uiteen in subgroepen.

Voor de leerkracht betekent dit dat hij of zij ervoor zorgt dat:
 » er een veilig (pedagogisch) klimaat is;
 » er vertrouwen gegeven wordt;
 » alle kinderen feedback krijgen;
 » alle kinderen betrokken zijn.

Dit doet de leerkracht door:
 » vertrouwen te geven;
 » een positieve houding uit te stralen, veel complimenten te geven;
 » hoge verwachtingen te hebben van de kinderen;
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 » elk kind persoonlijk te begroeten bij binnenkomst en bij het naar huis gaan;
 » modelgedrag te vertonen;
 » consequent en voorspelbaar leerkrachtgedrag te tonen;
 » humor een belangrijke plaats te geven in de groep;
 » elk kind te zien en feedback te geven;
 » opdrachten te zoeken die positieve normen tot stand kunnen brengen;
 » kinderen met elkaar samen te laten werken en feedback te geven aan elkaar tijdens het proces van leren samenwerken;
 » groepsregels door de kinderen te laten bedenken;
 » leerlingen een stem te geven over het reilen en zeilen in de school, in de leerlingenraad.

WHAT
Zo ontwikkelen kinderen het gevoel dat ze:

 » iemand zijn waar anderen op gesteld zijn;
 » iemand zijn die iets kan. Ze hebben geloof en plezier in hun eigen kunnen;
 » dat ze iets kunnen ondernemen zonder dat ze anderen om hulp of toestemming hoeven te vragen;
 » kunnen reflecteren en om kunnen gaan met feedback;
 » de leiding hebben over en eigenaar zijn van hun eigen leerroute.

Kanjertraining
Het proces van een goede groepsvorming wordt ondersteund door het geven van Kanjertrainingen in alle groepen. Wij werken met de 
Kanjertraining omdat wij willen dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar onze school komen. Een veilige, vertrouwde leerom-
geving en wederzijds respect is daarvoor heel belangrijk.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te 
verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kind training. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een 
volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na.

 » Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 » Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 » Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 » Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 » Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 » Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

De Kanjertraining is in de database van het Nederlands Jeugd Instituut opgenomen als effectief vanwege goede aanwij-
zingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode heeft een leerlingvolgsysteem (er-
kend door de Cotan en door de onderwijsinspectie) waarmee de sociale opbrengsten bij kinderen worden gemeten. 

De Kanjertraining is onze leidraad om pedagogisch beleid te maken en helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van 
kinderen. Wij zetten de Kanjertraining in om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle 
partijen. Een goede samenwerking met ouders is cruciaal. Wij betrekken ouders bij de Kanjertraining door het organiseren van informa-
tieavonden en ouder-kindlessen. 
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Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KANVAS) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Leerlingenvragenlijst voor groep 5 t/m 8  
2. Docentenvragenlijst en adviessysteem voor groep 1 t/m 8  
3. Sociogram op basis van cijfers voor groep 5 t/m 8  
4. Sociogram op basis van smileys voor groep 3 t/m 8  
5. Sociale Veiligheidslijst voor groep 5 t/m 8 

Doel van deze onderdelen is in kaart te brengen wat er aan de hand zou kunnen zijn met een leerling: Hoe kijkt de leerling naar zichzelf? 
Hoe ervaart de leerkracht het gedrag van de leerling? Is de leerling sociaal aanvaard door de klasgenoten? 

Vervolgens biedt het Kanjer Volg- en Adviessysteem de mogelijkheid om een gezamenlijke aanpak te bespreken en samen te stellen. 
Ouders en leerkrachten werken hierin samen.
Samenwerken is een van de kenmerken van het Daltononderwijs. Door het maatjessysteem (dit wordt uitgelegd in het hoofdstuk Dal-
ton) werken onze leerlingen vanaf groep 1 al samen en leren ze omgaan met en gebruikmaken van onderlinge verschillen. 

Door de hele school werken wij daarom met de Kanjertraining aan vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Onze leerkrachten 
zijn opgeleid door Stichting Kanjertraining en in het bezit van een geldige licentie. Jaarlijks volgen zij nascholing. 

Veiligheidsbeleid
Veiligheid heeft betrekking op fysieke veiligheid en het zich veilig voelen binnen de school. Leerkrachten zorgen voor een positief pe-
dagogisch klimaat waar kinderen zich geborgen en veilig voelen.

Wij hanteren het pestprotocol van de Kanjertraining. Daarnaast is er een gedragsprotocol van kracht. De Kanjercoördinatoren zijn tevens 
de anti-pest coördinatoren. Zij monitoren samen met de intern begeleiders de uitslag van Kanvas. Tweejaarlijks wordt er een tevreden-
heidsonderzoek uitgevoerd wat besproken wordt met de ouders en de leerlingenraad.

Ook de fysieke veiligheid van de leerlingen en leerkrachten is van groot belang. De school beschikt over een ontruimingsplan. Ontrui-
ming van de school, inclusief de inpandige peuterspeelzaal en verhuurde ruimtes, wordt twee keer per jaar geoefend. Het plan van aan-
pak, 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.

De kernwaarden van Dalton
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 ❱ 1 Vrijheid en verantwoordelijkheid
WHY
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 de beperktheid van 
eigen mogelijkheden te leren 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. 

HOW
In de opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. De opdracht ligt vast. De vrije keuze ligt in:

 » het plannen van de taken;
 » het tempo en vooral de volgorde waarin een kind wil werken;
 » het wel of niet gebruiken van hulpmiddelen;
 » de keuze voor een werkplek;
 » de keuze om alleen te werken of samen met anderen;
 » de besteding en verdeling van tijd; 
 » de keuze wanneer je huiswerk te maken (groep 5 t/m 8).

Wat je zelf kunt, doe je zelf.

WHAT
Het kind vindt zijn of haar vrijheid en verantwoordelijkheid in de keuze van het tempo en de volgorde waarin hij/zij wil werken, de 
keuze voor instructie, alleen of samen te werken bij verschillende opdrachten, de keuze van de werkplek, het wel of niet gebruiken van 
hulpmiddelen en bij de kleuters de keuze in het spelen en werken.

Al deze aspecten vinden hun plek in het kwartiertjesrooster. In alle groepen is dit zichtbaar op het whiteboard. Het kwartiertjesrooster 
geeft aan op welke momenten welk kind instructie dient te volgen en op welke momenten het kind tijd heeft voor het werken aan zijn 
of haar taak. De verscheidenheid aan opdrachten in de taak zorgt voor keuzemogelijkheden: al dan niet samenwerken, het kiezen van 
een stiltewerkplek, het tempo waarin het kind wil en kan werken en met welke hulpmiddelen het kind wil werken om een taak op 
verschillende manieren te oefenen. Het kwartiertjesrooster zit in de taakmapjes zodat kinderen die op de gang werken niet steeds de 
klas in hoeven. Wij werken met instructie-, stilte- en samenwerkplekken in alle groepen en de gemeenschappelijke ruimtes. 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee. We werken aan een doorgaande lijn op dit gebied. 

In de kleutergroepen heeft het kind vrijheid in het kiezen van een speelgenootje, de spelactiviteit op het kiesbord en het moment waar-
op het kind zijn of haar zelfstandige taak wil maken. 

 ❱ 2 Zelfstandigheid
WHY en HOW
Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Door 
middel van de taak en het stellen van eigen leerdoelen krijgen kinderen de kans zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren ze 
creatief te denken en te handelen. Hoe zelfstandiger een kind wordt, des te makkelijker zal het leren beredeneerde keuzes te maken. 

Je bent zelfstandig wanneer je weet wat je wel en niet kunt, wanneer je je eigen grenzen kent.

WHAT
Kinderen willen nieuwe dingen ontdekken. Het aanbod van taken, periodetaken, workshops en de activiteiten op het keuzebord bij de 
kleuters geeft ze daarvoor de ruimte. De inrichting in instructie-, samenwerk- en stiltewerkplekken ondersteunt de ontwikkeling van 
zelfstandigheid.



29

 Schoolplan De Omnibus

 ❱ 3 Samenwerking
WHY
Als Daltonschool hebben wij het samenwerken hoog in het vaandel staan. Helen Parkhurst zegt hierover: “The school functions as a 
social community”. 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 samen te werken leren kinderen elkaar te helpen en uitleg aan 
elkaar te geven. 

“Vertel het me en ik vergeet het.  
Laat het me zien en ik zal het me herinneren.
Laten we het samendoen en pas dan zal ik het begrijpen” (Chinese spreuk)

HOW
Op vele momenten op een dag en bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar wordt er samengewerkt door kinderen, zowel 
binnen de groep als groepsdoorbroken. Op deze wijze samenwerken is de basis van het leren van en met elkaar, van elkaar accepteren 
en elkaar te respecteren. Samen spelen, samen delen, elkaar helpen, door workshops voor te bereiden en deze aan elkaar te geven. Sa-
menwerken is niet alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar elkaar, je mening leren geven en bijstellen als dat 
nodig is. Al vanaf het eerste moment dat kinderen bij ons op school komen, wordt er van ze verwacht dat ze samen dingen ondernemen. 

WHAT
We werken in alle groepen met het maatjesprincipe; kinderen worden aan elkaar gekoppeld gedurende een periode of per vakgebied; 
er wordt regelmatig van maatje gewisseld. Ze helpen elkaar, werken samen aan een activiteit of project en hierbij gebruiken we coö-
peratieve werkvormen. 

Elke groep heeft daarnaast een maatjesgroep (de daltonmaatjes). Gedurende het schooljaar voeren deze groepen een aantal geza-
menlijke activiteiten uit, bijvoorbeeld groep 7 leest voor aan groep 3, groep 6 speelt een spelletjescircuit met groep 4, groep 8 helpt de 
kleuters met het versieren van de Palmpasen stokken.   

In de komende jaren gaan we experimenteren met groepsdoorbroken opdrachten gericht op het behalen van doelen. 

 ❱ 4 Effectiviteit
WHY
Voor De Omnibus zijn zowel (hoge) leeropbrengsten als brede persoonsvorming belangrijk. We willen dus meer dan het behalen van 
de wettelijk voorgeschreven kwalificaties. We streven een brede vorming en persoonsontwikkeling na. Dit betekent dat we leerdoelen 
stellen die hierop aansluiten, bijvoorbeeld de leerdoelen die onder de Kanjertraining vallen.

Omdat we de kinderen eigenaar willen maken van hun eigen leerproces, 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 handelingsgericht werken, waaraan de afgelopen vier jaar is gewerkt. Binnen het 
Daltontraject zullen wij deze vertalen naar een aantal indicatoren op leerling-, leraar- en schoolniveau.

HOW
Het kwartiertjesrooster op het whiteboard en in de taakmapjes helpt de kinderen inzicht te krijgen op welke momenten de instructies 
zijn en op welke momenten ze ‘’vrij’’ kunnen werken aan hun leerdoelen. 

WHAT
Om doelgericht op het niveau van het kind instructie te geven worden er verschillende instructievormen gehanteerd. We streven ernaar 
dat leerlingen kunnen intekenen op workshops en/of zelf workshops kunnen geven. Bij de kleuters werken we met kleine kringen 
waarin een geselecteerde groep leerlingen extra of verdiepende instructie krijgt. De kleine kring wordt georganiseerd tijdens het zelf-
standig werken en tijdens de inloopmomenten. Ook de groepen 3 werken met inloopmomenten om extra instructietijd en onderwijs op 
maat-momenten te creëren. In de groepen 4 t/m 8 zorgt het kwartiertjesrooster voor maatwerk en effectiviteit.
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In de bovenbouw werken de kinderen met een weektaak, waarbij niveaudifferentiatie plaatsvindt op het gebied van rekenen (1, 2 of 
3 sterren) en taal (plus). De periodetaak is in ontwikkeling op klasniveau. Kinderen met een hoge citoscore voor rekenen krijgen al wel 
een periodetaak. Hiervoor krijgen zij één keer in de twee weken anderhalf uur begeleiding van een speciaal met deze taak belaste 
leerkracht (Omniplus).

Het kan voorkomen dat ondanks differentiatie in hoeveelheid en moeilijkheidsgraad een leerling zijn/haar taak niet af heeft. In eerste 
instantie is het voor de leerkracht belangrijk om samen met de leerling te bespreken waarom dat zo is en te inventariseren of het nodig 
is om alles af te maken, immers we werken vanaf nu met het behalen van het doel. Leerlingen krijgen zo veel mogelijk onder schooltijd 
de kans om de taak alsnog af te maken. Kinderen die het maken van de planning lastig vinden, krijgen hierbij begeleiding of krijgen een 
dagtaak, waarbij er wel naartoe wordt gewerkt dat dit zich uitbreidt tot zo mogelijk een weektaak.

 ❱ 5 Reflectie
WHY
Reflecteren, nadenken over je eigen gedrag, je leerdoelen en je werk, vinden wij belangrijk. Leerlingen wordt geleerd vooraf een in-
schatting te  maken van de moeilijkheidsgraad en de werktijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling 
gegeven. Regelmatig worden in gesprekjes de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In 
zulke gesprekjes wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de vraag waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf 
moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. 

Elke periode staat een ik-doel centraal, onderverdeeld in subdoelen. De kinderen leren hiermee te werken, zich dit gedrag eigen te 
maken en hierop te reflecteren. Sinds het begin van schooljaar 2018-2019 werken we per ik-doel met reflectieformulieren. Zo wordt 
geleidelijk de reflectieve vaardigheid opgebouwd. 

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op onze school vanzelfsprekend. Iedere leerkracht reflec-
teert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau reflecteren we voortdurend op de kwaliteit van 
ons onderwijs.

HOW
De kernwaarde reflectie is in ontwikkeling en er vinden momenteel verschillende experimenten plaats om met kinderen te reflecteren 
op: het gemaakte werk, het formuleren van ik-doelen en persoonlijk leerdoelen. Ons streven is dat elke leerkracht binnen twee weken 
met elke leerling persoonlijk reflecteert. Het doel is dat er over 3 jaar met elk kind minimaal 1 keer per 2 a 3 weken gereflecteerd wordt 
in kindgesprekken. De kindgesprekken leveren veel op en zullen een grotere rol moeten gaan spelen. 

WHAT
Bij de kleuters wordt geëxperimenteerd met het reflecteren aan de hand van vijf reflectiekaartjes met een vraag en pictogram. De 
kinderen kiezen een kaartje en beantwoorden de vraag. In groep 3 wordt gereflecteerd aan de hand van een dobbelsteen/kaartjes. En 
in een groep 7 reflecteren de kinderen door zonnestralen in te kleuren; de mate van inkleuren geeft de beheersing van het leerdoel/
ik-doel aan.

In de groepen 4 t/m 8 reflecteren kinderen op de taak (1= ik heb hulp nodig, 2= ik kan het met de juf, 3= ik kan het zelf 4= ik kan een 
ander helpen). Als de leerlingen hun werk hebben nagekeken en meer dan drie fouten hebben gemaakt, dan voert de leerkracht daarna 
een gesprek met de leerling. Het kind heeft dan genoeg tijd gehad om over zijn hulpvraag na te denken en de leerkracht kan doelge-
richte vragen stellen.

Sinds schooljaar2018-2019 reflecteren we per periode op het ik-doel dat centraal heeft gestaan. De leerkracht bespreekt de subdoelen 
van het ik-doel met elk kind en samen vullen ze het formulier in. Afspraken worden geborgd in ons Dalton handboek dat jaarlijks een 
update krijgt.



31

 Schoolplan De Omnibus

Zelf nakijken
We leren de kinderen vanaf groep 3 om zelf na te kijken. Dit begint klein: in groep 3 kijken ze een dictee na. In de bovenbouw kijken de 
leerlingen al hun eigen werk na. Na het nakijken bekijken de leerlingen hun fouten en gaan deze verbeteren. De leerkracht controleert 
regelmatig het nagekeken en verbeterde werk van de leerlingen. Het doel van het zelf nakijken is dat kinderen zelf vaststellen dat zij 
het doel beheersen of dat zij extra hulp nodig hebben.

Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de kinderen. We leren de kinderen dat je je werk nakijkt om er iets van te leren en niet 
om zoveel mogelijk ‘krulletjes’ in je schrift te hebben. Voor sommige kinderen is het zelf nakijken van het werk lastig vanwege onder-
liggende problematiek, bijvoorbeeld dyslectische kinderen die hun eigen spellingswerk niet kunnen nakijken. Zij maken afspraken met 
de leerkracht of met een maatje.

De Daltonleerkracht
Als team hebben wij onze professionele Daltonhouding in onderstaande uitgangspunten geformuleerd. 

Als je op onze school werkt, dan doe je zo:
 » Respect en vertrouwen hebben en geven;
 » Feedback geven en ontvangen;
 » Een open, onderzoekende en reflecterende houding hebben;
 » Daltoncultuur onderschrijven; 
 » Verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen;
 » Kennis opdoen en deze delen. 

Deze punten hebben wij in vier onderdelen opgenomen in onze Dalton Kijkwijzer onder het kopje professionele cultuur met als doel om 
deze punten na een groepsbezoek te bespreken met de leerkracht.

De Daltonleerling
Wat willen wij graag zien van onze leerlingen, qua gedrag, ontwikkeling en betrokkenheid bij hun eigen leerproces? Wat leren we de 
leerlingen? En hoe zien we dat terug op onze school? Wij hebben dit als volgt geformuleerd.
Op de Omnibus vinden we dat we:

 » Respectvol met elkaar omgaan.
 » Kanjergedrag; vertrouwen geven en krijgen.
 » Verantwoordelijk zijn voor (je):

 » jezelf
 » keuzes
 » leerdoelen
 » klas- en schoolgenoten
 » omgeving
 » materiaal

 » Denken vanuit oplossingen. 
 » Kunnen reflecteren op je werk en gedrag.
 » Eigenaar zijn van je eigen leerproces.
 » Een samenwerkende, zelfstandige en onderzoekende houding hebben.
 » Omgaan met uitgestelde aandacht.
 » Werken met de taak.
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De Daltonouder
Onze ouders informeren wij door middel van onze nieuwsbrieven, onze website (www.de-omnibus.nl) en door het organiseren van 
workshops. Elk jaar, in de week van Nationale Daltondag, komt er een speciale Daltoneditie van onze nieuwsbrief uit. Zie site. 

De ouders worden via Social schools en door hun kind geïnformeerd over het thema in de onderbouw en de leerdoelen van de verschil-
lende vakgebieden, zodat ouders er ook thuis gericht naar kunnen vragen en hun kind kunnen helpen. We geloven in de kracht van de 
driehoek leerling- ouder- school. Daarom hebben we ouder-kind gesprekken waarin de leerling het gesprek over zijn of haar doelen en 
ontwikkelingen steeds meer zelf leidt.

Ook benoemen we in het contact met ouders dat we verwachten dat we respectvol met elkaar omgaan, dat ze vertrouwen hebben in 
wat de school doet en dat ze de Daltoncultuur onderschrijven door hun kind die verantwoordelijkheid te geven die het zelf kan en dit 
elke keer iets uit te breiden. Bijvoorbeeld: verantwoordelijk zijn voor tas ophangen tot je kind zelfstandig naar school te laten gaan in de 
bovenbouw. Door de hulp geleidelijk af te bouwen kan het kind ook de overstap naar het V.O maken.

Wat kunnen ouders thuis doen?
 » Zelfvertrouwen meegeven; dit is de basis van ontwikkeling.
 » Zelfstandigheid stimuleren; zelf aan/uitkleden, kleding avond van tevoren klaarleggen, (gym)tas inpakken en mee naar school 

nemen, zelf jas ophangen/10-uurtje in de bak doen.
 » Oplossingsgerichtheid stimuleren; wat kun je doen als …? Dit is er gebeurd; wat kun je nu doen? 
 » Verantwoordelijkheid geven voor huishoudelijke taken.
 » Veel vragen stellen; wat wil je leren, hoe ga je dat aanpakken? 
 » Samen plannen maken en deze met elkaar evalueren.
 » Samen de dag/week evalueren; wat ging er goed? Wat zou je willen veranderen? Hoe pak je dat aan? Wat heb je van ons nodig?
 » Verantwoordelijkheid laten nemen over eigen handelen.

 ❱ 6.4 Vakken integreren
Vanaf augustus 2019 zullen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/wetenschap& techniek en mens & samenleving geïnte-
greerd worden (d.m.v.de methode Leskracht). Wij menen dat deze geïntegreerde manier van leren beter bij kinderen aansluit doordat 
zij hierdoor een kapstok hebben om inzicht in hun leerdoelen te krijgen en deze te behalen. De randvoorwaarden van coöperatief en 
projectmatig werken lopen als een rode draad door de aanpak heen. De wens van de Omnibus om de leerlingen meer verantwoordelijk-
heid en uitdaging te geven wordt op deze manier sterk gestimuleerd. Een onderzoekende en ontwerpende manier van leren is de basis 
waarbij houding, vaardigheden, denkwijze en kennis in samenhang ontwikkeld worden. 

We willen ouders in deze nieuwe manier van werken meenemen door hier tijdens de informatiemomenten van elke klas aandacht aan 
te besteden en door een workshopavond aan te bieden in 2019-2020.

Stap voor stap gaan wij onderzoeken of de vakken begrijpend lezen en kunst en cultuur geïntegreerd kunnen worden in het vak Wereld-
oriëntatie. 
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 ❱ 6.5 Onderwijsinhoud 
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/ Trefwoord Deze sluit aan bij onze oecumenische 
 levensbeschouwelijk  identiteit.
 vormingsonderwijs 

 Nederlandse taal Staal Methode is in augustus 2015 ingevoerd. 
 
 Spelling Taalstaal Methode is in augustus 2015 ingevoerd. . 

 Lezen Veilig leren Lezen Nieuwe versie sinds augustus 2015 

  Estafette Nieuw De versie is aangeschaft in schooljaar
   2009-2010 (ter bevordering technisch
   lezen in groep 7/8
 
 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Invoering in 2015-2016
 
 Engels Groove me Bestemd voor groep 7/8 

 Schrijven Pennenstreken Motorische spelletjes en  Sluit aan bij de leesmethode 
  ontwikkelingsmateriaal vanaf groep 1

 Rekenen/ wiskunde Pluspunt Methode ingevoerd in 2014-2015. 
 
  Met Sprongen Vooruit Materialen zijn aangeschaft en meeste 
   collega’s zijn geschoold.
 
  Maatwerk en aanvullingen voor leerroute  Is remediërend.
  2. Deze aanvullingen maken we
  kindspecifiek
  
 Geschiedenis Leskracht Is (nieuw) aangeschaft in het schooljaar 
 Aardrijkskunde  2019-2020
 Natuuronderwijs/techniek
 Burgerschap

 Sociale redzaamheid/ Veilig verkeer Rondje verkeer In de groepen 1 t/m 4 

  Oefenmateriaal verkeersexamen In groep 7 
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 Vakgebied Methode Toelichting 

  Verkeerskrant In de groepen 7 en 8 
  Op voeten en fietsen In de groepen 5 en 6
 
  Kanjertraining Alle groepen (ouderlessen in groepen 
   2 en 6) 
 
 Expressie-vakken:   Vakdocenten
 * tekenen 
 *handvaardigheid
 *drama/beeld Leerlijn Kunst is dichterbij dan je denkt Gastdocenten
 *muziek KIDD
 *kunst en cultuur
 
 Lichamelijke opvoeding Bewegen in het speellokaal Vakdocent in kleuterbouw eigen
    leerkracht 

Naast de bovenstaande methodes maken we gebruik van:
 » educatieve tv programma’s;
 » leskisten, materiaalpakketten en excursies van natuur- en milieucentrum Het Eksternest Stad en natuur voor de wereld 

oriënterende lessen;
 » projectmaterialen (kleuteruniversiteit ob);
 » verrijkend materiaal t.b.v. het zelfstandig werken; 
 » gastlessen;
 » via KIDD een gevarieerd aanbod en doorgaande lijn in Kunst en Cultuur van Collage Almere. 

T.a.v. de doelen op het gebied van burgerschap voldoen wij aan de kerndoelen d.m.v. de wereldoriëntatie/methode/Trefwoord/kanjer-
training en diverse activiteiten i.s.m. de Archipel.

Kunst en cultuuronderwijs
De cognitieve vakken hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. We willen onze missie ‘De Omnibus maakt van leren een 
boeiende ontdekkingsreis’ juist door middel van kunst en cultuuronderwijs in een breder perspectief plaatsen. 
 
Wij hebben twee opgeleide cultuurcoördinatoren. Zij hebben een cultuurplan geschreven. Zij coördineren samen met Collage de uitvoe-
ring van de leerlijn van ‘Kunst is dichterbij dan je denkt’. Hierdoor komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften en de talentontwik-
keling van kinderen. Ook worden vanaf augustus 2018 met ‘werkdrukgelden’ (SLOB) vakleerkrachten muziek en dans, elk voor 4 uur per 
week, ingezet.

Leertijd
De onderwijskundige en pedagogische principes van het Daltononderwijs zijn herkenbaar in de schoolorganisatie en de diversiteit aan 
werk- en groeperingsvormen in de klas. 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. 

Groep 1 t/m 8 gaan 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. Bij de evaluatie van het continurooster in 
januari 2015 zijn er vragen gesteld aan team en ouders over de wenselijkheid van een wijziging van het rooster naar vijf gelijke dagen. 
Zowel het team als de ouders waren hier geen voorstander van.
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We gaan op een kritische en flexibele wijze om met deze lestijden. Zo kunnen toets resultaten resulteren in het bijstellen van deze 
urenverdeling (op accenten).

Leertijd is een gespreksonderwerp in de leerteamvergaderingen, waardoor er voldoende zicht is op de feitelijke effectieve inzet van 
lesuren in de praktijk. 

Lesuitval
Bij afwezigheid van leerkrachten door ziekte of anderszins wordt voor vervanging gezorgd, zodat de lessen doorgang kunnen vinden. Er 
wordt gebruik gemaakt van de interne vervangingspool. Hierin zitten twee lerarenondersteuners en een onderwijsassistent. Wanneer er 
geen vervanging gevonden kan worden, kunnen de kinderen verdeeld worden over de andere groepen. De leerlingen krijgen dan een 
eigen lespakket, waarmee ze zelfstandig verder kunnen. In noodgevallen sturen we een groep voor maximaal één dag naar huis. Het is 
wellicht noodzakelijk dat we in de komende tijd door het lerarentekort helaas meer groepen naar huis zullen moeten sturen.

We houden dagelijks een absentielijst bij 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/verzorgers. Wanneer kinderen ongeoorloofd afwezig zijn 
wordt dit in Parnassys genoteerd. Bij regelmatig ongeoorloofde afwezigheid worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. 
Hierin wordt duidelijk gemaakt wat leerplicht (vanaf 5 jaar) inhoudt. Blijft een leerling toch regelmatig te laat komen of ongeoorloofd 
afwezig, dan doet de school melding bij de leerplichtambtenaar. Ouders/verzorgers worden hier van tevoren over ingelicht.

 ❱ 6.6 Handelingsgericht werken
Op de Omnibus werken we volgens de uitgangspunten en de 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/haar 

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:
 » Waarnemen: observeren en evalueren van groepsplannen.
 » Begrijpen: invullen van pedagogisch didactisch groepsoverzicht.
 » Plannen: het opstellen van groepsplannen.
 » Realiseren: uitvoeren van groepsplannen.
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Doordat we op onze school handelingsgericht werken profiteren meer kinderen van het onderwijsaanbod. Leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte, voor wie het reguliere aanbod niet voldoende toereikend is, krijgen een apart aanbod. Het aanbod en de 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 opge-
vangen via het model ‘kind in groep’. Voor kinderen in groep 1 en 2 met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben we een groep in 
school (de Praatbus). Vanaf groep 3 integreren de TOS-leerlingen in de reguliere groepen. 
We kunnen echter niet alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in onze school begeleiden. In ons Schoolondersteuningsprofiel 
hebben wij onze grenzen vastgesteld en kijken toe op een zorgvuldige handhaving. Een en ander zal worden geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld.  

 ❱ 6.7 Leerlingenzorg 
Visie op zorg en begeleiding
Vanuit de onderwijskundige visie en het schoolprofiel hebben we onze visie op zorg vastgesteld. Het onderwijs op onze school is af-
gestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ons doel is om ieder kind optimaal en uitdagend onderwijs te bieden. Door de 
onderwijsbehoeften van de kinderen goed in kaart te brengen, kunnen wij onderwijs op maat aanbieden. 

We vinden planmatig handelen van groot belang, hetgeen zichtbaar wordt in onze actieplannen en weekplanningen. Om de voortgang 
van onze leerlingen te meten maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Vanaf groep 6 gebruiken we ook de IEP-toets. 
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 leer-
teamleider van de onderbouw plaats. Wanneer er sprake lijkt te zijn van een extra ondersteuningsbehoefte, schuift de intern begeleider 
hierbij aan. De betreffende gegevens worden ingevoerd in het elektronisch kinddossier in Parnassys. Bij tussentijdse instroom vraagt de 
intern begeleider altijd naar een onderwijskundig rapport van de vorige school.

In het schoolondersteuningplan (SOP: zie site van De Omnibus) geven wij aan wat wij bieden voor kinderen met een speciale onderwijs-
behoefte. Op de Omnibus spreken we van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte als de leerling  op grond van systematisch 
verzamelde informatie (geëvalueerde actieplannen), aantoonbaar onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod in deze groep, bij 
deze leerkracht, in deze school, met deze thuissituatie en afgezet tegen zijn of haar mogelijkheden. Dit vraagt van de leerkracht didacti-
sche en/of pedagogische afstemming, zodat het kind weer optimaal kan leren om de gestelde doelen te bereiken. We spreken dan van 
zorg op niveau 3 en hoger (zie figuur 1). 
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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/LWA).
 » 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.

De verbreding van de leerlingenzorg op de school speelt zich af op drie niveaus: niveau 1 en 2 betreffen het interne zorgtraject en niveau 
3 het externe zorgtraject:

Figuur 1: Interne zorgstructuur Prisma, R. Pruis, jan 2011

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

Niveau 1   
De zorg op groepsniveau  
Hierbij is sprake van zorg voor de individuele 
leerling en zorg voor de groep door de groeps-
leerkracht.

1. 
De onderwijsbehoeften van de leerling zijn 
duidelijk, het onderwijsaanbod kan worden 
aangepast. 
De oorzaak van de stagnatie is door de leerkracht 
te achterhalen en te begrijpen. De groepsleer-
kracht kan zelfstandig handelen.

Niveau 1   
De zorg op groepsniveau  
Op dit niveau wordt de intern begeleider inge-
schakeld en/of worden collegae geraadpleegd.

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 achter-
halen. De  leerkracht vraagt hulp.

Niveau 3
De zorg op bovenschools niveau.
Hierbij worden door de intern begeleider en de
groepsleerkracht externe instanties geraadpleegd,
dan wel ingeschakeld.

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 bege-
leider. De school vraagt hulp.
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Ontwikkelingsperspectief
Op de Omnibus werken we met ontwikkelingsperspectieven. Het ontwikkelingsperspectief is een plan waarin doelen en het verwachte 
uitstroomniveau zijn vastgelegd. We stellen deze vast voor leerlingen die na verwachting op meerdere leergebieden het einddoel van 
groep 8 niet zullen halen en/of op pedagogisch gebied extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan al vanaf groep 1 bekend zijn, maar 
meestal wordt het ontwikkelingsperspectief vanaf groep 5 of 6 opgesteld, in de meeste gevallen op basis van intelligentieonderzoek. 
Het is belangrijk dat leerkrachten meer vaardigheid krijgen in het begeleiden van deze kinderen.

Het zorgteam
Het zorgteam van de Omnibus draagt zorg voor leerlingen en leerkrachten van de Omnibus. Het zorgteam bestaat uit de intern bege-
leiders, de orthopedagoog van Passend Onderwijs Almere, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkster. Op dit team wordt een 
beroep gedaan als we met elkaar onvoldoende zicht hebben op wat een leerling nodig heeft. Het team werkt samen met de ouders om 
tot oplossingen te komen.

We streven ernaar de extra ondersteuning met eigen mensen vorm te geven samen met de speciale leerkracht en in samenwerking met 
leerkrachten en onderwijsassistenten. Incidenteel werken wij samen met een onderwijsbureau zoals: Jade of Bijzonder Jij.

In de onderwijsorganisatie zijn twee specifieke trajecten voor passend onderwijs georganiseerd: de TOS-voorziening en de Impulsbus

TOS Medium voorziening 
De Praatbus is onze afdeling voor de jongste basisschoolkinderen met een ernstige spraak- en/of taalstoornis. De kinderen hebben een 
‘medium arrangement’. Het doel is om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) samen met andere kinderen onderwijs te laten 
volgen op een school voor regulier basisonderwijs. De Omnibus heeft een prestatieafspraak voor 20 leerlingen per jaar. De groepsgrootte 
is maximaal 14 leerlingen.

Er is een logopediste aanwezig, die samen met de leerkracht werkt aan het onderwijsaanbod en het stimuleren van communicatievaar-
digheden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van ondersteunende middelen, zoals uitgebreide visuele ondersteuning met plaatjes, concreet 
materiaal en gebaren.
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Vanaf groep 3 stromen de kinderen door naar de reguliere groepen. Ze krijgen dan extra begeleiding, binnen en buiten de reguliere 
groep, van een logopediste en een ambulante leerkracht of onderwijsassistent. Er is een team van medewerkers verantwoordelijk voor 
de TOS-kinderen, bestaande uit leerkrachten, de logopediste, de intern begeleiders en de begeleider van Passend Onderwijs Almere. 
Alle reguliere leerkrachten zijn getraind in het begeleiden van TOS-leerlingen, bijvoorbeeld in het geven van uitgebreide visuele onder-
steuning.

De activiteiten in de TOS-groep verschillen weinig van het reguliere onderwijs. Er wordt met de kinderen op niveau gespeeld en gewerkt 
aan voorbereidende en aanvankelijke leerprocessen. Bij dit alles wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de spraaktaalontwikke-
ling. Daarnaast zijn er speciale groepsactiviteiten of individuele activiteiten die in samenwerking met de logopedist worden uitgevoerd. 
Het gaat hierbij om lessen gericht op het aanleren van specifieke communicatievaardigheden. De vorderingen van de leerlingen worden 
gevolgd door periodieke evaluatie van de handelingsplannen. De ontwikkeling van de kinderen wordt minimaal driemaal per jaar met 
de ouders besproken.

Hierin wordt nauw samengewerkt met Passend Onderwijs Almere, obs De Polderhof en obs Het Spectrum. Deze drie scholen met een 
medium TOS voorziening bieden een dekkend aanbod binnen Almere. De intensieve TOS-kinderen krijgen les op de Alexander Roozen-
daalschool. 

De Impulsbus 
De Impulsbus is er voor leerlingen die een positieve IMPULS nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van werkhouding, aandacht, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen of gedrag. De leerling kan zich misschien moeilijk concentreren, heeft moeite met de 
taakaanpak/werkhouding of heeft moeite om zich aan de regels in de klas te houden. Het kan ook zijn dat de leerling moeilijk aanslui-
ting kan vinden bij andere leerlingen of nog weinig zelfvertrouwen heeft. De Impulsbus betrekt de ouders en de leerkracht bij de aanpak 
van het kind in de klas. Zo wordt iedereen gezien als deel van de oplossing.

Een groepje van de Impulsbus bestaat uit maximaal 8 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. De leerling gaat gedurende 12 weken één 
dagdeel per week, samen met zijn ouders naar de Impulsbus. Daar werken ze aan het reguliere schoolwerk, zodat ze geen achterstand 
oplopen. Ondertussen werken ze aan vooraf gestelde doelen, die ze samen met de leerkracht, Impulsleerkrachten en de ouder hebben 
opgesteld. De eigen leerkracht beoordeelt in de klas de gestelde doelen en vult de resultaten in op de digitale doelenkaart. De leerling 
scoort ook zelf zijn eigen doelen. Leerkracht en leerling reflecteren samen op de scores.
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 ❱ 6.8 ICT op de Omnibus 
ICT-visie De Omnibus
We onderschrijven het strategische ICT beleidsplan van Prisma:
“Scholen van Prisma hebben de afgelopen jaren stappen gezet om het onderwijs ICT rijker te maken en zo een meer gevarieerde didactische 
leeromgeving te creëren. Om adaptief en persoonlijk leren mogelijk te maken, moeten leerlingen beschikken over een persoonlijke inlog 
voor een online leer- en werkomgeving. Ook privacy redenen spelen hierbij een rol (AVG). Verschillende scholen hebben gekozen voor een 
online leerplatform waarin het beheer van leerlingdevices is geïntegreerd. Dit is het toekomstperspectief voor alle scholen, ook in relatie 
tot de doorgaande lijn naar het VO toe (ook onderdeel van het Partnerschap met VO). Er is op de scholen een sterke toename van webbased 
werken, het aantal tablets en mini laptops (zoals Chromebooks). Omdat leerlingen en leerkrachten daarbij veel gebruikmaken van inter-
net, is een snelle en stabiele internetverbinding een voorwaarde. Daarom is het noodzakelijk om de ICT-infrastructuur te moderniseren.” 

Het opzetten van het ICT schoolplan voor de komende 4 jaar volgt op het aanscherpen van de onderwijsvisie op onze school. De maat-
schappij verandert en de kinderen zullen nieuwe vaardigheden nodig hebben. In ons ICT schoolplan spreken wij onze ambitie uit, ver-
woorden wij onze visie op ICT en werken we dit uit in een praktisch overzicht.

ICT is vandaag de dag net zo belangrijk als rekenen en taal. Als je niet met een computer kunt omgaan, heb je een probleem, dan kun 
je niet functioneren in deze maatschappij. Het staat buiten kijf dat digitale technologie van groot belang is voor de toekomstige eco-
nomie. Uit onderzoek blijkt dat als je kinderen op jonge leeftijd in contact brengt met techniek, dit een positieve invloed heeft op hun 
toekomstige beroepskeuze. Leerlingen moeten dus handvatten krijgen en ontwikkelen om zich staande te houden in een samenleving 
die steeds technologischer wordt.

Technologische ontwikkelingen stellen leraren in staat om op een compleet andere wijze les te geven. Zo kunnen zij nieuwe technieken 
gebruiken om bijvoorbeeld onderzoekend leren en ondernemend leren mogelijk te maken. Ook maakt het gebruik van technologie 
gepersonaliseerd leren makkelijker.

Huidige situatie 
Op onze school werken de leerlingen dagelijks met verschillende computerdevices. Naast een Windowsnetwerk met vaste computers, is 
er een WIFI-netwerk en heeft iedere groep een iPad en een aantal Chromebooks. De leerlingen werken met educatieve software van de 
methodes, deels gebundeld in Basispoort en deels via online software van de betreffende methode. Daarnaast gebruiken zorgleerlingen 
laptops voor specifieke toepassingen, zoals Kurzweil (dyslexie software). De leerkrachten maken gebruik van Digiborden. 

De ontwikkeling van digitaal leermateriaal gaat snel. Het is in onze visie noodzakelijk dat leerlingen op eigen niveau en tempo kunnen 
werken en dat lis mogelijk als de educatieve software slim en adaptief is gebouwd. Daarbij moeten leerkrachten goed overzicht hebben 
waar leerlingen moeite mee hebben, zodat ze daar in de instructie snel op kunnen inspelen.

We wensen dat digitaal leermateriaal zoveel mogelijk geïntegreerd is, dat wil zeggen dat instructie uit het boek vloeiend overgaat naar 
de verwerkingssoftware. Onze school kijkt bij de keuze van methodes goed naar de educatieve software en de wensen die wij vanuit 
onze visie hebben geformuleerd. De wereldoriëntatie methode Leskracht is daar een voorbeeld van.
Wij hebben ervoor gekozen om leerlingen kennis te laten maken met soft- en hardware van zowel Microsoft, Apple als Google. 

ICT-ambities De Omnibus
We zien dat kinderen meer samenwerken achter de computer. Ze gebruiken daarbij de 21ste-eeuwse vaardigheden. 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 wor-
den gegeven. We zien dat kinderen veel meer op hun eigen niveau en tempo kunnen werken, daarbij 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 dit het leerproces.

Deze ambities zijn over vier jaar gerealiseerd: 
1. De leerlingen maken gebruik van digitale toetsen. 
2. Iedere leerling kan dagelijks gebruikmaken van een computer, iPad, laptop of een Chromebook.
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3. ICT wordt ingezet om onderwijs op maat mogelijk te maken (bijvoorbeeld voor zorgleerlingen). 
4. Er zijn schoolbrede afspraken over de inzet van ICT.
5. De (didactische) ICT-vaardigheden van leerkrachten zijn vergroot. 

Onze ICT-ambitie is dat ons onderwijs ruimte geeft aan de individuele ontwikkeling van de leerling en daarbij de onderzoekende houding 
van de leerling stimuleert. We zien dat leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden toepassen en op onderzoekende wijze kennis vergaren, 
zodat zij hun eigen talent daarin ontwikkelen.

De 21ste-eeuwse vaardigheden
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 21ste-eeuw is een model ontwikkeld waarin de samenhang van die nieuwe vaardigheden 
duidelijk wordt. Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van van Nationaal Expertisecentrum Leer-
planontwikkeling (SLO) en Kennisnet. De Omnibus vindt het belangrijk om deze vaardigheden op te nemen in haar onderwijs. Ook dat 
maakt deel uit van onze ICT-visie.
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Hoofdstuk 7 Personeelsbeleid
 ❱ 7.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

Onder het motto ‘samen leren, samen groeien’ stimuleert, motiveert en faciliteert Prisma alle medewerkers om te blijven leren en zich verder te 
ontwikkelen. Zo ontstaat een professionele cultuur, waarin zelfsturing, reflectie en een onderzoekende houding vanzelfsprekend zijn. Gedeelde 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap leiden ertoe dat alle medewerkers invloed kunnen  uitoefenen op de koers van de school en 
de stichting.

Personeelsleden van Prisma delen expertise, bundelen krachten, geven elkaar feedback en reflecteren op acties en ideeën. Op elk 
niveau neemt een ieder de verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast voelen medewerkers een geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor alle kinderen van de scholen van onze stichting.

Van leraren wordt verwacht dat hun pedagogisch en didactisch handelen voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in het functiehuis en 
in de cao en dat zij zich hierin blijven ontwikkelen. Prisma richt hiertoe bovenschools een aantrekkelijk loopbaan- en scholingstraject in.

 ❱ 7.2 Onze ambities: over vier jaar…
 » sluit de professionele ontwikkeling, zowel individueel als op teamniveau, aan bij de ontwikkelingsplannen van de school: 

Dalton, didactisch inhoudelijke scholing voor rekenen en begrijpend lezen, HGW cyclus, Engels en meerbegaafdheid;
 » zijn er in de school meer specialisten, zoals reken- en taalspecialisten en Dalton-coördinatoren;
 » is de RI&E opnieuw uitgevoerd en zijn de uitkomsten geanalyseerd en aanbevelingen uitgevoerd;
 » is het veiligheidsplan naar aanleiding van het rapport 2018 besproken en geïmplementeerd ;
 » werken leerkrachten vanuit de persoonlijke ontwikkeling gericht aan de bekwaamheidseisen gerelateerd aan de schoolont-

wikkeling;
 » voeren de leerteamleiders, directie/deskundigen en collega’s klassenbezoeken uit; mede dmv Video Interactie Begeleiding (VIB);
 » Werken we met collegiale consultatie/visitatie;
 » is er tijdens de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken ook ruimte voor reflectie en feedback;
 » zijn leerkrachten vaardig in opbrengstgericht werken m.b.v. de kwaliteitscyclus;
 » heeft er collectieve professionalisering plaatsgevonden (voor het team of bepaalde groepen), bijvoorbeeld op het gebied van 

studiemoment identiteit, didactiek rekenen en begrijpend lezen; handelingsgericht werken (HGW), Daltonontwikkeling, en BHV.

In verband met het lerarentekort investeren we de komende jaren in studenten, bieden we onderwijsassistenten mogelijkheden om 
verder te groeien en bieden we zittend personeel voldoende groeimogelijkheden.

 ❱ 7.3 Aanname personeel
Het beleid rond werving en selectie maakt deel uit van het integraal personeelsbeleid van Stichting Prisma. Iedere functie wordt be-
schreven 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 van het team.;
 » De verhouding man/vrouw binnen het team;
 » De nieuwe medewerker is onderscheidend door een specialisme dat bij De Omnibus past;
 » De nieuwe medewerker onderschrijft de Daltonwaarden;
 » Een deeltijdbetrekking moet passend zijn binnen de te realiseren 1,000 wtf per groep. 
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Leeftijdsopbouw team per 2018-2019

 Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

 15 tot 25 jaar 2 2 4 

 25 tot 35 jaar 13 0 13 

 35 tot 45 jaar 9 0 9 

 45 tot 55 jaar 13 0 13 

 55 tot 65 jaar 12 2 14 

 65+ jaar 0 0 0 

 Totaal 49 4 53 

 ❱ 7.4 Professionele ontwikkeling 
De Omnibus als lerende organisatie vraagt om een professionele ontwikkeling van een ieder. Ieder jaar reflecteren de medewerkers op 
zichzelf aan de hand van de competenties, zowel op hun sterktes als op de te ontwikkelen competenties. De competenties bestaan uit 
kerncompetenties die voor eenieder binnen de Omnibus gelden en uit functiespecifieke competenties. Dit wordt aangepast bij wijzigin-
gen in de organisatie (rolprofielen voor nieuwe functies/taken). De competenties van De Omnibus zijn te herleiden tot de bekwaam-
heidseisen, die zijn beschreven in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). In het functioneringsgesprek komen deze competenties aan 
de orde.
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Een vast onderdeel van de scholing van nieuwe medewerkers is de Kanjertraining, de Daltoncertificering en de mentorentraining in het 
kader van Opleiden in de School.

 ❱ 7.5 Gesprekkencyclus
Er wordt gewerkt met de volgende cyclus:

 » Jaar 1: Doelstellingsgesprek en een groepsbezoek en/of flitsbezoek.
 » Jaar 1: Functioneringsgesprek. 
 » Jaar 2: Voortgangsgesprek (indien wenselijk) en een groepsbezoek en/of flitsbezoek.
 » Jaar 2: Waarderingsgesprek.

 
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. Deze dossiers zijn gedigitaliseerd.

Voor de functionerings- en waarderingsgesprekken wordt gebruikgemaakt van de bovenschools vastgelegde procedures en formulieren 
(zie: ‘Protocol gesprekkencyclus Prisma’). Voor de POP- en functioneringsgesprekken geldt dat de betreffende collega zelf het gespreks-
formulier invult, een kopie aan de gespreksfunctionaris geeft (uiterlijk een week van tevoren, zodat diegene zich goed kan voorbereiden 
op het gesprek) en het origineel bewaart in een daarvoor bestemde map (You Force en in Sharepoint).

I.v.m. werkdruk zijn we van de schriftelijke verwerking van het POP afgestapt. Het praten erover tijdens het functionering- en het voort-
gangsgesprek is wel aandachtspunt en wordt genoteerd in de personeelsdossiers.
 
Iedere medewerker werkt aan eigen ontwikkelpunten, bijvoorbeeld door middel van een experiment. Zodra een POP is afgerond, wordt 
er een nieuwe opgesteld. Zo kan het zijn dat een POP 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/zwak-
te analyse kan er een persoonlijk ontwikkelingsplan worden opgesteld. Middelen die kunnen worden ingezet zijn: scholing, collegiale 
consultatie, VIB-begeleiding, klassenbezoeken, coaching, feedback-gesprekken.
 
 ❱ 7.6 Inwerkplan nieuwe leerkrachten

Binnen Prisma is in “De starter als cadeau” beschreven hoe de eerste 3 inductiejaren zijn vormgegeven. Het is een intensief inwerkplan 
waarbij coaching een grote rol speelt.
 
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. De onderwerpen uit het inwerkplan komen 
gedurende het begeleidingstraject aan bod. 
 
Nieuwe groepsleerkrachten zonder onderwijservaring zijn gedurende het eerste jaar vrijgesteld van commissietaken. De nieuwe groeps-
leerkracht mét onderwijservaring zal na de eerste twaalf weken voor 50% van de gebruikelijke uren aan commissietaken uitvoeren. 
 
De tutor is het eerste aanspreekpunt en heeft, zoals is in het inwerkplan beschreven, de eerste periode wekelijks contact door middel 
van een checkgesprek. Naar aanleiding van deze gesprekken kan er een hulpvraag ontstaan. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er 
bepaald door wie de leerkracht gecoacht zal gaan worden.
 
Nieuwe leerkrachten kunnen informatie vinden in verschillende documenten, zoals de Jaargids, de Schoolgids en het Daltonboek.
 
De begeleidingsvraag van de nieuwe groepsleerkracht is bepalend voor het begeleidingstraject tijdens de inwerkperiode. Er is een 
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stappenplan met tijdpad waarin de begeleiding gedurende de eerste zes maanden is vastgelegd (zie: document Inwerkplan nieuwe 
leerkrachten).

 ❱  7.7 Preventie, arbobeleid
Er is een protocol ziekteverzuim aanwezig. 
Ook wordt elke vier jaar een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 
Het arbobeleid 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 een veilige werkomgeving voor de medewerkers.

 
In dit plan zijn 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.

 ❱  7.8 Opleidingsschool 
Binnen onze 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 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)/Schoolopleider. De mentoren en de ICO zijn/worden geschoold. Er is een structu-
reel ICO-overleg, waarin alle opleidingsscholen participeren onder leiding van een bovenschoolse opleidingscoördinator/ coördinerend 
schoolopleider.
 
De contacten met de verschillende pabo’s zijn geïntensiveerd. Door deze aanpak is er een cultuur ontstaan waarin we van elkaar kunnen 
leren. We houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen het onderwijs. Er wordt met elke student een intake-/sollicitatiege-
sprek gehouden om er zeker van te zijn dat de identiteit van onze school wordt gewaarborgd.
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Hoofdstuk 8 Partnerschap
 ❱ 8.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

Prisma zoekt actief de relatie op met de maatschappij. In eerste instantie is dat de stadse situatie van Almere. We leren van ontwikkelin-
gen die van buiten naar binnen komen, en omgekeerd. We delen en wisselen actief zaken uit met ouders en ketenpartners om samen, 
ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, antwoord te geven op onderwijs- en opvoedingsvragen van kinderen en hun ouders. Onze 
scholen willen helpen om de drempel te verlagen van maatschappelijke voorzieningen die onderwijs en opvoeding ondersteunen, bij-
voorbeeld wijkteams, schoolmaatschappelijk werk en de opvoedondersteuner.

 ❱ 8.2 Onze ambities: over vier jaar…
 » is zichtbaar dat ouders nog actiever betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en de school; 
 » ligt het eigenaarschap van het leren bij de kinderen. Gesprekken over de voortgang van het leren worden, volgens de visie van 

De Omnibus, niet over, maar met de kinderen gevoerd. De inhoud van deze gesprekken is verbeterd doordat leerkrachten en 
kinderen beter kunnen reflecteren.

 » stellen kinderen zelf leerdoelen voor een periode. Tijdens de doelstellingsgesprekken wordt met de ouders besproken welke 
ondersteunende rol zij hierin kunnen vervullen. 

 » is door het gebruik van het LVS en het portfolio de groei en ontwikkeling van het kind inzichtelijk voor alle betrokkenen;
 » is het partnerschap met Kinderworld geoptimaliseerd, zoals vastgelegd in het visie- en ambitiedocument en de doorgaande lijn 

voor kinderen van 3-6 jaar; 
 » maken nog meer kinderen van De Omnibus na schooltijd gebruik van het aanbod van de bredeschoolactiviteiten van De Schoor/ 

brede school Letterland. Meer activiteiten zullen op de locaties van de Omnibus worden uitgevoerd. 
 » zijn wij een steeds verder ontwikkelende opleidingsschool voor Windesheim Almere en de Marnixacademie waar pabo-

studenten ook onderzoeksmatig (aan hun co-maker) werken. Daardoor ontwikkelen de studenten zich én onze organisatie. Wij 
geven ook workshops op de pabo.

 » is de begeleiding van pabo-studenten geborgd en worden nieuwe medewerkers getraind om een deskundige mentor te zijn;
 » is er een betrokken medezeggenschapsraad (MR) en worden ouders ingezet voor het organiseren van activiteiten, zoals we dat 

nu gewend zijn;
 » is de samenwerking met de opvoedkundige van de JGZ, de 1e lijns hulpvoorziening Intraverte en Oké op school geïntensiveerd;
 » neemt De Omnibus deel aan het wijkoverleg passend onderwijs in de wijk, geven we uitvoering in de wijk aan de ambities 

omschreven in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en maken wij onze Impulsbus toegankelijk voor 
leerlingen van andere scholen;

 » zijn de thema’s van KIDD afgestemd op de thema’s van Leskracht en wordt samengewerkt in de voorbereiding van de thema’s.

Wij geven onze ambities op de volgende manieren vorm: 
 » De Omnibus is een leer- en leefgemeenschap waar buiten binnen komt en omgekeerd.  
 » Ouders zijn zichtbaar actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren) op school. Dit realiseren wij onder andere door 

activiteiten, zoals ouderbijeenkomsten gerelateerd aan een vakgebied en/of sociaal culturele praktijk, meedraaiochtenden, de 
Kanjerlessen voor ouders van de groepen 2 en 6 en informele ontmoetingsmomenten. 

 » We praten met ouders over hun kind en wat voor hem of haar het beste is. Denk hierbij ook aan doelen stellen op zowel leer- als 
gedragsgebied, het opstellen van een OPP of een Rondetafelgesprek. 

 » Leerkrachten ontwikkelen hun mentor- en coaching vaardigheden verder om pabo-studenten goed te begeleiden. 
 » Via de portfolio’s geven wij ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind. 
 » De samenwerking met de in paragraaf 8.7 beschreven partners wordt waar mogelijk verder uitgebouwd en eventueel uitgebreid 

met nieuwe partners. 
 » In het kader van Passend Onderwijs biedt De Omnibus een sterke basisondersteuning en waar nodig extra ondersteuning 

(arrangement). Dit alles is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP wordt jaarlijks aangescherpt. Hiervoor 
gebruiken wij de scan basisondersteuning (Monpas). Wij hebben onze schoolpopulatie in beeld gebracht, zodat wij indien nodig 



47

 Schoolplan De Omnibus

passende arrangementen kunnen ontwikkelen of samenwerking kunnen zoeken met partners in het sociaal domein ( JGZ).  Op 
basis van het SOP hebben wij een actieve inbreng in de invulling en uitvoering van het wijkondersteuningsplan (WOP). Zo geven 
wij actief vorm aan passend onderwijs in de wijk.

 » In wijk 2 en 3 heeft de Stuurgroep het projectplan voor een NT2 voorziening uitgewerkt en is de kennis over NT2 vergroot door 
middel van een professionele leergemeenschap van 5 betrokken scholen. (De Lichtboei, Crescendo, Syncope, Letterland en de 
Omnibus).

 ❱ 8.3 Samenwerkingsrelaties 
Opvoeden en leren doe je samen. De Omnibus investeert in de inhoudelijke samenwerking met partners, wil partners beter leren ken-
nen en inzetten om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren. Het streven is om een optimale samenwerkingsre-
latie aan te gaan of verbinding te maken met de verschillende ‘systemen’ waarin de kinderen leven, bijvoorbeeld de gezinssituatie, de 
sportclub en AKT en de naschoolse opvang.
 
De wijze waarop deze verbindingen worden gemaakt en de intensiteit ervan worden afgestemd op de behoeften van individuele kinde-
ren. De Omnibus streeft naar educatief partnerschap met ouders om zodoende een rijke leer- en leefgemeenschap te vormen. Daarnaast 
organiseert en faciliteert onze school dat jong en oud van elkaar leren.

 ❱ 8.4 De rol van de ouders 
Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor het leren en leven van kinderen en dat het een wezenlijk onderdeel is 
van effectief onderwijs. Op De Omnibus zien wij de samenwerking met ouders als voorwaarde om kinderen optimaal tot hun recht te 
laten komen. School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Wij 
willen de zorg voor het kind samen delen en we vinden de betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind 
belangrijk, omdat dit de ontwikkeling van de kinderen bevordert. 

Wij verwachten van onze Daltonouders dat zij zich houden aan de huisregels en schoolafspraken die ook voor de medewerkers en de 
kinderen gelden.

Wat kunnen ouders thuis doen? Zie ho 6.3

Onze ouders bieden wij:
 » Een samenwerking met ouders en kinderen die vertrouwen geeft.
 » Heldere en tijdige informatie op informatiemiddagen, een workshopavond, nieuwsbrieven en de Daltonnieuwsbrief.

Medezeggenschapsraad
De MR heeft een wettelijke status en bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Bij deze taak hoort een verplichte scholing. 
De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het MR-reglement, dat is vastgelegd op Prismaniveau. De MR is een schakel tussen 
ouders, schoolleiding en bestuur.

Onderwerpen waar de MR over meedenkt of meebeslist zijn bijvoorbeeld de hoogte en de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage, 
het schoolplan, de doelstellingen, ouderparticipatie, de vakanties, formatie, sollicitatieprocedures, identiteit en de kwaliteit van onder-
wijs of zorg.

De MR is verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Deze bij-
drage wordt via WIS-collect door de penningmeester van de MR geïnd. Ouders en teamleden worden met een nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van de MR-activiteiten. 

Activiteitencommissie
Ouders worden betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag en excursies. 
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 ❱ 8.5 Partnerschap met pabo Windesheim, de Marnixacademie en het ROC Flevoland 
De Omnibus is een door pabo Windesheim en de Marnixacademie erkende opleidingsschool. De studenten worden begeleid door de 
schoolopleider.  Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het opleiden en begeleiden van studenten. Dit partnerschap leidt tot 
kwaliteitsverbetering van het huidige en van het toekomstige personeel.  
 
Leerkrachten zijn getraind om de studenten te begeleiden en coachen. De teamleden van De Omnibus weten wat zij moeten doen om 
het verschil in de klas maken. Dit dragen zij uit en delen zij met toekomstige collega’s. Leren leren en eigenaarschap zie je op alle ni-
veaus in de school terug. Studenten werken aan hun onderzoek/co-maker, ontwikkelen zich daardoor en dragen zodoende ook bij aan 
de ontwikkeling van de school.  De onderzoeken zijn gekoppeld aan de schoolontwikkeling

 ❱ 8.6 Partnerschap met kinderopvang en voor- en naschoolse opvang 
De Omnibus werkt al een aantal jaren samen met KinderWorld. In 2016 is er een samenwerkingsconvenant opgesteld. Voor de kinderen 
van de peuterspeelzaal betekent dit dat de doorstroom naar De Omnibus soepel verloopt. Sinds augustus 2018 vormen KinderWorld en 
De Omnibus samen een Kindcentrum. Kinderworld heeft een plek in ons gebouw en biedt opvang voor peuters, voorschoolse- en na-
schoolse opvang. Door een intensieve samenwerking zorgen we voor een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. 
Zo profiteren kinderen van een samenwerking op maat.  

 ❱ 8.7 JGZ Opvoeddeskundige en Intraverte
De jeugdopvoedkundige houdt elke maand inloopspreekuren op De Omnibus. Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. 
Ouders willen graag dat het goed gaat met hun kind maar sommige ouders kunnen extra ondersteuning bij de opvoeding gebruiken. Er 
worden individuele gesprekken gevoerd over het opvoeden van kinderen, en ouders kunnen deelnemen aan workshops, bijvoorbeeld: 
Mijn kind luistert slecht en is erg druk…  Wat kan ik daaraan doen? Mijn kind is ’s nachts vaak wakker…Ik heb alles geprobeerd. Wat nu? 
Binnenkort ga ik scheiden… Hoe vertel ik het aan mijn kind? Mijn puber en ik hebben veel ruzie… Hoe kan ik dit veranderen?

Intraverte is een praktijk voor kinderbegeleiding en richt zich op gedrag en motoriek. Als de natuurlijke ontwikkeling van een kind om 
wat voor reden dan ook verstoord is, kunnen zich diverse hulpvragen aandienen. Bijvoorbeeld: verbeteren van het samenspelen, vergro-
ten van de weerbaarheid, oefenen met concentreren en leren focussen, verbeteren van de sensomotoriek, leren omgaan met emoties, 
vergroten van het zelfvertrouwen, leren omgaan met rouw en/of verliesverwerking.
Intraverte begeleidt kinderen met een dergelijke hulpvraag vanuit een totaliteitsvisie waarin de disciplines kinderoefentherapie en 
psychomotorische therapie samenkomen. Hun werkwijze bevat veel spel en oefensituaties: zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de 
motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling in relatie tot de specifieke hulpvraag. Zij stellen het kind centraal. Omdat de situatie 
thuis en op school van grote invloed is op de ontwikkeling van een kind, betrekken zij ouders en leerkrachten/intern begeleiders nauw 
bij het hele traject. De behandeling kan worden vergoed vanuit het basispakket en het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Per 
traject wordt een eigen bijdrage gerekend van € 50,00.

 ❱ 8.8 Relatie met de omgeving 
De Omnibus werkt vanuit een participatieve samenwerking tussen leerkrachten, directie en medewerkers met ouders van de leerlingen 
(met aanwezige expertise) en met Stichting Prisma en haar scholen.

Externe partijen: 
 » Stad & Natuur. 
 » Stichting Collage. 
 » Passend Onderwijs.
 » Passend Onderwijs in de Wijk (Stad 2+3).
 » Trainers en externe experts.
 » Pabo Windesheim Flevoland.
 » Marnix academie.
 » Kinderworld.
 » Ik en Jij Smallsteps.
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 » JGZ Jeugdopvoedkundige.
 » Intraverte.
 » Archipel.
 » Oké op school.
 » Ergotherapie.
 » Andere TOS-scholen: Het Spectrum en de Polderhof.
 » Droomspeelbus.
 » Stichting de Schoor.
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Hoofdstuk 9 Organisatieontwikkeling, opbrengsten   
 en kwaliteitszorg
 ❱ 9.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

In onze organisatieontwikkeling heeft leren een centrale plek op alle niveaus, zowel in de organisatiestructuur als in de -cultuur. Op 
schoolniveau en op stichtingsniveau gaan we verbinding aan, leren we van en met elkaar en werken we samen aan kwaliteitsver-

betering. Omdat Prisma uitgaat van het principe van gespreid 
leiderschap, worden alle lagen binnen de organisatie betrokken 
bij de kwaliteitsontwikkeling.

Dat gebeurt planmatig en doelgericht. Het onderzoeken van 
en reflecteren op de kwaliteit van ons onderwijs staat op 
alle niveaus centraal in de kwaliteitszorg. We gebruiken hier-
voor de regulatieve cyclus ten behoeve van onderwijsver-
beteringen en innovatie. Er bestaat een nauwe samenhang 
tussen het planmatig handelen ten behoeve van de kwali-
teitszorg en het zorgdragen voor een goede kwaliteitscultuur. 

 ❱ 9.2 Onze ambities: over vier jaar…
 » is organisatieontwikkeling een continu proces, waarbij de directie het onderzoeksmatige vermogen van het team en het individu 

vergroot;
 » heeft leren een centrale plek op alle niveaus, zowel in de organisatiestructuur als in de - cultuur: wij gaan de verbinding aan, 

leren van en met elkaar en werken wij samen aan kwaliteitsverbetering;
 » vindt kwaliteitsontwikkeling plaats vanuit een planmatig en doelgericht beleidskader. Door het gebruik van de regulatieve cyclus 

ten behoeve van onderwijsverbetering en innovatie staat het onderzoeken van en reflecteren op de eigen onderwijskwaliteit 
op alle niveaus centraal;

 » bestaat er een nauwe samenhang tussen het planmatig werken aan kwaliteitszorg en zorgdragen voor een goede kwaliteitscultuur;
 » spelen alle lagen binnen de organisatie een rol bij de kwaliteitsontwikkeling. Dit vraagt een actieve onderzoekende houding.
 » borgen wij de verschillende activiteiten in de kwaliteitszorgcyclus (critical friendgesprekken, zelfevaluatie, onderzoek, collegiale 

visitaties en audits). Door middel van rapportages en kwaliteitsgesprekken wordt er verantwoording afgelegd over ontwikkeling, 
doelen en resultaten.

 » stellen wij aan de hand van schoolweging en behaalde resultaten concrete schooldoelen afgestemd op de populatie van de 
school.

Wij geven onze ambities op de volgende manieren vorm:
 » De werkwijze volgens de PDCA-cyclus en de IMWR cyclus (inspireren, motiveren, waarderen en reflecteren) is verder uitgewerkt 

en verdiept: gericht op reflectie, onderzoek en ontwikkeling. De cyclus wordt op verschillende niveaus uitgewerkt (school-, IB- 
en bouwniveau).

 » Er vindt verantwoording plaats over de kwaliteit van het onderwijs tijdens de Marap gesprekken.
 » Zelfevaluatie, als onderdeel van de PDCA-cyclus, staat centraal en wordt als kwaliteitsinstrument planmatig en doelgericht 

ingezet.
 » Vergaderingen zijn gefaciliteerd, planmatig en doelmatig en zijn gericht op gezamenlijke ontwikkeling en leren van en met 

elkaar. De reflectieve dialoog staat hierbij centraal. Dit wordt jaarlijks opgenomen in een jaarplanning.
 » Afspraken, regels en beleid worden vastgelegd en geborgd. Hoe wij omgaan met elkaar, wordt onder meer bepaald door de 

afspraken die zijn geformuleerd over ons professioneel schoolwerkklimaat.
 » Er is in de organisatie sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. De Omnibus biedt ruimte voor professionele ontwikkeling op 

school- en individueel niveau, voor experimenten en voor proeftuintjes. Deze expertise wordt waar mogelijk gedeeld binnen 
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de stichting.
 » Naast de kwaliteitsstandaarden van de Inspectie voor het Onderwijs, hebben wij eigen aspecten van kwaliteit opgesteld. Deze 

worden jaarlijks, door een brede vertegenwoordiging van het team, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De gestelde doelen zijn 
ambitieus en realistisch en sluiten aan bij de visie van de school.

 » We hebben onze schoolpopulatie in beeld en stemmen ons onderwijs daarop af. Dit wordt cyclisch getoetst en verantwoord 
tijdens de Marap.

 ❱ 9.3 Kwaliteitszorg De Omnibus
Op De Omnibus werken wij toe naar een organisatie waarin wij het onderwijs stelselmatig evalueren. Het doel is om een onderbroken 
ontwikkelingslijn voor kinderen te realiseren en het maximale leerresultaat te realiseren. De motor achter kwaliteitsontwikkeling is een 
continu proces van evaluatie. De school verbetert het onderwijs, gebruikmakend van de onderwijsresultaten en van wetenschappelijk 
onderzoek. We analyseren bij tekortschieten en stellen verbeterplannen op. 

De doelen die de school nastreeft zijn ambitieus, maar realistisch en hebben altijd het uitgangspunt om het maximale voor de leerlingen 
te doen. De doelen voor de leerlingen worden verwoord in de actieplannen die de leerkracht maakt. De schooldoelen worden geformu-
leerd in het jaarplan. De school heeft een duidelijke visie waarin het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs leidend is. Het is hierbij 
uiteraard van belang dat iedereen in de school weet wat dit precies betekent en wat hierin van hen wordt verwacht. 
 
De teamleden van De Omnibus kenmerken zich als kritische, gedreven en betrokken professionals. Zij hebben niet alleen een kritische 
en reflectieve houding met betrekking tot het eigen handelen, maar ook ten opzichte van elkaars handelen. De leraren zijn mede-eige-
naar van de kwaliteitsontwikkeling in de school.

De PDCA-cyclus, kwaliteitsinstrumenten en borging
Op De Omnibus werken we volgens de PDCA-cyclus, die jaarlijks twee keer wordt bijgesteld. Ook de kwalitatieve cyclus m.b.t. de cultuur 
nemen wij als uitgangspunt. 
 
Het jaarplan is gerelateerd aan het schoolplan en het strategisch beleidsplan van het bestuur. Door structurele evaluatie van het jaarplan 
wordt duidelijk wat het resultaat is van de continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hiervoor wordt samengewerkt met een 
aantal externe experts van pabo Windesheim op het gebied van rekenen en taal/lezen.
 
Door evaluatie van het onderwijsproces en door dit vast te leggen in tussenevaluaties, worden maatregelen ter verbetering van het 
onderwijs inzichtelijk. Deze verslagen dienen tevens als managementrapportage voor het bestuur. We werken onderzoeksmatig aan ons 
onderwijs en hierbij zetten we kwaliteitsinstrumenten in zoals:

 » De BMC kijkwijzer t.b.v. klassenbezoeken.
 » De gesprekkencylcus.
 » De Riskchanger.
 » De Dalton kijkwijzer, dit is een specifiek zelfreflectie-instrument ontwikkeld voor ons Daltononderwijs.
 » Er worden twee keer per jaar trend- en groepsanalyses gemaakt van de resultaten. 

In het ondersteuningsplan en het borgingsdocument voor het jonge kind is beschreven op welke manier wij onze (jonge) leerlingen 
systematisch volgen. Onze visie op kwalitatief goed onderwijs is beschreven in het Daltonboek. Tevens worden de afspraken per vak-
gebied hierin geborgd.

De school heeft een begeleidingsstructuur die gericht is op het voorkomen van stagnatie en het waarborgen van de doorgaande lijn in 
ontwikkeling. Met het leerlingvolgsysteem Parnassys en Cito brengen we de voortgang en de resultaten cyclisch in beeld. Bij het onder-
zoek naar achterliggende oorzaken van stagnatie wordt gekeken vanuit een breed perspectief en de context van de leerling. Dit gebeurt 
tijdens groepsbesprekingen, leerlingenbesprekingen en overleg tussen directie en IB.
 
De kwaliteit van het onderwijs (doel, aanbod, pedagogiek en didactiek) wordt gemonitord door regelmatige klassenbezoeken op basis 
van een kijkwijzer. Dit wordt vastgelegd in een ‘overzicht pedagogisch-didactisch handelen’ van alle leerkrachten en maakt deel uit van 
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de IPB-cyclus.
Zo is het werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs een continu proces, vastgelegd in een (jaar)planning.

 ❱ Kwaliteitscultuur op De Omnibus
We streven naar een integere en transparante kwaliteitscultuur. Het team en de schoolleiding werken gezamenlijk aan de schoolontwik-
keling. Hierbij speelt de visie op gespreid leiderschap een grote rol. Er wordt gewerkt en geleerd in diverse werkgroepen, professionele 
leergemeenschappen en Dalton Ontwikkelings Plan groepen, bijvoorbeeld:

 » DOP-groep Rekenen.
 » DOP-groep Taal/Lezen.
 » DOP-groepen t.b.v. de Daltonontwikkeling.
 » PLG i.s.m. de Marnixacademie.

Deze ontwikkelgroepen koppelen regelmatig terug aan het team op studiedagen.
De leerlingenresultaten zijn het vertrekpunt voor de professionele ontwikkeling van de teamleden.
De dialoog In deze groepen en in de samenwerkingsoverleggen heeft een onderzoekend karakter waarbij de teamleden op een infor-
mele manier van elkaar leren. 

Het formele leren vindt plaats tijdens de teamscholingen. Nieuwe medewerkers van De Omnibus krijgen een aantal opleidingen in 2 
jaar aangeboden, te weten:

 » De Daltonopleiding.
 » De Kanjertraining.
 » De TOS-scholing en.
 » De mentoren training.

Na deze 2 jaar wordt het volgen van opleidingen, passend bij de ontwikkeling van de school, gestimuleerd.

Draagvlak voor de visie en de ambities van de school staat hoog in het vaandel. In bijeenkomsten met teamleden en ouders organiseren 
wij de professionele dialoog over de kwaliteit en de behaalde resultaten waarbij we oog hebben voor de context van het kind en van 
de organisatie. 

We organiseren onze eigen tegenspraak door onze schoolontwikkeling met anderen te bespreken. Onze critical friends zijn de deskun-
digen van Windesheim en van de Nederlandse Dalton Vereniging die de school visiteert. Ook binnen Prisma doet De Omnibus mee aan 
het stelsel met critical friends en collegiale visitaties. 
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Hoofdstuk 10 Marketing en communicatie
 ❱ 10.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

De activiteiten op het gebied van marketing & communicatie leveren een bijdrage aan de ambitie en kernwaarden van Prisma. Om de 
toekomst sterk tegemoet te treden en kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden, is het van essentieel van belang dat Prisma zich 
inhoudelijk blijft ontwikkelen, maar ook dat zij voldoende leerkrachten heeft en behoudt. Samen groeien we en staan we sterk. 

Een goede relatie met ouders is van belang om kinderen maximaal te ondersteunen in hun ontwikkeling, ieder vanuit zijn eigen ver-
antwoordelijkheid. Dat het zichtbaar is waar Prisma-scholen voor staan, is zowel belangrijk voor ouders waarvan de kinderen op een 
Prisma-school zitten als voor de werving van nieuwe leerlingen.

 ❱ 10.1 Onze ambities: over 4 jaar…
 » zetten we de goede relatie met ouders en andere betrokkenen voort vanuit het gezamenlijke belang om kinderen maximaal te 

ondersteunen in hun ontwikkeling;
 » is het, zowel voor huidige ouders als voor nieuwe ouders in ons voedingsgebied zichtbaar waar De Omnibus voor staat;
 » zijn de kinderen en het team de enthousiaste ambassadeurs van de school;
 » zetten we de lijn m.b.t. de efficiënte interne communicatie voort;
 » zetten collega’s zich in om het zittende personeel te verbinden en te behouden en nieuwe collega’s en studenten te werven;
 » heeft De Omnibus haar Daltonkarakter verder uitgebouwd.

Wij geven onze ambities op de volgende manieren vorm:
 » Er wordt continu actief ingezet op de zichtbaarheid van de school. Hierbij wordt de interne informatie naar buiten vertaald. 

Hierbij wordt de ondersteuning van de pr-medewerker van Prisma en Vogamedia ingezet.
 » Vanuit de visie op Dalton en de Kanjertraining verloopt de communicatie met ouders en kinderen transparant. 
 » Het behouden van personeel en het werven van studenten en personeel is een continu proces. Studenten worden in een vroeg 

stadium aan de school/Prisma verbonden. 

 ❱ 10.2 Marketing & communicatie op De Omnibus
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. Communicatie is de afgelopen jaren speer-
punt geweest en dat zal de komende jaren ook zo blijven. 

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 samenwerkings-
partners onderhoudt.

Kinderen als ambassadeur
Het is belangrijk dat wij duidelijk communiceren waar De Omnibus voor staat. Ouders en kinderen weten hoe onze Dalton manier van 
werken is. De kinderen van De Omnibus spelen een rol als ambassadeur van de school bij de informatieochtenden. De leerlingenraad 
komt maandelijks bij elkaar en bespreekt belangrijke punten. Dit communiceren zij naar de andere kinderen, de directie en naar de 
ouders via de nieuwsbrief. 

Interne communicatie
Transparantie in de school is een uitgangspunt waarbij de dialoog over het onderwijs tussen de teamleden wordt gestimuleerd. 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 vinden en andere zaken die van belang zijn voor al onze collega’s.
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Er is dagelijks aan het begin van de dag een korte briefing om elkaar van de belangrijkste huishoudelijke en organisatorische zaken op 
de hoogte te brengen op beide locaties.

Er is een verbinding tussen de diverse overlegvormen, bijvoorbeeld tussen de leerteamvergaderingen (LTO) en de managementteamver-
gaderingen (MT). Het MT overlegt met regelmaat met de cultuurdragers in de school en de werkgroepen koppelen met regelmaat terug 
aan het team en het MT. Het eigenaarschap van de teamleden is het uitgangspunt. Reflectie en evaluatie op de schoolontwikkeling vindt 
tussentijds plaats en aan het einde van het schooljaar is er een studiedag evaluatie en planning.

Per schooljaar wordt een aantal DOP-groepen (Dalton ontwikkelingsplan) ingesteld. De onderwerpen c.q. opdrachten van de DOP groe-
pen dragen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs. De DOP  groep krijgt mandaat 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.

Externe communicatie
We voeren een ‘open deurenbeleid’ waarbij we bereikbaar willen zijn voor ouders. ’s Morgens staan er medewerkers bij de deuren om 
de kinderen te verwelkomen en aanspreekbaar te zijn voor ouders. 

Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenkalender voor het hele nieuwe schooljaar meegegeven. Via een maandelijkse 
(digitale) nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van de wetenswaardigheden van de maand (via Social Schools). Het 
didactisch partnerschap wordt gestimuleerd via de informatie van de leerkracht aan de ouders. Tweewekelijks maakt de leerkracht een 
nieuwsbrief voor de ouders met een terugblik op activiteiten en de leerdoelen voor de komende periode. 

In de schoolgids is beschreven waar de school voor staat, hoe de zorg aan de kinderen gestalte krijgt en hoe alles is georganiseerd. Ook 
staat erin waar de ouders met klachten terecht kunnen.
Daarnaast krijgen de ouders van de kleuters vooraf een informatieboekje met informatie over praktische en inhoudelijke zaken in de 
groepen 1 en 2.

Gedurende het schooljaar zijn er vaste contactmomenten tussen leerkracht en ouders. Drie keer per jaar zijn er kind-oudergesprekken 
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. 

Ook is er actief contact met ouders van de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie.

Steeds meer ouders, die vanuit het buitenland komen, melden hun kind aan op De Omnibus. Regelmatig worden er intakegesprekken in 
het Engels gevoerd. Het informatieboekje voor kleuters is in het Engels vertaald en we zullen onderzoeken hoe we deze ouders op een 
goede manier van informatie kunnen voorzien. 

Eén keer per maand organiseren wij een informatieochtend. Het doel is om nieuwe ouders enthousiast te maken voor onze school. Er 
wordt een presentatie gegeven en de ouders worden door de kinderen rondgeleid. Onze leerlingen verwelkomen de ouders en zorgen 
voor de opvang van de peuters die meekomen. Er is ruimte voor vragen en voor het maken van afspraken. Het informatiepakketje wordt 
samengesteld door de administratie. Hierin zit ook de Dalton nieuwsbrief.

Door het oudertevredenheidsonderzoek, dat eens per twee jaar wordt afgenomen binnen Stichting Prisma, wil de school verbeteringen 
realiseren om blijvend te werken aan een goede participatie met de ouders.

Nieuw personeel/studenten
De Omnibus presenteert zich op beide pabo’s tijdens de stagemarkten. Wij werven nieuwe studenten om te hen zo vroeg mogelijk te 
binden aan De Omnibus en aan Prisma. Het werven en verbinden van nieuwe leerkrachten aan De Omnibus is een constant punt van 
aandacht. Hierover communiceren wij met teamleden en ouders.
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Hoofdstuk 11  Middelen: financieel beleid, ICT,    
 huisvesting en beheer 
 ❱ 11.1 Strategische uitspraak Stichting Prisma Almere

Stichting Prisma voert een gezond en duurzaam financieel beleid om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen 
verzorgen voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Doordat de organisatie financieel in control is, kunnen we focussen op een beleidsmatige inzet van gelden op onze inhoudelijke ambi-
ties.

Onze aandacht voor de kwaliteit van onderwijs komt ook tot uiting in de inrichting van het gebouw, in de ICT-infrastructuur en het 
schoolplein. De uitstraling van de scholen vraagt continu aandacht en is in overeenstemming met de inhoudelijke ambities van Prisma. 

Scholen van Prisma hebben de afgelopen jaren stappen gezet om het onderwijs ICT-rijker te maken en zo een meer gevarieerde didacti-
sche leeromgeving te creëren. Om adaptief en persoonlijk leren mogelijk te maken, moeten leerlingen beschikken over een persoonlijke 
inlog voor een online leer- en werkomgeving. Daarom is het noodzakelijk om de ICT-infrastructuur te moderniseren. 

De gemeente Almere profileert zich de komende jaren als een groene stad met aandacht voor een gezonde levensstijl. Prisma sluit zich 
daar graag bij aan en zoekt hierin waar mogelijk naar samenwerking.

 ❱ 11.2 Onze ambities: over vier jaar…
 » blijft De Omnibus een financieel gezonde school;
 » is er een meerjaren (investerings-) begroting en worden de beschikbare budgetten vraaggestuurd ingezet;
 » hebben de onderwijskundige speerpunten, vastgelegd in dit schoolplan en de aanname van passend personeel financieel 

prioriteit;
 » hebben wij 2 schoolgebouwen met nieuw meubilair waarin de middenruimte als leerpleinen zijn ingericht;
 » is het schoolplein op de Betje Wolffstraat i.s.m. de wijkregisseur als een aantrekkelijke wijkspeelplaats ingericht;
 » is de didactische leeromgeving nog gevarieerder;
 » beschikken leerlingen over een persoonlijke inlog voor een online leer- en werkomgeving om adaptief en persoonlijk te leren; 
 » is er een gemoderniseerde ICT-infrastructuur met voldoende devices voor leerlingen.
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12. Meerjarenplanning
De ambities uit de voorgaande hoofdstukken zijn in onderstaand schema vertaald in een meerjarenplanning. Op basis van dit meerja-
renplan wordt elk jaar een jaarplan opgesteld. Voortschrijdend inzicht, beschikbaarheid van financiële impulsen, personele aangelegen-
heden of onvoorziene invloeden, kunnen maken dat het onderstaande moet worden bijgesteld.

Er is een identiteitsambassadeur. 
Er is beleid geschreven m.b.t. het 
godsdienstonderwijs.
We hanteren de identiteitsprincipes 
en -waarden t.b.v. reflectie op alle 
niveaus. 

Daltonconcept is verder doorontwik-
keld

De onderwijs implementatietrajecten 
van WO, taal, lezen, waar thematisch, 
onderzoekend/spelend leren en we-
tenschap en techniek onderdeel van 
uitmaken, zijn geborgd en zichtbaar 
in het leerkrachthandelen. 

Identiteits-
ambassadeur 
en
identiteitscommissie.

Regulier budget.

Daco’s , DOP groepen 
en directie.

Directie, 
PLG’s WO en Taal
coördinator Engels. 

Regulier budget.

2019-2020
Tenminste 1 teamlid is ambassadeur identiteit. Hij/zij draagt 
zorg voor structureel overleg op school en neemt deel aan 
bovenschools overleg.
Doorgaande lijn in Bijbelverhalen in OB.
Jaarlijkse dialoog van het team gericht op identiteit.
Themabijeenkomsten groepsdoorbroken.
2019-2021
Beleid opstellen m.b.t. invulling van de lessen godsdienst 
in midden- en bovenbouw.
2019-2023
Jaarlijks evalueren, de dialoog voeren en zo nodig verbeter-
acties opstellen.  

2019-2020
Kinderen hebben een ontwikkelingsportfolio, reflecteren op 
hun eigen handelen en stellen i.s.m. de leerkrachten hun 
doelen op.
Zie verder Daltonbeleidsplan.
2019-2021

2019-2020
Leerkrachten 3-8 volgen scholing Leskracht en ontwikkelen 
activiteiten die de doorgaande lijn realiseren.  
2019-2021
Er wordt een verbeterd planningsdocument ontwikkeld en 
gehanteerd voor het onderwijs in de groepen 1 en 2.
2019-2023
Lesbezoeken, collegiale visitaties, evaluaties, feedbackge-
sprekken, input vanuit de PLG’s, inzet van deskundigen en 
gezamenlijke studiemomenten dragen bij aan de naleving 
en eventuele bijstelling van het beleid.

 IDENTITEIT

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 

 ONDERWIJSAANPAK

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 
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Het begrijpend leesonderwijs en 
woordenschatonderwijs zijn geë-
valueerd en er zijn verbeteracties 
uitgevoerd t.b.v. het verbeteren van 
de leesopbrengsten.

Het rekenonderwijs is geëvalueerd 
en het beleid is bijgesteld ter verbe-
tering van de leeropbrengsten.

Er is beleid vastgesteld voor het vak 
Engels.

Het aanbod voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben is verbreed 
en het beleid vastgesteld.

De TOS-voorziening is volledig geïn-
tegreerd in de school.

Taalspecialist, IB en 
directie.
DOP Taal-Lezen.

Regulier en scholings-
budget.

Rekenspecialist, IB en 
directie.

Regulier en  
investeringsbudget.

Directie en 
coördinator Engels.

Werkdrukgeld en 
regulier budget. 

Directie en coördina-
tor Omniplus.

Regulier budget. 
investeringsbudget.

Directie, 
TOS-leerkracht en IB.

2019-2020
Lesbezoeken en teamscholing door expert Windesheim, 
evaluatie, plan opstellen en inzetten verbeteracties.
2019-2021
Lesbezoeken en zelfevaluatie gericht op het verbeteren 
en integreren van het begrijpend leesonderwijs.
2019-2023
Evalueren van de bijgestelde praktijk en het beleid 
bijstellen.

2019-2020
Rekenverbetertraject door werkgroep rekenen i.s.m.  
Windesheim d.m.v. observaties en coaching van collega’s.
Zelfevaluatie rekenonderwijs en onderzoek doen naar 
passende methode.
2020-2022
Implementatie nieuwe methode.
2022-2023
Evalueren en borgen.

2019-2020
2020-2021
Er wordt een coördinator Engels aangesteld.
2020-2022
De coördinator coacht leerkrachten en draagt zorg voor de 
aanschaf van materialen.

Beleid wordt opgesteld, vastgesteld en geëvalueerd.

2019-2022 
We bekwamen ons in het voortzetten van Omniplus en 
leggen de verbinding met Leskracht om kinderen uitda-
gende taken te geven. We werken t.b.v. verbreding van het 
aanbod samen met docenten van Baken Trinitas.
2022-2023
We herschrijven het beleid en stellen dat vast.
2022-2023
Evalueren en zo nodig beleid bijstellen.

2019-2020
Leerkrachten zijn geschoold en de TOS-kinderen kunnen 
een doorgaande ontwikkelingslijn volgen in de reguliere 
klassen.

 ONDERWIJSAANPAK, vervolg

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 
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Het gebruik van ICT wordt volledig 
geïntegreerd en verrijkt het leerpro-
ces.

Startbekwame leerkrachten zijn 
gecoacht conform Prismabeleid.

Leerkrachten hebben de vaardighe-
den om het onderwijskundige beleid 
uit te voeren.

De organisatievorm is geëvalueerd 
en aangepast aan de hedendaagse 
eisen.

De werkdruk is verminderd en er is 
een professionele cultuur.

ICT-coördinator,
ICT-team.

Directie en coach
Omnibus
Regulier en Prisma 
budget.

Directie i.s.m. DOP’s 
en teamleden. 

Regulier en 
scholingsbudget.

Directie.
Team.

Team (MRp).

Werkdrukgeld en 
regulier budget.

2019-2020
Uitbreiding van devices voor leerlingen en leerkrachten.
Training voor leerkrachten.
ICT voor zorgleerlingen
2020-2021
Evaluatie/actualisatie en borgen.
2021-2022

2019-2020
Een aantal leerkrachten volgt een coachingstraining. 
2019-2024
Startbekwame collega’s worden jaarlijks gecoacht conform 
Prismabeleid.

2019-2023
Jaarlijkse teamscholing tijdens studiemomenten.
Lesbezoeken en feedbackgesprekken.
Gesprekkencyclus.
Collegiale visitaties door en bij collega’s.
Samen plannen en ontwikkelen.
Samen leren in DOP- groepen.
Individuele coaching en/of scholing op maat.

2020-2023
Onderzoek naar verschillende organisatievormen van lesge-
ven i.v.m. personeelstekort.
Uitproberen en evalueren van alternatieve organisatievor-
men.
Opstellen en vaststellen van het beleid.

2019-2020
Evalueren en mogelijke aanpassingen van de administratie-
ve handelingen en het takenbeleid onderzoeken.
2020-2021
Aanpassingen doorvoeren. 
2019-2023
Jaarlijks evalueren en acties ondernemen t.b.v. een gezon-
de professionele cultuur.

 ONDERWIJSAANPAK, vervolg

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 

 PERSONEELSBELEID

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 
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Ouders zijn goed geïnformeerd over 
de voortgang van hun kind.
Met de samenwerkende partners is 
de relatie verstevigd t.b.v. het welzijn 
van de kinderen.

Er is een nauwe samenwerking met 
de partners JGZ/Intraverte.

Er wordt cyclisch en doelmatig
gewerkt op alle niveaus.

De communicatie is eenduidig en 
bijgewerkt.

De begroting en schoolreserves zijn 
gezond.

DOP-portfolio en daco.

Directie en IB.

Directie, IB en team.

MR-p leden en 
Directie.

Directie.

2019-2020
Portfolio’s worden verder ontwikkeld/geëvalueerd en 
verbeterd. 
2020-2021
We evalueren het rapport en de gesprekkencyclus met 
ouders en stellen deze bij. 
2021-2023
De DOP-portfolio zet het onderwerp portfolio en informa-
tievoorziening aan ouders elk jaar op de agenda om de 
praktijk te borgen en te evalueren.

2019-2023
We onderhouden het contact en evalueren de ingezette 
hulp met de betrokkenen.

2019-2021
Vergaderingen zijn gefaciliteerd, planmatig en doelmatig en 
zijn gericht op gezamenlijke ontwikkeling en leren van en 
met elkaar.
Borging van afspraken en professioneel klimaat.
2021-2023
De gestelde doelen zijn ambitieus en realistisch en sluiten 
aan bij de visie van de school.
We hebben onze schoolpopulatie in beeld en stemmen ons 
onderwijs daarop af.

2019-2023
De interne en externe communicatie wordt tweejaarlijks 
geëvalueerd en acties zo nodig ingezet.
De site van de school minimaal 4x per jaar bijwerken.

2019-2023
We voeren overleg met Prisma en stellen de begroting op.
De Begroting wordt gedeeld met MR.

 PARTNERSCHAP

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 

 KWALITEIT EN ONTWIKKELING

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 

 MARKETING, COMMUNICATIE EN FINANCIËN

 Ambities Acties en planning Eigenaar en financiën 



62

Schoolplan De Omnibus

Literatuur:
Berends, R., Wolthuis, H. (2014). Focus op Dalton, Saxion Dalton, Deventer.



63

 Schoolplan De Omnibus



info@de-omnibus.nl


