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JAARPLAN 2019-2020 
Ter voorbereiding 

Goed onderwijs maken we samen. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht die steeds 

doorgaat. We kunnen nooit zeggen dat we ‘er’ zijn, omdat we niet weten wat de 

toekomst ons precies zal brengen. Ons strategische beleidsplan is daarom een reisgids. 

We willen niet de illusie wekken dat we ons werk in de komende jaren beheersmatig 

kunnen vastleggen in meetbare doelen, uitgezet in een afgebakend tijdvak. Onze reis is 

al lang bezig en eindigt niet in 2020. 

Toch hebben we wel degelijk doelen voor ogen. Daar koersen we ook op en we zijn 

steeds aanspreekbaar op de vraag of we in de goede richting gaan.  

Dit jaarplan laat ons het reisplan zien voor het komende jaar. Het beschrijft welke 

doelen, welke richting wij voor ogen hebben, hoe wij het komende jaar met elkaar willen 

werken en wat we onderweg van plan zijn te doen en met welke beoogde resultaten. 

Deels doen we dat met elkaar als VCPO, deels kiezen de scholen hun eigen route. We 

blijven echter één reisgezelschap, het is daarom belangrijk te blijven luisteren naar 

elkaar, ons te laten beïnvloeden en ons ook te verantwoorden naar elkaar over de 

gekozen route.  

 

De koers – het kader van ons handelen 

De VCPO is een organisatie met als bestaansrecht onderwijs te geven aan de kinderen op 

onze scholen. Een belangrijke taak, immers het onderwijs leidt niet alleen op voor een 

baan, maar voor het leven. Daarmee heeft de VCPO en wij, de mensen die daar werken, 

een verantwoordelijkheid voor het geluk van onze kinderen en de duurzaamheid van de 

wereld, waarin zij leven.  Dat kunnen wij niet alleen, maar zullen dat moeten vormgeven 

met de kinderen, de ouders, de buurt, de plaats, kortom met de gemeenschap, waar wij 

deel van uit maken.  Samen maken wij de toekomst.  

 

Het onderwijs is daarmee gericht op de wereld van morgen.  Uiteraard dienen de 

kinderen binnen de VCPO-scholen te beschikken over de kennis en vaardigheden die 

staan omschreven in de kerndoelen voor het basisonderwijs.  Maar daar kan het niet bij 

blijven. Kinderen leren zichzelf en elkaar te respecteren en voelen een 

verantwoordelijkheid voor elkaar.  Ze zijn begaan met de ander. Ze staan open voor 

nieuwe informatie en zijn creatief in het zoeken naar nieuwe oplossingen. Ze leren 

afwegingen te maken en zijn daarbij zich bewust van de samenhang in de wereld. In dit 

kader gebruiken we het begrip waardegedreven onderwijs, onderwijs waar ruimte is voor 

waarden als verantwoordelijkheid, integriteit, authenticiteit, empathie. Waarden, die ook 

vanuit onze identiteit, onze bronnen aanspreken. Zo leren de Bijbelse verhalen ons het 

leven te zien als een reis die erop gericht is om steeds meer mens te worden. 

 

Om dit te borgen ontwikkelt de VCPO zich tot een lerende en professionele organisatie, 

waarin op alle niveaus gebruik wordt gemaakt van de bereidheid en het vermogen tot 

leren en presteren van haar mensen. In het filmpje van LEV wordt zichtbaar wie we als 

VCPO willen zijn. Ons motto is: Wij geloven in ieder kind en geven om elkaar. In ons 

onderwijs gaan we onze ambities aan vanuit de presentie. We nemen ook onszelf mee, 

onze gedachten, patronen, overtuigingen, ons hoofd en hart. We heb daarbij de 

verantwoordelijkheid om ons eigen gedrag op een systematische wijze kritisch te 

bekijken naar welke waarde het toevoegt. Wat brengen we teweeg en is dat dienend 

voor de bedoeling van ons onderwijs?  

 

https://youtu.be/l3rq181aF4s


 

 

Van koers naar praktijk 

In de vertaling van de koers naar de praktijk hebben we de laatste jaren geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van Professioneel Kapitaal. We kijken daarbij naar de kwaliteit van alle 

medewerkers binnen de VCPO, we ontwerpen en geven vorm aan ons onderwijs samen 

met anderen (leerkrachten, kinderen, ouders, de omgeving). We proberen het goede te 

doen op het juiste moment, waardoor doelen optimaal kunnen worden gerealiseerd.  

 

In de praktijk betekent dat: 

Scholen werken in hun schoolontwikkeling met zelfverantwoordelijke teams; 

De scholen maken vanuit hun ambities een nadrukkelijke keuze voor een beperkt aantal 

veranderingsonderwerpen; 

Medewerkers krijgen de ruimte kennis en ervaringen te delen, te leren, te overleggen en 

daarin samen te werken. De VCPO en de scholen functioneren als leergemeenschap, 

waarin leren door ervaring en ervaringsuitwisseling een centrale plaats inneemt en wordt 

gefacilieerd.  

We kiezen in de uitwisseling voor frequente, korte en krachtige momenten. We willen 

effectief vergaderen, meer leren van elkaar, waardoor we samen het onderwijs 

verbeteren.  Bovendien willen we prettig en met energie samenwerken. 

Een sterke verbetercultuur in de hele organisatie, medewerkers, teams versterken elkaar 

onderling  

De thema’s voor 2019-2020 
Het jaar 2020 is een jaar waarin we als VCPO onderzoeken in hoeverre we alleen 

doorgaan of een samenwerking willen aangaan met Prokind Scholengroep. Een 

onderzoek naar een gezamenlijk perspectief voor goed onderwijs in Spijkenisse.  In dit 

onderzoek hebben we het afgelopen jaar de haalbaarheid onderzocht. Er is een visie 

geschreven, waarin “door de oogharen heen” de contouren van een nieuw te vormen 

organisatie zichtbaar is. Risico’s, verschillen, overeenkomsten, mogelijkheden zijn 

beschreven in het due diligence en juridisch rapport. In het komende jaar zullen we 

gezamenlijk de gevolgen van een mogelijke fusie verder uitwerken op de verschillende 

domeinen (zie plan van aanpak van het onderzoek).  

Enerzijds vraagt dit onderzoek een zekere terughoudendheid in het, binnen de VCPO, 

uitzetten van een koers voor de komende jaren. Anderzijds vraagt het onderwijs op de 

scholen, hier en nu, richting, ontwikkeling en kwaliteit.  

Dit jaarplan probeert daarin de juiste balans te geven.  

In het directieoverleg van mei is met het totale directieteam het jaarbord samengesteld. 

Met het team is nagedacht over de prioriteiten in het nieuwe schooljaar. In het jaarbord 

zijn daarnaast de cyclische activiteiten opgenomen, ondermeer rondom de planning en 

control. Op deze wijze houden we zicht op “de basis op orde”. De volgende thema’s zijn 

benoemd: 

 

SAMENWERKING 

 

1. Samenwerking VCPO - Prokind 

Het onderzoek naar de samenwerking VCPO Prokind, concreet het draagvlak en 

uitwerking van de bestuurlijke fusie, zal conform het opgestelde plan van aanpak worden 

uitgewerkt en afgerond. We starten in het nieuwe schooljaar met fase 2 van de 

haalbaarheidsfase, waarin op de verschillende domeinen uitwerking van de gevolgen van 

een fusie plaatsvindt. Daarin wordt ook inzichtelijk gemaakt welke gezamenlijke 

ontwikkeling er al is en welke verder uitgewerkt dient te worden. Op basis van de 

uitwerking vindt verdere besluitvorming plaats.  

resultaat: een besluit over de bestuurlijke fusie tussen VCPO en Prokind en 

afhankelijk van het besluit de vervolgens te nemen stappen. 

begroting: € 50.000 

bron: plan van aanpak onderzoek Prokind-VCPO  



 

 

 

2. Ontwikkeling van de ROK’s 

Binnen het SWV Kindkracht is gekozen om in de komende jaren te werken met een 

wijkgerichte aanpak in de vorm van de zgn. ROK’s  (Regionaal Overleg Kindkracht).  

De ambitie is dat door inzet van preventie, het stimuleren van de eigen kracht, het 

versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het bieden van een laagdrempelig, 

passend (en zoveel mogelijk) inclusief onderwijs en jeugdhulp uiteindelijk minder 

kinderen gebruik maken van zwaardere vormen van jeugdhulp en van het speciaal 

(basis/voortgezet) onderwijs. De ROK’s werken aan een preventieve wijkgerichte aanpak 

en verbetering van de ondersteuningsstructuur op de scholen. De schoolbegeleiding 

krijgt daarin een belangrijke plek. Deze is dan ook voor het komende schooljaar 

uitgebreid.  

resultaat: een samen met de scholen, gemeenten, schoolbesturen en 

samenwerkingsverband uitgewerkte preventieve aanpak, waarbij de preventieve 

inzet op school integraal verbonden is aan de preventieve gebiedsgerichte inzet. 

resultaat: een samen met de scholen, gemeenten, schoolbesturen en 

samenwerkingsverband ingerichte ondersteuningsstructuur (basisondersteuning) 

die kinderen en ouders optimaal ondersteunt om passend onderwijs c.q. 

jeugdhulp te ontvangen en ondersteuning biedt in de thuissituatie. 

…..met uiteindelijk als resultaat meer kinderen in de eigen wijk, een lager 

deelnamepercentage SO/SBO 

begroting: ROK middelen vanuit het SWV  / uitbreiding schoolbegeleiding € 

15.000 

bron: notitie Onderwijs en Jeugd- Kindkracht / Jaarplan Kindkracht 

 

Samenwerking Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs  

Met CSG de Oude Maas en Pentacollege SCALA werkt de VCPO aan  

doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo moeten verbeteren. Er 

is de afgelopen jaren gewerkt aan doorlopende leerlijnen Rekenen, Taalverzorging en 

ICT. Dit loopt door in het komende schooljaar. Tevens worden dit jaar alle leerlingen uit 

groep 8 / eindgroepen vroegtijdig de gelegenheid gegeven kennis te maken met  en ook 

daadwerkelijk te werken op de betrokken scholen in het Voortgezet Onderwijs.  

resultaat:  

Er is een doorgaande leerlijn taal, Rekenen in aanbod en aanpak 

In de overgang is er sprake van afstemming m.b.t. zorg en begeleiding 

Alle leerlingen in groep 8 /eindgroep hebben kennis gemaakt met de werkwijze, 

sfeer en inhoud in het Voortgezet Onderwijs,  

begroting: Subsidie PO-VO € 60.000 

bron: plan van aanpak PO VO doorstromingsprogramma 

 

ONDERWIJS EN KWALITEIT – Leren van en met elkaar 

 

Het werken met de kwaliteitstandaarden en –kalender 

Om de zorg voor de kwaliteit niet afhankelijk te laten zijn van de waan van dag, eigen 

stokpaardjes of blinde vlekken hebben we binnen de VCPO een kwaliteitsstelsel en 

daaruit voortvloeiend een kwaliteitskalender ingericht dat ons helpt om structureel en 

planmatige stil staan bij de kwaliteit die wij – met elkaar- van belang vinden voor het  

onderwijs binnen VCPO.  

Wij blijven hierover voortdurend in gesprek.  Met elkaar verhelderen hoe onze eigen 

schoolambities en/of VCPO-ambities zichtbaar/merkbaar zijn op de werkvloer.  Maar ook 

onszelf uitdagen om daar een norm aan te hangen wanneer we tevreden zijn over onze 

kwaliteit.  

Tevens besteden we aandacht aan de horizontale verantwoording via Venters PO.  

resultaat:  



 

 

De versteviging van de kwaliteitscultuur. Een verzameling van eigen 

kwaliteitseisen en normen draagt bij aan de versteviging van deze cultuur.  Het 

leren van en met elkaar, waar staan we voor, het zorgt voor een verdere 

verankering van ons denken over kwaliteit van onderwijs. 

In de horizontale verantwoording is Vensters PO is door elke school betekenisvol 

ingevuld. 

          begroting: Externe begeleiding € 5.000 

          bron: Hoofdstuk kwaliteitszorg schoolplan 2019    

 

HR – THEMA’S 

In onze plannen onderscheiden we 4 HR thema’s, waaraan we in de komende jaren 

aandacht willen besteden. Het betreft: 

• Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

• Professionele dialoog 

• Gezamenlijke professionalisering  

• Voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel  

 

Denkend en handelend vanuit deze thema’s krijgt het volgende vanuit deze thema’s dit 

jaar de aandacht:  

 

De professionele dialoog 

In schooljaar 2018-2019 hebben diverse interventies plaatsgevonden die inzicht 

hebben gegeven in de thema’s werkplezier, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Om 

op scholen aan deze thema’s te kunnen werken is de kwaliteit van de 

gespreksvoering, de professionele dialoog een belangrijke voorwaarde. Deze kwaliteit 

kan, zo blijkt uit de gesprekken met teams, medewerkerstevredenheidslijsten en een 

studiedag rondom dit thema, worden verbeterd. In onderstaande afbeelding  een 

overzicht van de gehouden retrospective op dit thema.  

 

 



 

 

Het komende jaar willen we vervolg geven aan de adviezen en initiatieven, benoemd op 

deze studiedag en voor een deel al uitgeprobeerd en vormgegeven op de scholen.  

 

resultaat: 

In 2019-2020 zijn op de scholen ervaringen opgedaan, die leiden tot vormen van 

professionele dialoog, waarin de kwaliteit van handelen, maar ook de vitaliteit van 

de medewerker een plek heeft gekregen.  Vormen van dialoog die aansluiten bij 

de behoeften van de medewerkers en leidinggevenden.  

Er zijn richtlijnen voor het inrichten van een bekwaamheidsdossier en het 

documenteren van gespreksverslagen die de voldoen aan de richtlijnen van de 

AVG. 

begroting: Externe begeleiding € 3.000 

bron:  

Notitie terugkoppeling werkplezier en vitaliteit, 06-2019 

Vitaliteitsbeleid, 06-2019 HR beleid VCPO Spijkenisse – juni 2019 / onderzoeken 

en vragenlijsten  

 

Voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel (plan van aanpak 

lerarentekort) 

In het komende jaar geven we uitvoering aan het regionale plan van aanpak 

lerarentekort, waarin de zes lijnen worden beschreven, waarlangs het lerarentekort 

wordt opgepakt. De zes lijnen met daarin de activiteiten van dit jaar   

• Verhogen van de in-, door- en uitstroom lerarenopleiding 

resultaat: 

In schooljaar 2019-2020 is het aantal studenten dat stage loopt op een van onze 

scholen toegenomen (in 2021-2022 met 5% toegenomen ten opzichte van schooljaar 

2018-2019) 

In schooljaar 2019-2020 is de uitval van pabostudenten gereduceerd (in 2021-2022 

met 5% gereduceerd ten opzichte van schooljaar 2018-2019) 

De praktijkbegeleiders worden i.s.m. de pabo verder geprofessionaliseerd 

In 2020-2021 is er een doorlopende begeleidingslijn van 1e jaar pabo-student tot 

vakbekwame leerkracht. 

• Stimuleren van de zij-instroom 

resultaat:  

In september 2019 wordt gestart met tranch-1 waarin 10 deelnemers starten als zij-

instromer en een scholingstraject van de pabo volgen. Binnen de VCPO worden 2 zij-

instromers geplaatst. 

• Behouden van leraren 

resultaat: 

Versterking van de professionele dialoog – zie hoofdstuk hiervoor 

Door een actief preventief en ziekteverzuimbeleid is het ziekteverzuimpercentage 

over schooljaar 2019-2020 5% 

Op grond van een analyse van de gehouden exitinterviews over schooljaar  

2018-2019 worden en daar waar mogelijk gerichte interventies genomen,  

• Verbeteren van het belonings- en carrièreperspectief 

resultaat: 

In 2019-2020 is een start gemaakt met herijking van het functie(talenten)-huis zodat 

meer loopbaanperspectief geboden kan worden 

• Stimuleren van innovatie 

Onder dit thema komen ook de initiatieven terug, die op schoolniveau het afgelopen 

jaar zijn genomen op het gebied van innovatie en ontwikkeling., ondermeer de 

schooltijden. (continurooster, gelijke dagenmodel) 

resultaat: 

Als vervolg op de studiedag in 2018-2019 worden in 2019-2020 een of meerdere 



 

 

(eventueel met de andere besturen VPR) inspiratiebijeenkomsten georganiseerd die 

een beweging binnen de organisatie tot stand brengt 

begroting: Subsidie aanpak lerarentekort  

 

Deze thema’s zijn aangevuld met de cyclisch terugkerende onderwerpen. Denk daarbij 

aan begroting, formatie, jaarrekening, jaarverslag. In het jaarbord komen alle 

activiteiten samen.  

 

Professionalisering 

Medewerkers krijgen de ruimte kennis en ervaringen te delen, te leren, te overleggen en 

daarin samen te werken. De VCPO en de scholen functioneren als leergemeenschap, 

waarin leren door ervaring en ervaringsuitwisseling een centrale plaats inneemt en wordt 

gefacilieerd. Dit leren is voorwaardelijk voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van 

onze medewerkers. Door permanent samen te delen, te onderzoeken en te verbeteren 

van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding wordt het onderwijs aan de leerlingen 

verbeterd.  

Deels vindt professionalisering plaats op een bovenschools niveau (VCPO, VCPO/Prokind, 

lokaal), deels op schoolniveau.  Dit jaar werken we op bovenschools niveau met een 

professionaliseringsagenda.  Een agenda met scholing voor startende leerkrachten, 

teacher leaders, thema bijeenkomsten, netwerken, vaardigheidscursussen en scholing 

voor specifieke functionarissen binnen de school (interne contactpersonen, 

bedrijfshulpverlening,…) 

resultaat: 

Voor 2019-2020 is een professionaliseringsagenda beschikbaar met thema’s die 

aansluiten op  

de behoeften van de medewerkers. In 2019-2020 wordt de opbrengst van deze  

professionaliseringsbijeenkomst geëvalueerd en wordt de agenda voor 2020-2021 

bijgesteld en eventueel met andere thema’s aangevuld. 

begroting: nascholingsbudget VCPO en de scholen € 260.000 

bron:  

HR-beleid VCPO Spijkenisse/inventarisatie schoolleiders mei 2019 

Professionaliseringsagenda 2019-2020 

 

Cbs Het Anker 
Onze missie, visie en kernwaarden 

Wij zijn een VCPO-school en werken ook volgens het jaarplan van de VCPO. Daarnaast 

hebben we ook onze schoolspecifieke plannen. Deze staan ook beschreven in de tabel bij 

het ‘Wat…’ 

 

Onze missie – waar staan wij voor? 

Wij proberen een school te zijn, waar  

- zo optimaal mogelijk recht gedaan wordt aan/rekening gehouden wordt met 

ieders) individuele kracht, kleur, talent; 

- voor allen op sociaal emotioneel, cognitief en motorisch gebied een goede basis 

(anker) wordt gelegd om de toekomst met vertrouwen zo succesvol mogelijk tegemoet te 

kunnen treden; 

- iedereen later met veel plezier, tevredenheid en trots op terug kijkt. 

Onze kernwaarden 

Deze zijn de antwoorden op de vraag; hoe wij willen handelen, ons in het dagelijks leven 

gedragen in overeenstemming met onze missie en visie. Ze moeten in de school te zien 

en te voelen zijn. 

Respect 



 

 

Kinderen, ouders en leerkrachten respecteren, vertrouwen elkaar. We spreken elkaar aan 

op ons gedrag, staan open  voor feedback geven/ontvangen durven en houden ons aan 

afspraken. 

Samenwerking 

Kinderen, ouders en leerkrachten werken intensief samen, stemmen zaken en 

beleidsontwikkelingen af.  We bieden elkaar hulp, kijken bij en leren van elkaar.  

(zelf)vertrouwen 

We geven elkaar complimenten, vertrouwen, helpen elkaar, laten merken dat iedereen 

van waarde is, zijn zorgzaam, stimuleren de ontwikkeling van ieders zelfstandigheid en 

durven nemen en dragen van (eigen)verantwoordelijkheid. 

Plezier 

We hebben plezier in het naar school gaan, ons werk, liefde voor het leren, het vak, 

voelen ons betrokken en verantwoordelijk, zetten bij tegenslag door, delen lief en leed en 

zijn trots op onze school waar veel gelachen wordt.  

Veiligheid 

We hebben veel aandacht voor het bewaken van de veiligheid voor iedereen op alle 

gebieden. 

Onze visie 

Onze visie laat zien hoe wij in het dagelijkse onderwijs onze kernwaarden in praktijk 

brengen en werken aan de realisering van de missie.  

Voor diverse gebieden hebben we uitgangspunten geformuleerd. Ze dienen als 

‘ankerpunten’ om de juiste koers te bewaken: 

- de leerresultaten (op alle gebieden: sociaal emotioneel, cognitief en motorisch) 

voor alle kinderen; 

- De ontwikkeling van meer ‘afhankelijk’ naar zelfstandigheid, weerbaarheid; 

- de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid; 

- een ‘ordelijke’ (rust, veiligheid, voorbereide) omgeving; 

- de betrokkenheid van allen; 

- de afstemming onderwijsbehoeften kinderen; 

- een goed draaiende organisatie; 

- de actieve participatie van kinderen, ouders en leerkrachten; 

- een open houding t.a.v. alternatieven, nieuwe leerstrategieën, vernieuwingen 

etc.; 

- het regelmatig nagaan of alle betrokkenen tevreden zijn; 

- het behoud van het goede. 

-  

Onze Identiteit 

Het Anker is een christelijke school. Alle kinderen ongeacht hun geloof of 

levensbeschouwing zijn echter welkom. We vinden het wel van belang, dat onze 

uitgangspunten onderschreven worden en er dagelijkse invulling aan te geven. 

Pluriformiteit, tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding 

zijn voor ons taakstellende kernbegrippen. We hebben aandacht voor de verschillende 

levensbeschouwingen, religieuze, historische en traditionele achtergronden bij vieringen. 

We stimuleren, dat iedereen naar elk geloof, levensovertuiging, andere mening, een open 

respectvolle houding heeft en je met iedereen plezier kunt hebben. 

Ons motto 

Het motto vat in een paar kernwoorden onze missie, visie en kernwaarden samen: 

 

In de praktijk betekent dit  in onze school dat we, uitgaande van bovenstaande visie in 

willekeurige volgorde: 

 meegaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en social media 

 het leren met toekomst verder toepassen en uitbouwen 

 talenten bij leerlingen en leerkrachten ontplooien 

 opbrengstgericht werken/ opbrengstgericht, boeiend lesgeven verder uitbouwen 

 Passend Onderwijs bieden, ook aan ‘bovenpresteerders’ 



 

 

 een evenredig aanbod op het gebied van cognitieve en creatieve activiteiten 

ontplooien 

 structureel investeren in het vakmanschap van onze teamleden en 

 medeverantwoordelijkheid en delen van leiderschap stimuleren 

 samenwerken en goede communicatie onderhouden met partners en omgeving 

 

 

Ontwikkeling 2019-2020 cbs Het Anker in het kort 

Naast de gemeenschappelijke plannen op VCPO-niveau, hebben we op schoolniveau de 

volgende ontwikkelingen voor dit schooljaar: 

 Opbrengstgericht Boeiend Onderwijs: 

-doorgaan met: lezen/luisteren met begrip, -systeemdenken, -meervoudige 

intelligentie in verbinding met coöperatief leren en denkgewoonten 

 Verder uitwerken van ontwikkelgesprekken 

 Training leerkrachten in analysevaardigheden en vertalen naar  leerstofaanbod 

vanuit de referentieniveaus 

 Oriëntatie en invoeren van portfolio voor leerlingen 

 Oriëntatie en invoeren van een leerlingenraad 

 Implementatie taal/spellingmethode groep 7  

 Implementatie WO-methode Blink groep 3 t/m 8 

 Implementatie verkeersmethode 

 Oriëntatie muziekmethode 

 Cultuurmedia educatie in het Denk & Doelab voor groep 6 

 Aandacht houden voor werkdruk en werkplezier  

 Afstemming PO-VO voor VMBO-basisleerlingen met Penta College CSG Oude Maas 

 Natuurtuin uitbreiden en bewust inpassen in het curriculum 

 Kwaliteitsagenda volgen die VCPO-breed afgestemd is 

Sommige ontwikkelingen zijn al gaande en een aantal wordt dit jaar opgestart. 

Kwaliteit 

Voor de kwaliteitsbewaking op leerling niveau gebruiken we de volgende instrumenten: 

 Kwaliteitsagenda waarin de jaarlijkse cyclus staat omschreven 

 Methode gebonden- en methode onafhankelijke toetsen. Laatst genoemde toetsen 

worden jaarlijks per vakgebied en per groep ingeroosterd op de toetskalender. 

 Analyses leerlingenwerk 

 Groepsplannen handelingsplannen 

 Observeren met behulp van observatielijsten. 

 Leerling- en groepsbesprekingen. 

 In- en extern zorgoverleg ; SOT en HIA-besprekingen 

 

Voor de kwaliteitsbewaking op leerkrachtniveau gebruiken we de volgend instrumenten: 

 ontwikkelingsgesprekken 

 Werkoverleggen en Teamoverleggen; 

 jaarlijkse planning- en evaluatiebijeenkomst over het afgelopen jaar aan de hand 

van het lopende jaarplan. 

 nascholingsplan 

 klassenconsultaties en collegiale consultaties  

 bekwaamheidsdossier 

 

Voor de kwaliteitsbewaking op organisatieniveau gebruiken we de volgende 

instrumenten: 

 kwaliteitsagenda  

 het schoolplan; 



 

 

 het jaarplan; (jaarbord) 

 het jaarverslag; 

 de schoolgids; 

 meerjarenbegroting, waaronder investeringen; 

 jaarplanning Kindkracht  

 klachtenregeling  

 kwaliteitsrapportage 

 Risico-inventarisatie en evaluatie 

 

Screening 

We screenen de leerlingen twee keer per jaar met cito toetsen. We analyseren de 

resultaten en nemen aan de hand van de conclusies activiteiten op. 

Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet (wij 

gebruiken de toetsen van Cito-volgens de toetskalender die we jaarlijks hanteren): 

Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO - 

wereldoriëntatie,  Naast de onderstaande toetsen/observaties zijn er natuurlijk ook de 

methodegebonden toetsen.  

 

  

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal  Taal voor 
kleuters 

      

Technisch 
Lezen 

  DMT 
AVI 
Herfst-,Winter- 
en 
Lente-
signalering 
 

DMT 
AVI 

DMT 
AVI 
 
 

DMT 
AVI 
 
 

DMT 
AVI 

DMT 
AVI 
Drempel 

Begrijpend 
lezen 

   Begr. 
Lezen 

Begr. 
Lezen 

Begr. 
Lezen 

Begr. 
Lezen 

Begr. 
Lezen 
Drempel 

Spelling   Spelling 3.0 Spelling 
3.0  
 

Spelling  
3.0 

Spelling  
3,0 

Spelling  
3.0 WW 
spelling 

Spelling 
3.0  
Werkw. 
Spelling 
Drempel 

Begaafdheid Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 Sidi-3 

Woordenschat        Drempel 

Rekenen  Rekenen 
voor 
kleuters 

Rekenen  3.0 Rekenen 
3.0 

Rekenen 
3.0 

Rekenen  
3.0 

Rekenen 
3.0 

Rekenen 
3.0 
Drempel 

SEO BOSOS BOSOS ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! ZIEN! 



 

 

Gebruikte methoden 

Leermiddelen/ methodes 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

Gr. 1-2  

gymmen 2x p/wk en spelen elke dag buiten 

Gr. 3-8  

Leerlijnen vakleerkracht gym 

Nederlandse taal 

 

Gr.1-2  

Mappen ontluikende geletterdheid, Fonemisch 

bewustzijn en map Begrijpend Luisteren 

Gr. 3  

Veilig leren lezen  

Groep 4 t/m 8: 

Taalverhaal.nu 

Station Zuid 

Nieuwsbegrip 

Rekenen en wiskunde 

 

Gr.1-2  

werkmap gecijferd bewustzijn 

Gr. 3-8 

Alles Telt  

Engelse taal 

 

Gr.1-8 

Take it easy 

Aardrijkskunde, Geschiedenis en 

Biologie 

Wereldoriëntatie in Samenhang  – groep 3 - 8 groep 

3 en 4 tweede helft van het schooljaar 

Maatschappelijke verhoudingen, 

waaronder staatsinrichting 

Wereldoriëntatie in Samenhang 

Trefwoord 

Geestelijke stromingen 

 

Trefwoord 

WO in samenhang 

Expressie-activiteiten 

 

Moet je doen 

BCE-lessen gemeente Nissewaard  

Cultuurmedia-educatie groep 6 

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder gedrag 

in het verkeer 

Programma van Veilig Verkeer Nederland 

Jeugdverkeerskrant 

Bevordering van gezond gedrag WO in samenhang  

Mediawijsheidslessen 

Schoolveiligheid/ welbevinden 

van de leerlingen 

Mediawijsheid, ZIEN! Vragenlijsten 

Grip op de groep 

Bevordering actief burgerschap 

en sociale integratie, 

overdragen kennis over/ 

kennismaking met de diversiteit 

van de samenleving 

Trefwoord 

SamSam 

Kidsweek 

 

Wetenschap en techniek, 

ontdekkend leren en 

vakoverstijgende kennis en 

vaardigheden 

Boeiend onderwijs 

Denk & Doelab 
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Jaarplan 19-20 in schema 
Jaarplan 19-20 in schema 

 

WAT  TOELICHTING RESULTAAT 

LEREN MET TOEKOMST  

 
  

De Scholen    

 
Leren met toekomst  
 

 

 
Elke school heeft een eigen plan, waarin de 

ontwikkeling van de kernvaardigheden worden 
vormgegeven.  
Het Anker 
We hebben dit jaar 2 bijeenkomsten met 
natuurlijk leren, waarbij wij de takken van 

opbrengstgericht boeiend onderwijs 19-20 
monitoren. (studiedagen 7 okt ’19 en 5 maart 

’20) 
 
 
 
 
 

 
Denk- & Doelab activiteiten zullen we verder 

uitbreiden. Ontwikkelen van lessen cultuurmedia-
educatie in samenwerking met de Bibliotheek en 
Digital Playground  Bron: Spikecity projectplan en 
planning 
 

Beschikbaar stellen van Denk- & Doelab met 
begeleiding voor andere scholen 

 
Natuurlijkerwijs.  
-Vergroten van het besef dat we als mens 

onderdeel zijn van de natuur. 

 
De school heeft het onderwijs in de 

kernvaardigheden 21e eeuw geïntegreerd in het 
curriculum.   
 
-beter lezen en luisteren met begrip, kennis van 
de wereld en woordenschat m.b.v. tools van 

boeiend onderwijs 
-systeemdenken gebruiken bij het lezen en 

luisteren met begrip of thema woordenschat 
-verbinding van meervoudige intelligentie met 
denkgewoonten en coöperatief leren.  
-teamleren vanuit persoonlijke leervragen. 
 
-wekelijkse lessen aan alle groepen en 

ontwikkelen van een logisch curriculum met 
inachtneming van de aanbevelingen in 

curriculum.nu 
-ontwikkelen en uitvoeren van cultuurmedia-
educatie in groep 6 

 

-andere leerlingen/scholen ook laten groeien in 

creatieve en digitale ontwikkeling 
 
-niet alleen ‘in het hoofd’ bezig zijn, maar 
banjeren, klauteren, ontdekken, voelen, ruiken 

met je lijf. Zintuigen/functies/seizoenen/bewegen 

ontwikkelen in het Rollebollebos. 
-balans in je complete ontwikkeling leren houden. 
 

https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fteamontwikkeling%2F2019%2D2020%2Fofferte%20CBS%20Het%20Anker%201920%2DMvdKlooster%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fteamontwikkeling%2F2019%2D2020
https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fcultuureducatie%2Fcult%2Ded18%2D19%2FKunsteducatie%2DD%26D%2FSpijkcity%20Projectplan%20en%20planning%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fcultuureducatie%2Fcult%2Ded18%2D19%2FKunsteducatie%2DD%26D
https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fcultuureducatie%2Fcult%2Ded18%2D19%2FKunsteducatie%2DD%26D%2FSpijkcity%20Projectplan%20en%20planning%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fcultuureducatie%2Fcult%2Ded18%2D19%2FKunsteducatie%2DD%26D
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-Mogelijkheid bieden om (op verzoek en tegen 
betaling) met mindfull bewegen en yoga de 
balans te leren houden. 

 
Betrokkenheid leerlingen vergroten 
Leerlingen bij het onderwijs betrekken en mee 
laten spreken. Daarnaast vinden we voor het 
vormgeven van het eigen leerproces van belang 

dat leerlingen meedenken hierin d.m.v. eigen 

doelen stellen en weten die te bereiken. 

 
 
-opzetten van een leerlingenraad 

-omzetten van rapporten naar portfolio 

VCPO     

 
Professionalisering VCPO  

 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking PO-VO  
 
 
 

 
Organisatie van netwerkbijeenkomsten, 
kennisbijeenkomsten – zie ondermeer 
professionaliseringsagenda 
 

Het Anker 
Participatie in professionalisering op VCPO-gebied  

Volgens de VCPO-ProKind ‘HR-visie’ 
In het nascholingsplan staat de 
professionalisering van het team en individueel 
beschreven. 

 
Met CSG de Oude Maas en Pentacollege SCALA 
werkt de VCPO aan  doorstroomprogramma’s die 
de overgang van het po naar het vo moeten 
verbeteren. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan 

doorlopende leerlijnen Rekenen, Taalverzorging 
en ICT. Dit loopt door in het komende schooljaar. 

Tevens worden dit jaar alle leerlingen uit groep 8 
/ eindgroepen vroegtijdig de gelegenheid 
gegeven kennis te maken met  en ook 
daadwerkelijk te werken op de betrokken scholen 
in het Voortgezet Onderwijs.  
Het Anker 
Leerkrachten groep 7 en 8, ict-coördinatoren en 

directie participeren in doorstroomprogramma. 

 
Medewerkers hebben kennis en ervaringen 
gedeeld, deze informatie leidt tot een continu 
proces van verbetering, versterking.  
 

 
Kennis delen op gebied van gedrag en ict-

innovatie 
 
 
 

 
Er is een doorgaande leerlijn taal, Rekenen in 
aanbod en aanpak In de overgang is er sprake 
van afstemming m.b.t. zorg en begeleiding 
Alle leerlingen in groep 8 /eindgroep hebben 

kennis gemaakt met de werkwijze, sfeer en 
inhoud in het Voortgezet Onderwijs,  

 

 

 

 

 
-afspraken doorstroming door heel de VCPO 
-betere doorstroming voor dit type leerling 

   

WIJ NEMEN BELEMMERINGEN WEG  
– de HR thema’s 

  

https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B701CE266-A10D-4784-9F85-A5E793749126%7D&file=HR-visie%201-8-2018.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/Documents/directie/werkgroep%20PO-VO/DoorstroomprogrammaPO-VO19-20.pdf
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De Scholen    

 
De professionele dialoog  
 
 
 

 
We willen een vervolg geven aan de adviezen en 
initiatieven, benoemd op de studiedag in februari 
en voor een deel al uitgeprobeerd en 

vormgegeven op de scholen.  
 

 
 
 
 
 

 
Het Anker 
-Teacher leaders/specialisten op Het Anker 
Elke teacher leader heeft tijd gekregen om 
zijn/haar beleidstaak aan te sturen en te 

organiseren.  

 

-gespreid leiderschap waarin ieder personeelslid 

verantwoordelijk is voor het afgesproken beleid. 

 

 

 

 

-ziekte en vervangingsbeleid is een gezamenlijke 

missie op Het Anker. We trachten verzuim op te 
vangen met elkaar en hebben hierover ook 
afspraken gemaakt. 

 

 
In 2019-2020 zijn op de scholen ervaringen 
opgedaan, die leiden tot vormen van 
professionele dialoog, waarin de kwaliteit van 

handelen, maar ook de vitaliteit van de 
medewerker een plek heeft gekregen.  Vormen 

van dialoog die aansluiten bij de behoeften van 
de medewerkers en leidinggevenden.  
Er zijn richtlijnen voor het inrichten van een 
bekwaamheidsdossier en het documenteren van 
gespreksverslagen die de voldoen aan de 

richtlijnen van de AVG. 
 
-Op de takenkaart staan de doelen beschreven in 
verhouding tot de visie (onderlinge verbinding) 
voor komend jaar. De TL organiseren zelf de 

uitvoering. Tussentijdse evaluatie over de 
voortgang. 

-werkdruk en efficiëntie zijn terugkerende 
onderwerpen, die we continue onder de aandacht 
houden en indien nodig aanpassen. 
 
-m.b.v. de afspraken met elkaar het verzuim 
onder de 4% houden en oplossen met elkaar. 

We willen zo min mogelijk leerlingen naar huis 

sturen. 

VCPO   

Voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel (plan van 
aanpak lerarentekort) 
 
 
 
 
 
 

In het komende jaar geven we uitvoering aan het 

regionale plan van aanpak lerarentekort, waarin 
de zes lijnen worden beschreven, waarlangs het 
lerarentekort wordt opgepakt. 

De lijnen, die dit jaar de aandacht krijgen: 
 Verhogen van de in-, door- en uitstroom 

lerarenopleiding 
 Stimuleren van de zij-instroom 

In schooljaar 2019-2020 is het aantal studenten 

dat stage loopt op een van onze scholen 
toegenomen (in 2021-2022 met 5% toegenomen 
ten opzichte van schooljaar 2018-2019) 

In schooljaar 2019-2020 is de uitval van 
pabostudenten gereduceerd (in 2021-2022 met 
5% gereduceerd ten opzichte van schooljaar 
2018-2019) 

https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7D31AFE7-33CF-4AAA-B714-834B473A7BBE%7D&file=Vervanging%20kortdurend%20verzuim%20Anker-sep17.docx&action=default&mobileredirect=true
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In september 2019 wordt gestart met tranch-1 
waarin 10 deelnemers starten als zij-instromer en 
een scholingstraject van de pabo volgen. Binnen 

de VCPO worden 2 zij-instromers geplaatst 
 Behouden van leraren 
 Verbeteren van het belonings- en 

carrièreperspectief 
 Stimuleren van innovatie 

Onder dit thema komen ook de initiatieven terug, 

die op schoolniveau het afgelopen jaar zijn 
genomen op het gebied van innovatie en 
ontwikkeling., ondermeer de schooltijden. 
(continurooster, gelijke dagenmodel) 

 inspiratiebijeenkomsten 
Als vervolg op de studiedag in 2018-2019 worden 
in 2019-2020 een of meerdere (eventueel met de 

andere besturen VPR) inspiratiebijeenkomsten 
georganiseerd die een beweging binnen de 

organisatie tot stand kan brengen 
 
Het Anker 
Wij zijn een van de drie opleidingsscholen binnen 
de VCPO. Jaarlijks komen studenten 

praktijkervaring opdoen. Dit jaar hebben we ook 
een zij-instromer die meedoet. 
 

De praktijkbegeleiders zijn i.s.m. de pabo verder 
geprofessionaliseerd 
In 2020-2021 is er een doorlopende 

begeleidingslijn van 1e jaar pabo-student tot 
vakbekwame leerkracht 
 
Versterking van de professionele dialoog – zie 
hoofdstuk hiervoor 

Door een actief preventief en ziekteverzuimbeleid 

is het ziekteverzuimpercentage over schooljaar 
2019-2020 5% 
Op grond van een analyse van de gehouden 
exitinterviews over schooljaar 2018-2019 zijn 
gericht interventies opgenomen.  
 
Een functie(talenten)-huis, waarin meer 

loopbaanperspectief geboden kan worden 
 

 

 
 
-praktisch opleiden van toekomstige leraren in 

het basisonderwijs 

   

KWALITEITSONTWIKKELING, waarin ‘leren van ‘elkaar’ 
centraal staat 
 

 
 

 
 

De Scholen    

Kwaliteitszorg 
 

 

 

 

 
 

De scholen werken gericht aan de verbetering 
van de leeropbrengsten, de kwaliteit van zorg en 
begeleiding en de sociale veiligheid 
(schoolspecifieke invulling) en verantwoorden 
zich daarover. (BASIS OP ORDE) 
Het Anker 

-Analysevaardigheden leren, om de leerlingen 

nog beter te begrijpen en het aanbod aan te 
passen. (studiedagen 29 okt ’19 en 17 feb’20) 

NORM: 
Alle scholen voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. 
de schoolopbrengsten, kwaliteit van zorg en 
begeleiding en sociale veiligheid. 
 
 

-Begrijpen van analyse en ingrijpen/aanpassen 

van de leerstof teneinde passende, goede 
schoolopbrengsten te behalen. 

https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=23bb23fb%2D5693%2D4c9c%2Da505%2D4cc15dacf06a&id=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fteamontwikkeling%2F2019%2D2020%2FOfferteHarryJ19%2D20%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdirectie%5Fhetanker%2Dvcpo%5Fnl%2FDocuments%2Fteamontwikkeling%2F2019%2D2020
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-Doorgaan met de werkwijze Boeiend Onderwijs 

 Zie bovenaan beschreven. 
-Jaardoelen zijn per thema op Ankerkaarten 
beschreven in samenwerking met de teacher 
leaders en worden met (tussen)evaluaties 
uitgevoerd. 

 

-Vervangen van methoden: 
 

 
 
-Toepassen van actieve leervormen, waarbij de 

leerling betrokken wordt en leert. 
 
-In de TO’s geagendeerd en besproken in de 
tussenevaluaties aangepast of bijgestuurd. 
 

resultaat: 

- taal/spellingmethode ‘Taalverhaal.nu’wordt 
verder ingevoerd in groep 7 en 8 

- Wereldoriëntatie ‘Blink’ wordt 
geïmplementeerd vanaf groep 5 en 
voorbereid voor groep 3 en 4 

VCPO   

Kwaliteitszorg Over ons kwaliteitsstelsel en -kalender blijven we 

voortdurend 
in gesprek.  Met elkaar verhelderen hoe onze 

eigen schoolambities en/of VCPO-ambities 
zichtbaar/merkbaar zijn op de werkvloer.  Maar 
ook onszelf uitdagen om daar een norm aan te 
hangen wanneer we tevreden zijn over onze 

kwaliteit. STUDIEDAG 8 oktober 2019. 
-   

De versteviging van de kwaliteitscultuur. Een 

verzameling van eigen kwaliteitseisen en normen 
draagt bij aan de versteviging van deze cultuur.  

Het leren van en met elkaar, waar staan we voor, 
het zorgt voor een verdere verankering van ons 
denken over kwaliteit van onderwijs. 
In de horizontale verantwoording is Vensters PO 

door elke school betekenisvol ingevuld. 
 

   

Wij geven vorm aan ONDERLINGE BETROKKENHEID  en 
MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID in de regio 
 

 
 

 
 

VCPO    

Samenwerking VCPO-Prokind Het onderzoek naar de samenwerking VCPO 
Prokind, zal conform het opgestelde plan van 

aanpak worden uitgewerkt en afgerond. We 
starten in het nieuwe schooljaar met fase 2 van 
de haalbaarheidsfase, waarin op de verschillende 
domeinen uitwerking van de gevolgen van een 
fusie plaatsvindt. 

 
Het Anker 

resultaat: een besluit over de bestuurlijke fusie 
tussen VCPO en Prokind en afhankelijk van het 

besluit de vervolgens te nemen stappen. 
 
 
 
 
 

 

-resultaat: helderheid en afstemming van de 
financiële stromen. 

https://hetankervcpo-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/directie_hetanker-vcpo_nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B56C3C589-EE73-449E-9626-E45B2E9FF615%7D&file=Kwaliteitsagenda%20VCPO-Het%20Anker-19-20.docx&action=default&mobileredirect=true
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Directie van Het Anker participeert in fase 2 in de 
afstemming van financiële stromen van beide 
organisaties. 

De Scholen    

Het werken in de ROK’s Binnen het SWV Kindkracht is gekozen om in de 
komende jaren te werken met een wijkgerichte 
aanpak in de vorm van de zgn. ROK’s  (Regionaal 
Overleg Kindkracht). De ROK’s werken aan een 

preventieve wijkgerichte aanpak en verbetering 

van de ondersteuningsstructuur op de scholen. 
De schoolbegeleiding krijgt daarin een belangrijke 
plek. 
 
Het Anker 
ROK 5 (Jeugd OndersteuningsTeam gemeente 
Zuid-Oost) 

Samen met de Annie MG Schmidtschool, de 
Maasoevers, De Hoeksteen en Kindkracht en de 

gemeente gaan we dit jaar bespreken hoe we de 
krachten t.a.v. het passend onderwijs kunnen 
bundelen in de wijk. Reeds afgesproken met het 
ROK is een gezamenlijke training van de 

meldcode voor teams 

resultaat: een samen met de scholen, 
gemeenten, schoolbesturen en 
samenwerkingsverband uitgewerkte preventieve 
aanpak, waarbij de preventieve inzet op school 

integraal verbonden is aan de preventieve 

gebiedsgerichte inzet. 
resultaat: een samen met de scholen, 
gemeenten, schoolbesturen en 
samenwerkingsverband ingerichte 
ondersteuningsstructuur (basisondersteuning) die 
kinderen en ouders optimaal ondersteunt om 
passend onderwijs c.q. jeugdhulp te ontvangen 

en ondersteuning biedt in de thuissituatie. 
…..met uiteindelijk als resultaat meer kinderen in 

de eigen wijk, een lager deelnamepercentage 
SO/SBO 
-meldcode training op 28 oktober 2019. 
Herkennen van signalen, volgen van de juiste 

procedure. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAMkADU1MTgwZjY0LTI5MjAtNDgyNi05MTVjLTc1YzIzOWMxZDU5YgBGAAAAAAA%2F1F54DOSWQKckY8fjpeIBBwAIMD1fkR84R7TW%2Bs7q9fzxAAAAAAfWAACtDMl5KMwFQbNWA15TBsNzAAVX8sE%2FAAA%3D/sxs/AAMkADU1MTgwZjY0LTI5MjAtNDgyNi05MTVjLTc1YzIzOWMxZDU5YgBGAAAAAAA%2F1F54DOSWQKckY8fjpeIBBwAIMD1fkR84R7TW%2Bs7q9fzxAAAAAAfWAACtDMl5KMwFQbNWA15TBsNzAAVX8sE%2FAAABEgAQAHIdmNd4kbBPkfbmHp0Ya2o%3D
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Kwaliteitsagenda VCPO 2019-2020 
wanneer wie wat resultaat 

Augustus 
 

Bestuurder 

Schoolteams 
 
Bestuurder, staf, 
directies, IB, 
teacher-leaders 
 
Bestuurder, 

controller, HRM, 
directies 
 

Bezoek aan teamvergadering 
op alle scholen – bespreking 
van het VCPO jaarplan 
 

 
Schoolgesprek 1 
Bespreking van de doelen in 
het jaarplan en de daarbij 
vormgegeven processen 

 
MARAP  jan – juli 2018 

DASHBOARD augustus 
2020 

 

De teams zijn bekend met en 

betrokken op de “why, how en 
what” van de voornemens in het 
jaarplan  
 
De doelen en processen zijn 
besproken a.d.h.v. de koers en 
het kader van ons handelen uit 

het jaarplan 
Er is zicht op de voortgang van 
de begroting 2020 evt. 

interventies zijn besproken. Er is 
zicht op de relevante kengetallen, 
waaronder de voortgang van de 

begroting 2018, evt. interventies 
zijn besproken. 

September  Bestuurder, 
directies, IB, 
teacher-leaders 

analyse van 
schoolopbrengsten en  
referentieniveaus wordt 
besproken,  

De betrokkenen zijn op de hoogte 
van de analyse, de benodigde 
interventies worden op VCPO- en 
schoolniveau met het 

voorgenomen beleid afgestemd. 

 Leerkrachten 
individueel 

Analyse van de groep en 
vertalen naar doelen – 
activiteiten op 
leerlingniveau (juni 

screening en 
startgesprekken met IB) 
Gouden weken 

Besproken analyse leidt tot 
effectieve zorgaanpak in de groep 
– beginsituatie ped/did 
 

Groepsvormingsfasen 

 MR-leden Advies-inspraak in 
jaarverslag-jaarplan en evt 
schoolplan 

Ondertekenen van schoolplan 
Volgen van jaarplan 

 Oktober 
 

HRM en directie  Nog nader in te vullen, 
hoe krijgen we een beeld 
van ons personeel. Waar 
zit de kracht, waar de 
zorgen? ( mede n.a.v. de 

flitsbezoeken van de 
directies) 

Er is zicht op de kwaliteit van ons 
personeel. 
 

 
 

 
 

 

Arbo coordinator 
 

Leerkrachten 
 

Directie/mt 

Risico inventarisatie & 
evaluatie 

 
Invullen SIDI3 en ZIEN! 

 
Flitsbezoeken in de 
groepen 

Inplannen van oplossen van 
risico’s in de school 

 
Onderwijsbehoefte (MHB) in 

beeld en de 
Soc.Emot.leren/gedrag 
 
Inzicht in leefklimaat in de groep 

November  Bestuurder, 
directies, IB, 

teacher-leaders 
 
Bestuurder, 
controller, HRM, 
directies 
 

Bestuurder, 

directies, 
schoolteams 

Schoolgesprek 2   De 
voortgang en resultaten 

van het beleid worden 
besproken. 
MARAP  jan – oktober 
2019 
DASHBOARD oktober 2018 
 

Eerste evaluatie van de 

aanpak kort verzuim / 
langdurig verzuim/ 
personeelstekort 

Er is zicht op de relevante 
kengetallen, evt. interventies zijn 

besproken. 
 
Er is zicht op de relevante 
kengetallen, evt. interventies zijn 
besproken. 
De ervaringen met het 

vervangingsbeleid zijn 

uitgewisseld, benodigde 
interventies vinden plaats. 
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 MR leden Evaluatie eventuele 

deelvragenlijst of 
zelfevaluatie WMK  
Begroting – RI & E en 

activiteitenplan 

Effect van de interventies zoals 

voorgesteld. 
Advisering Begroting  

 Directie/MR Flitsbezoeken in de 
groepen 

Inzicht in het leerklimaat 

December  

 

Bestuurder, 

directies, 
ARBO coördinator  
 
 
 
 
 

Bestuur 
 
GMR 

Risico-inventarisatie 

 
 
 
 
 
 
Vaststelling van de 

meerjarenbegroting 2019-
2023 
Toetsen van besturenfusie 

In het Plan van Aanpak is 

beschreven welke maatregelen 
genomen zullen worden om de 
geïnventariseerde risico’s aan te 
pakken, door wie en op welke 
termijn.  
 
De meerjarenbegroting is 

vastgesteld.  
Advisering/inspraak in 
besturenfusie 
 

 
Januari  

 

Bestuurder, 
directie, IB 
 
 
 

 
Evaluatie, mede a.d.h.v. 

op te stellen kengetallen, 
van het zorg en 
ondersteuningsbeleid 
binnen de VCPO (i.o.m. 
SWV Kindkracht) ROK’s 

 

De resultaten van het zorg en 
ondersteuningsbeleid zijn 
geëvalueerd,  benodigde 
interventies vinden plaats. 
 

MR-leden Advies/inspraak in 
begroting   
Opvolging R,I&E - 
jaarplan 

In activiteitenplan MR 
staat wat behandeld wordt 
in ‘t schooljaar 

MR-leden 

 
Februari  

 
Bestuurder, 

directie, IB, TL 
 

 
Bestuur VCPO 

 
Bespreking van de 

screeningsopbrengsten 
CITO M tussen de scholen  
 
Strategische bijeenkomst 
bestuur 
 

 
Scholen versterken elkaar in de 

analyse en aanpak van 
opbrengsten  
 
De ervaringen met en 
opbrengsten van het strategisch 
beleid in dit jaar zijn uitgewisseld, 

benodigde verbeterpunten 
worden ingezet in 2020-2021. 

 Leerkrachten 
Ib/directie 
 
VVE coordinator 

Analyse opbrengsten 
screening 
Kwaliteitsrapportage  
 

1e terugkoppeling van VVE 

lln. 

Inzicht in de 
onderwijsbehoeften/aanbod en 
trends. 
Evalueren en aanpassen 

overdracht 

Maart  Bestuurder, 
directie, 
leerkrachten gr.8 

 
Bestuurder, 
directies, IB, 
teacher-leaders 
 
 
Bestuurder, 

controller, HRM, 
directies 

Evaluatie van de 
schooladvisering groep 8 
 

 
Schoolgesprek 3 
De voortgang en 
resultaten van het beleid 
worden besproken. 
 
MARAP  jan – maart 

2020 
DASHBOARD februari 
2020 

 

De schooladvisering is 
geëvalueerd, 
verbetermaatregelen worden 

doorgevoerd in 2020-2021 
  
Er is zicht op de relevante 
kengetallen, evt. interventies zijn 
besproken. 
 
Er is zicht op de relevante 

kengetallen, evt. interventies zijn 
besproken. 

 Leerkrachten 
 

Schoolleiding 

Invullen ZIEN! En 
analyseren 

 

Leerlingenvragenlijsten uitzetten 
en analyseren – aanpak 

aanpassen 
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team Tussenevaluatie jaarplan 

ontwikkelgesprekken 

Zitten we op schema /aanpassen 

Persoonlijke en teamontwikkeling 
In beeld 

April  Bestuurder, 
directie 
 
 
 
Bestuurder, 

directie, IB, TL 
 
 
 
Bestuurder, 
directie, 

schoolteams 

Eindevaluatie van de 
aanpak kort verzuim / 
langdurig verzuim 
 
 
Evaluatie van het 

kwaliteitsbeleid 2019-2020 
 
 
 
Studiedag VCPO 

De ervaringen met het 
vervangingsbeleid in dit jaar zijn 
uitgewisseld, benodigde 
interventies vinden plaats. 
 
De ervaringen met het 

kwaliteitsbeleid in dit jaar zijn 
uitgewisseld, benodigde 
interventies vinden plaats. 
Het “samen leren” is op deze dag 
vormgegeven en daarmee 
versterkt. 

 MR leden Huisvesting – formatieplan 
Organisatie mr. 
verkiezingen 

Vervolg activiteitenplan MR 

Mei  
 

Bestuurder, HRM, 
controller, 

directies 
Schoolleiding/team 

Vaststelling van de 
formatie  2020-2021 

werkverdelingsplan 

De formatie 2020-2021 is 
vastgesteld.  

Juni Screening CITO E 
Schoolleiding/IB-
ers 

Bespreking van de 
screeningsopbrengsten 
CITO E tussen de scholen  

Scholen versterken elkaar in de 
analyse en aanpak van 
opbrengsten 

 Leerkrachten 
 
Team 
VVE coordinator 

Analyse van de screening 
en meenemen in 
overdracht 
Evaluatie teacher 

leaders/specialisten 
2e terugkoppeling VVE 

Evalueren 
/monitoren/aanpassen/overdracht 
Opzet nieuwe doelen /activiteiten  
Contact/overdracht voorschoolse 

Juli Bestuur Evaluatie van de 
governance 
 

De ervaringen in de governance 
zijn uitgewisseld, benodigde 
verbeterpunten worden ingezet in 
2020-2021. 

 

In onze kwaliteitsagenda sluiten we daar waar mogelijk aan op de kwaliteitsinitiatieven 

en -activiteiten van het Samenwerkingsverband Kindkracht, daar waar het gaat om 

passend onderwijs en de Cirkel, daar waar het gaat om de dienstverlening en nieuwe 

initiatieven als de selfservice en het digitaal personeelsdossier 

Planning 

WERKGROEPEN  

Aan de hand van de grote jaarthema’s van het jaar willen we werken met divers 

samengestelde regiegroepen en leerbijeenkomsten. Zie jaarbord. De werkgroep houdt 

zich bezig met de beleidsvoorbereiding van de voornemens in het jaarplan en plant en 

organiseert de leerbijeenkomsten, waarin specialisten, teacher leaders, directies, 

locatieleiders, intern begeleiders samenkomen, om kennis en ervaringen op te doen en te 

delen. Ook is het mogelijk externe expertise te betrekken.  

HET DIRECTEURENOVERLEG 

In dit directieoverleg en bordsessies komen de directies van de scholen bij elkaar.  

Inhoud van de overlegmomenten: 

 Bespreking en uitwerking van thema’s die behoren tot de jaarcyclus  

 Begroting, formatie, studiedag VCPO, jaarstukken 

 Informatievoorziening en sparring hierover 

 Intervisie a.d.h.v. concrete casussen 
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 Evaluatie  

 

SCHOLINGSBIJEENKOMSTEN directies en locatieleiders 

Deze staan qua inhoud nog niet gepland. Direct aan het begin van het jaar wordt daartoe 

door de werkgroepen en bestuurder een opzet gemaakt. Deze bijeenkomsten dienen 

plaats te vinden op de gereserveerde data directiebijeenkomsten in de planning. 

 


