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Voor je ligt het schoolplan van Openbare Daltonschool De Bundeling. In dit plan hebben wij vastgelegd waar we staan
in juni 2019 en waar we aan willen werken in de periode tot en met juni 2023. 

We zijn blij met hoe wij ons binnen De Bundeling, samen met leerlingen en ouders, in de afgelopen jaren hebben weten
te ontwikkelen tot een daltonschool waarin het altijd gaat over samen werken en samen leren. We leren nog iedere dag
en hopen dat we onze ontwikkeling ook in de komende vier jaar weer verder kunnen brengen.

Wat we van plan zijn en hoe we dat willen doen, is te lezen in navolgend plan.

Namens het team van Openbare Daltonschool De Bundeling,

Astrid Claessens,

directeur.
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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

In het strategisch beleidsplan "Stichting kom Leren....en maak het verschil" worden de koers en de doelstellingen van
onze stichting voor de jaren 2019-2023 beschreven. In dit strategisch beleidsplan worden de beleidsuitgangspunten
en de doelen geformuleerd waaraan we als stichting in alle geledingen en op alle scholen willen werken in de
komende vier jaren. Het strategisch beleidsplan vormt de basis voor de scholen bij het schrijven van hun schoolplan.
De richtinggevers uit het strategisch beleidsplan gebruiken wij voor het inrichten van het schoolplan van Openbare
Daltonschool De Bundeling. Het schoolplan beschrijft waar we als school momenteel staan en welke plannen we
hebben voor de komende vier jaren. Die plannen zullen we steeds omzetten in een jaarplan met daaraan gekoppeld
een jaarverslag, waarin we het jaarplan evalueren. In onze kwaliteitscyclus zullen we regelmatige borgingsmomenten
inbouwen om de ontwikkeling en voortgang van schoolplan en het strategisch beleidsplan te kunnen volgen en daar
waar nodig te kunnen ondersteunen. Het strategisch beleidsplan geeft een visie en missie voor de stichting weer,
waarin iedereen zich kan herkennen. Het schoolplan is een document waarin wij als school laten zien welke koers en
ontwikkeling we met de school voor ogen hebben voor de periode 2019-2023.

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting kom Leren in de eerste
plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van 
kenmerken (fase ‘to plan'). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te
krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check) voor de komende vier
jaar. Het
schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het
bevoegd
gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-
2023. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag
zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een
cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door de directeur van de school op basis van een voorstel van het team en ter
goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en
visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. 
In de planperiode 2019-2023 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast
zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken
we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg
voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

1.5 Strategisch beleidsplan Stichting kom Leren

In het schoolplan komt het strategisch beleidsplan en de visie en missie voor de stichting kom Leren terug. Het
strategisch beleidsplan is geen lijvig beleidsplan, maar het is een handzame vertaling op een zestal pagina's.
In het Strategisch Beleidsplan zijn een drietal richtinggevers voor onze ambitie goed onderwijs voor elk kind
benoemd:  De   mens centraal. Talentontwikkeling en diversiteit. De leer- en leefgemeenschap in transitie.  
Deze richtinggevers worden verder concreet in resultaatgebieden uitgewerkt. De resultaatgebieden zijn Onderwijs,
Personeel, Huisvesting en Financiën. Samen vormen de richtinggevers en de resultaatgebieden het kader waarop wij
het schoolplan van Openbare Daltonschool De Bundeling gebaseerd hebben.
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Openbare Daltonschool De Bundeling
Lindenlaan 75  /  6241 BB Bunde / 043-3646991
www.daltonschooldebundeling.nl (https://www.daltonschooldebundeling.nl) 

Openbare Daltonschool De Bundeling is een school van 

Stichting kom Leren
Oranjeplein 201  /   6224 KV Maastricht / 043-4100300 
www.kom-leren.nl (https://www.kom-leren.nl)

2.2 Kenmerken van het personeel

Het team van Daltonschool De Bundeling bestaat uit bevoegde leerkrachten die na hun PABO opleiding allemaal de
opleiding tot daltonleerkracht gedaan hebben. Daarbij zijn al onze leerkrachten ook gecertificeerd Rots & Water
trainer.

De directie van de school bestaat uit de directeur en een plaatsvervanger. De directeur vormt samen met drie
collega’s het CO (Coördinerend Overleg) van de school. Het CO bestaat naast de directeur uit de directeur-
plaatsvervanger en twee bouwcoördinatoren  (onderbouw-bovenbouw).
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Het team bestaat uit

4 voltijds groepsleerkrachten

4 deeltijd groepsleerkrachten

1 onderwijsassistent

1 intern begeleider 

1 administratief medewerker (een dag in de week)

1 conciërge  (detachering)

1 medewerker onderhoud (vrijwilliger)

1 directeur

Van de 14 medewerkers zijn er 10 vrouw en 4 man. 

De leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-9-
2019).

Per 1-9-2015 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar 1  

Tussen 50 en 60 jaar 2 1 1

Tussen 40 en 50 jaar 3  

Tussen 30 en 40 jaar 1 1  

Tussen 20 en 30 jaar 2

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 4 7 1

Onze school heeft een mooi gemengd team wat leeftijden betreft. De mix maakt dat we over en weer veel van elkaar
leren. Nieuwe leerkrachten worden bij ons eerst begeleid en gecoacht in onze Dalton 'way of life'. .

2.3 Kenmerken van de leerlingen

De scholen van Stichting kom Leren kennen een grote verscheidenheid aan leerlingen. De kenmerken van onze
schoolpopulatie is van invloed op het te voeren pedagogisch en didactisch beleid van de school. 

Daltonschool De Bundeling wordt bezocht door ongeveer 140 leerlingen. Wij worden bezocht door overwegend witte
leerlingen waarvan de ouders mbo of hbo (grootste deel) of universitair geschoold zijn. Uit alle lagen van de bevolking
komen kinderen naar ons. De school kent nauwelijks gewichtenleerlingen en valt in de hoogste schoolgroep bij de
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eindtoets. We hebben echter door onze aanpak en werkwijze de ruimte voor een groot aandeel leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte. Door de Dalton werkwijze kunnen wij passend onderwijs bieden aan veel verschillende
leerlingen en weten we goed in te spelen op hun onderwijsbehoeften. Onze werkwijze is meegegroeid met de leerling
populatie zoals we die nu in huis hebben. 
Door de daltonontwikkeling en scholing van leerkrachten hebben wij handvatten gekregen om een structuur te
creëren in een doorgaande lijn. Ons onderwijs is leerling gestuurd en biedt gepersonaliseerd leren. 

Wat  opvalt, is dat deze werkwijze eigenlijk heel geschikt is voor kinderen van deze tijd omdat het hen leert om
zelfstandig, sociaal en verantwoordelijk door het leven te gaan. Daarom is onze school geschikt voor alle leerlingen
die in staat zijn om te leren zichzelf te sturen. Want elk kind is in de basis een 'fearless human beiing'.

2.4 Kenmerken van de ouders

De Bundeling is een dorpsschool met een stads karakter. Dat zien wij terug in onze ouders die een bewuste keuze
maken om vanuit de gemeente Groot Meerssen (kernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem) en uit Maastricht, Itteren
en Elsloo naar onze school te komen.
Van onze ouders is ongeveer 1/3 HBO opgeleid en van de resterende 2/3 zijn weer 1/3 mbo en 1/3 universitair
opgeleid. Het overige aandeel is onbekend.
Ouders zijn betrokken en denken mee over de ontwikkeling en groei van hun kind(eren). Zij zijn actief in school en
worden door ons op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs van hun kind.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Openbare Daltonschool De Bundeling is een op groei en ontwikkeling gerichte school. Het team heeft verbeteren en
vernieuwen in haar DNA zitten. De komende jaren werken we aan een drietal grote ontwikkeldoelen. Van deze
doelen zijn er twee een voortzetting van plannen die al in de vorige planperiode gestart zijn: met het daltononderwijs
zijn we gestart in 2017; het innovatieplan digitaal portfolio is gestart in 2018. Voor 2019 komt ontdekkend leren bij
wereldoriëntatie er bij. Al onze grote verandertrajecten kennen een periode van ongeveer drie jaren waarin we pilots
draaien, verkennen en experimenteren hoe we de innovatie vorm geven en waarin we de werkwijze schoolbreed, na
drie jaren vastgelegd hebben. 

Binnen de verdere ontwikkeling van DALTON richten wij ons op de thema's samenwerken en effectiviteit. 
Ons in 2018-2019 gestartte innovatieplan DIGITAAL PORTFOLIO wordt voorgezet en zal in de komende twee jaren
naar een bruikbaar eindproduct groeien. De eisen die we aan het resultaat van deze ontwikkeling stellen zijn, dat het
portfolio voldoende informatie moet kunnen geven over de groei en ontwikkeling van leerlingen voor ouders én de
leerling zelf. Daarnaast moet de leerling zich eigenaar voelen van de in het portfolio gestelde (leer-)doelen en aan de
ouders en de leerkracht kunnen laten zien hoe aan die doelen gewerkt heeft en of de doelen behaald heeft.
Bijkomende doelstelling is dat we leerlingen hiermee ICT handig en media wijs maken. 

Stichting kom Leren heeft sterke en minder sterke kanten; er zijn kansen en bedreigingen. Voor de komende vier jaar
hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld op stichtingsniveau. Deze ontwikkeldoelen
(streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023. Onze visie en missie zijn voor de
komende schoolplanperiode opnieuw geformuleerd. Wij werken vanuit drie richtinggevers:
- De mens centraal.
• De leer en leefgemeenschap in transitie.
• Talentontwikkeling en diversiteit.
Deze richtinggevers worden in resultaatgebieden en prestatie-indicatoren in een bijlage bij het Strategisch
Beleidsplan geformuleerd. Deze geven de ontwikkelrichting van de stichting kom Leren aan en daarmee ook de
borging van deze richtinggevers.
De 20 scholen van de stichting hebben allemaal een eigen geformuleerde visie met kernwaarden, die weliswaar heel
eigen zijn geformuleerd, maar prima passen bij de drie voor de stichting in algemene zin geformuleerde
richtinggevers.
Ook trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (lokaal, regionaal en landelijk) zijn van invloed op ons beleid. We
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moeten en willen, daar waar relevant inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat we een organisatie willen
zijn die midden in de samenleving staat.
Waar hebben we mee te maken:
1. Gemeentelijke huisvestingsplannen, die in ontwikkeling zijn of in ontwikkeling genomen worden. Deze zijn van
belang voor de gebouwensituatie binnen de verschillende gemeenten, waarbij nieuwbouw, verbouw en
verduurzaming hoofdthema's zijn.
2. Personele positie van onderwijs op de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve en zeker
ook andere oplossingen. Deze zijn van invloed op de personele organisatie van stichting kom Leren.
3. Digitalisering van de samenleving. Het digitale aanbod binnen de scholen van stichting kom leren gaat in transitie.
Dit heeft gevolgen voor de onderwijskundige en financiële inzet.
4. De toenemende aandacht voor mediawijsheid. Door het vergroten van het gebruik van digitale middelen in de
scholen is aandacht voor dit onderwerp van groot belang.
5. De bestuursgesprekken met de inspectie. Deze verandering van toezicht vraagt ander gedrag van het bestuur in
het zelf hebben van toezicht op de kwaliteitsontwikkeling van de scholen.
6. Duurzaamheid speelt een belangrijke maatschappelijke rol. De verduurzaming van onze gebouwen gaat op termijn
voor alle scholen spelen. In de verbouw en nieuwbouwprojecten is al aandacht voor (B)ENG en Frisse scholen.
Duurzaamheid gaat niet alleen over stenen, maar ook gedrag.
7. Ontwikkeling van kindcentra op basis van een intensieve samenwerking met kindpartners. De betekenis van
samenhangende dagarrangementen is van groot belang.
8. Aandacht voor de 21st century skills vooral in relatie tot onze richtinggever "onderwijs in transitie".
9. Scholing en ontwikkeling van iedereen binnen stichting kom Leren, als uiting van een leven lang leren.
10. Krimp van leerlingenaantallen zullen door demografische ontwikkelingen in stad en regio de stichting blijven
raken. Hoe gaan we hier mee om?
Naast hetgeen we in het strategisch beleidsplan, de resultaatgebieden en de prestatie-indicatoren hebben
beschreven, zijn dit maatschappelijke elementen die een rol blijven spelen.

Streefbeelden

1. Elke leerling heeft een digitale portfolio waarin wordt aangetoond hoe de leerling leert en zich ontwikkelt, door
middel van het stellen van eigen (leer-)doelen, de verzameling van bewijsmateriaal en een verslag van de
opbrengsten of resultaten.

2. In elk portfolio is zichtbaar dat de leerling eigenaar is van zijn of haar eigen leerproces en wat het resultaat en
de opbrengst van het leren is.

3. 'Wereldspel' en 'Wereldwerk', onze thematische en projectmatige werkwijze wereldoriëntatie, zijn uitgebouwd
tot een doorgaande leerlijn onderzoekend en ontwerpend leren.

4. Voor de daltonkernwaarde 'samenwerken' is beschreven hoe wij deze in een doorgaande lijn vorm geven. De
beschrijving is in het daltonhandboek opgenomen en het beleid is zichtbaar in ons handelen in de school.

5. Onze meer begaafde leerlingen wordt binnen 'Wereldspel' en 'Wereldwerk' een uitdagend programma
geboden, passend bij hun onderwijsbehoeften.

6. Onze resultaten op de eindtoets passen aantoonbaar bij onze populatie leerlingen.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De visie en missie van de school

De missie van iedereen binnen Openbare Daltonschool De Bundeling is om kinderen te helpen op te groeien
tot 'fearless human beings”.
Onze visie op de vingers van één hand ... 
Ik mag er zijn. 
Ik leer door te doen.
Ik kan het, ik groei.
Wat heb ik nodig?
Leven is een kunst!
De vijf vingers van de andere hand, die staan voor de Dalton werkwijze....  
Verantwoordelijkheid & vrijheid
Zelfstandigheid & eigenaarschap
Effectiviteit & doelmatigheid
Samenwerken
Reflectie

De Bundeling
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Stichting kom Leren   heeft als motto: kom Leren.....en maak het verschil!. Dit is ook de titel van ons strategisch
beleidsplan. We bouwen aan de toekomst (van onze maatschappij) door onze leerlingen toekomstgericht onderwijs te
geven, en door ze te vormen tot mensen die zich staande kunnen houden in de samenleving van morgen
De kernwaarden/richtinggevers van onze stichting laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze
missie en visie(s). Onze kernwaarden zijn:

De mens centraal
Kom Leren vormt een veilige en gezonde leef- en leergemeenschap, waarbij mensen zich gezien en gewaardeerd
voelen. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om als mens en professional kinderen te begeleiden, om vanuit hun huidige
leefomstandigheden zelfbewust de toekomst tegemoet te treden. Zo helpen wij kinderen in hun ontwikkeling tot
menszijn en medemens zijn. Kinderen ontdekken wat hun talenten zijn, hoe ze samenwerken en omgaan met
anderen en met hun omgeving.
Wij zijn een inspiratiebron en rolmodel voor het ontwikkelingsproces van kinderen. Wij zijn bevlogen, bevoegd en
bekwaam. Wij luisteren, kijken en voelen, wij durven vertrouwde patronen te doorbreken. Wij stellen vragen en
onderzoeken zonder oordeel. Afhankelijk van de situatie kunnen wij verschillende rollen aannemen. Hiermee duiden
we op de rollen van gastheer, presentator, didacticus, onderzoeker, coach en pedagoog.
Wij leren op alle lagen van de organisatie en in samenhang met de omgeving. Daarbij voeren we een professionele
dialoog in een sfeer van vertrouwen en openheid. Wij leren van en met elkaar.

Talentontwikkeling en diversiteit
Kinderen verschillen in achtergrond, ervaringen, individuele kenmerken en behoeften. Wij bieden onderwijs waaraan
iedereen mag meedoen. Wij dagen kinderen uit en nodigen uit tot leren, uitgaande van deze verschillen. Hierbij kijken
we naar kansen, kwaliteiten en mogelijkheden. Wij gaan uit van talenten van kinderen en bieden ruimte om deze te
ontdekken. Het gaat daarbij zowel om het leren van specifieke vaardigheden als lezen, spelling en rekenen, als om
brede ervaringen met techniek, ontwikkelen van digitale vaardigheden, mediawijsheid, creativiteit, filosoferen en
praktische vaardigheden als koken, timmeren en tuinieren. Wij volgen de talentontwikkeling van elk kind en stellen
ons de vraag wat nodig is om het beste uit kinderen naar boven te halen. Hierbij stellen we concrete, haalbare doelen
vanuit de groeimogelijkheden van elk kind.
Kinderen worden betrokken bij de ontwikkeldoelen en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Wij gebruiken diverse
instrumenten om ontwikkeling in kaart te brengen. Groei wordt zichtbaar middels het gebruik van leer- en
ontwikkelingslijnen. Wij streven naar onderwijs dat zo inclusief mogelijk is en waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Wij
zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van alle kinderen binnen onze stichting. Wij bieden
onderwijs met minimaal de zorgniveaus 1 tot en met 4.
Niet alleen kinderen verschillen in talenten. Ook medewerkers van kom Leren zijn zich bewust van hun talenten en
leerpunten. Wij zoeken elkaar op om expertise te delen en het eigen leerproces te versterken.

De leer- en leefgemeenschap in transitie
Wij nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze leef- en leeromgeving. Wij rusten kinderen toe voor
deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Op onze scholen is zichtbaar dat we de wereld van buiten de
school naar binnen halen. Omgekeerd vindt onderwijs ook buiten de schoolse setting plaats. Kinderen leren van het
echte leven en echte problemen. Zij werken daarom met actuele thema’s en vraagstukken uit de maatschappij.
Kinderen onderzoeken hun eigen wereld en stellen onderzoekende vragen over zichzelf en de wereld waarin zij
leven.
Wij leren kinderen wat het betekent om op te groeien in de unieke Euregio en leveren een bijdrage aan een duurzame
maatschappij, met aandacht voor elkaar, voor de omgeving, voor de natuur en de cultuur. De meertaligheid op onze
scholen gebruiken wij als kans voor taalsensibilisering.
Wij hebben een onderzoekende houding, waarbij we openstaan voor vernieuwende denkbeelden. Ouders en
samenwerkingspartners worden betrokken bij het maken van keuzen.

Openbare Daltonschool De Bundeling

Vijf vingers zijn er nodig ….
Om onze visie op één hand te tellen. We werken dagelijks vanuit vijf principes. Deze zorgen voor een positief
pedagogisch schoolklimaat waarin iedereen - kind én leerkracht - gestimuleerd wordt om op een gerichte en
plezierige manier het maximale uit zichzelf te halen. Elk principe wat we ermee bedoelen, hoe we er invulling aan
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geven en wat we ermee willen bereiken, kun je lezen in de schoolgids. 

Onze visie op de vingers van één hand

Ik mag er zijn.
Ik leer door te doen.
Ik kan het, ik groei.
Wat heb ik nodig?
Leven is een kunst!

De vijf vingers op de andere hand staan voor ons daltononderwijs
Daltononderwijs op de Bundeling staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-
emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.   

Verantwoordelijkheid & vrijheid
Door leerlingen vrijheid te geven wordt onderwijs iets van het kind zelf. Vrijheid maakt van leerlingen ondernemende
leerlingen. De vrijheid die een leerling op De Bundeling krijgt, is altijd een vrijheid in gebondenheid. Leerlingen
behoren te leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid te dragen over hun werk en de keuzes die ze
hierin gemaakt hebben. Ze leren om verantwoording af te leggen over hun werk en hun resultaten. Leerlingen mogen,
met mate, kiezen wat ze willen leren, in welke volgorde ze hun werk willen doen, waar ze willen werken, soms ook
met welk materiaal ze werken en vaak ook of ze alleen of samen werken. Onze school is een sociale gemeenschap
waar leerlingen leren door het opdoen van ervaring. Bij ons zijn leerlingen zelf actief en door die activiteiten doen zij
ervaring op in leven, samenleven, werken en leren. Ons onderwijs is onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op
basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.

Zelfstandigheid & eigenaarschap
Zelfstandigheid staat voor het kritisch en onderzoekend benaderen van kennis, ontwikkelingen en inzichten. Dat is op
een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de
doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen. Een
ondernemende leerling voelt zich in toenemende mate eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. 
Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen
functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn in het leven, in het
werken en in het samenleven.

Reflectie
De daltonmanier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Fouten maken mag! Van het
maken van fouten leer je. Wanneer leerlingen bang zijn voor het maken van fouten zorgt dat voor onzekerheid, voor
een gebrek aan durf om te experimenteren, om je grenzen te verkennen en te verleggen. Om later als volwassene
goed te kunnen functioneren, behoort een leerling te leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen én wat
de gevolgen daarvan zijn. Daarom  gebeurt reflecteren binnen onze school standaard op geregelde momenten. Er
wordt gereflecteerd op je handelen, je werkwijze, je aanpak en of je je doelen bereikt hebt. Geregeld kritisch kijken
naar je eigen of andermans manier van werken, beoordelen of je je doelen bereikt hebt en of je dat op de beste
manier gedaan hebt, is een krachtig middel om je oordeelsvorming te oefenen, en om kritisch te leren denken.

Effectiviteit & doelmatigheid
De Bundeling stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de
leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Het
streven is om leerlingen in toenemende mate eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling en daarbij hun
intrinsieke motivatie optimaal aan te spreken.
Een daltonleerkracht leidt dit proces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om
het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen
daartoe de ruimte te geven.
Een daltonleerling heeft als doel om zich op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden
eigen te maken.
Het Bundelingse daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in
evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei en waarbij een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te
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halen.  

Samenwerken 
Onze school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en
gestructureerde wijze samen leven en werken. We bieden een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van
en met elkaar leren. Bij onze manier van werken staat het stimuleren van creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossend vermogen en samenwerkend leren voorop. Wij vinden dat onderwijs leerlingen cultureel en
moreel hoort te vormen, zodat ze zelfredzaam zijn en zich sociaal verantwoordelijk voelen: zodat ze geoefend zijn in,
gewend zijn aan en voorbereid zijn op het leven, het werken en het samenleven in de toekomstige maatschappij. 

Onze missie
kinderen helpen opgroeien tot 'fearless human beings”

Parel Standaard

Vertrouwen hebben in de leerlingen maakt dat de leerlingen deze ruimte
oppakken en ermee aan de slag gaan door zelf echt keuzes te maken. De
IK-doelen (kernwaarden) bieden de structuur waarbinnen gewerkt kan
worden.

OP4 - (Extra) ondersteuning

Op een hele speelse echt daltoniaanse wijze zoeken jullie bij de leerling de
‘balans tussen begeleiden en sturen’. Er wordt rekening gehouden met de
onderlinge verschillen hierbij tussen de leerlingen.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De kinderen hebben de vrijheid om te kunnen samenwerken. Ze zijn
zelfstandig genoeg. De kinderen hebben een maatje waar zij hulp aan
kunnen vragen of mee samenwerken aan een opdracht.

OP6 - Samenwerking

Leerlingen zijn zeer tevreden met wat ze leren op onze school. Zij geven de
school gemiddeld daarvoor het cijfer 9,1.

OP1 - Aanbod

Onze kernwaarden zijn:

VRIJHEID IN
VERANTWOORD

ELIJKHEID

  

VERTROUWEN

  

LEER EN
LEEFGEMEENS

CHAP

4.2 Levensbeschouwelijke identiteit

De stichting kom Leren is een stichting van 13 katholieke en algemeen bijzondere scholen en 7 openbare scholen.
Ons onderwijs richt zich op cognitieve, de sociale en de brede ontwikkeling van de leerlingen. In het kader van de
sociale ontwikkeling hechten we veel waarde aan de ontwikkeling als persoon, aan de omgang met zichzelf, de ander
en de omgeving. Wie zijn kansen in de maatschappij wil benutten, moet zich als persoon kunnen ontwikkelen en zijn
positie ten opzichte van anderen in de samenleving vinden. Het onderwijs helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn en
willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld om hen heen verhouden. Ze ervaren
dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt of geleerd hebben. Leerlingen leren zelfstandig keuzes maken en
verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen. Ze ontwikkelen een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze
worden weerbaar (gemaakt), krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met anderen tot een mooi
resultaat te komen.
Persoonsvorming houdt ook in dat leerlingen op een gepaste manier vorm leren geven aan hun emoties en rekening
houden met de positie, de belangen en de gevoelens van anderen. Respect, hulpvaardigheid en empathie helpen hen
met anderen samen te leven. Zo ontdekken ze wat ze nodig hebben om voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Die
basis draagt bij aan hun welzijn en hun sociale gedrag in hun latere leven. Onderwijs dat bijdraagt aan
persoonsvorming motiveert en vormt leerlingen in brede zin. Het sluit aan bij wat ze aanspreekt, maar verbreedt ook
hun horizon en laat ze kennismaken met zaken waar ze niet uit zichzelf mee in aanraking komen.
Alle scholen besteden gericht aandacht aan sociale ontwikkeling en burgerschap. Het is ons doel, dat de leerlingen in
onze Nederlandse samenleving kunnen participeren als volwaardige burgers. Om leerlingen te helpen
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verantwoordelijke burgers te worden, leren ze kritisch na te denken en probeert het onderwijs ze verantwoordelijkheid
bij te brengen voor hun eigen handelen, of het nu gaat om duurzaamheid, hun eigen gezondheid, hun leefomgeving
of hun financiële mogelijkheden. Ze leren zich internationaal te oriënteren en verder te kijken dan de grens van hun
stad of land.

Onze school is een openbare school en is daarmee toegankelijk voor iedereen van elk gezindte, geloof of
levensovertuiging. Wij hechten waarde aan het open en toegankelijke karakter van onze school en proberen ieder die
binnen loopt het gevoel te geven dat hij of zij welkom is.
Binnen daltonschool De Bundeling bieden wij onze leerlingen ruimte om Humanistisch Vormingsonderwijs te volgen.
Wij bieden onze leerlingen ook de ruimte om de Heilige Communie te doen. Daarvoor werken wij samen met de Sint
Agnesparochie en onze buurschool Franciscus te Bunde.

4.3 Sociaal & verantwoordelijk actief burgerschap

Scholen van Stichting kom Leren besteden structureel en systematisch aandacht aan de sociale en
maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot
verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de
wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens
de groepsbesprekingen besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor
een groep of voor een individuele leerling besproken. Alle scholen hebben deze structuur ingericht. 

Voor Openbare Daltonschool De Bundeling geeft hetgeen beschreven is rondom de daltonkernwaarden in ons
onderwijs een goed inzicht wat de belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn.
Wij ondersteunen leerlingen om op te groeien tot 'fearless human beings', die vanuit sociaal en verantwoordelijk
samenwerken en samen leven binnen onze school in het dagelijks leven oefenen om democratische en sociale
burgers te worden.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,5

4.4 Leerstofaanbod

Scholen van Stichting kom Leren richten zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen.
Daartoe bieden ze een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en
rekenen. Het aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en
bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze scholen bieden een onderwijsaanbod  dat past bij de wettelijke
voorschriften.Onderwijs en ondersteuning zien we als de kernactiviteit van onze scholen. We gaan daarbij uit van het
principe: “de leraar doet er toe”. De scholen van onze stichting richten zich primair op de kennis en de vaardigheden
die nodig zijn om de basisvakken (Nederlands en rekenen en wiskunde) goed te beheersen. Daarnaast vinden we de
brede vorming en de persoonsvorming van belang. In alle gevallen werken de scholen doelgericht. De leraren
verzamelen data (uitkomsten van toetsen en observaties), analyseren deze en stellen vervolgens hun handelen bij.
Op alle scholen wordt handelingsgericht gewerkt: daar waar mogelijk houden de leraren rekening met de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel van de scholen staat beschreven hoe de
scholen gestalte geven aan de zorg en begeleiding, en wat de mogelijkheden zijn voor extra-begeleiding. Het aanbod
binnen de scholen is actueel (FA.1.) De scholen gebruiken bij het onderwijsleerproces moderne en innovatieve
hulpmiddelen (FA.2.)

Daltonschool De Bundeling richt zich op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij
bieden een breed en passend onderwijsaanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en
rekenen. Het aanbod sluit aan bij onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

In onderstaand schema staat een overzicht van ons leerstofaanbod en de wijze waarop we de opbrengsten meten.
We gebruiken actuele methoden en waar we vervangen staat dat in de laatste kolom van onderstaande tabel.
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Begrijpend lezen Veilig Leren Lezen &
nieuwsbegrip XL

methodegebonden toetsen & cito
toetsen

2019-2020 VLL- 
kim versie

Technisch Lezen Veilig Leren Lezen &
Estafette

methodegebonden toetsen & cito
toetsen

Taal & Spelling Staal Taal & 
Staal Spelling

methodegebonden  toetsen & cito
toetsen

Rekenen Wereld in getallen methodegebonden toetsen & cito
toetsen

2019-2020 
verkenning noodzaak
nieuwe mehtode

Schrijven Pennenstreken &
Novoscript

2019-2020 
Pennenstreken

 Wereldoriëntatie Speelplezier Wereldspel
Wereldwerk

observatielijsten & taakbrieven

 Engels  Groove.me   

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling

Rots & Water / Ik-doelen /
Leergesprekken

schoolspecifieke ik-doelen &
leergesprekken formats 

Creatieve vorming geen

W & T Schoolspecifiek programma  onderdeel van WO  

 Bewegingsonderwijs  Basislessen
bewegingsonderwijs

 nvt  

 Verkeer  Schoolspecifiek programma
& leerlijn VVN

 Verkeersexamen  

 

Beoordeling

Onze resultaten zijn zoals we die van onze populatie leerlingen mogen verwachten. Hoewel de resultaten voor het
leergebied rekenen voldoende zijn, zien we toch een dalende lijn. In de komende periode zullen wij ons heroriënteren
op ons leerstofaanbod rekenen.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,71

Aandachtspunt Prioriteit

Oriëntatie, aanschaf en implementatie van een methode voor rekenen. laag

Implementatie Veilig Leren Lezen kim versie, samen met Pennenstreken in de groepen 3 en
4.

hoog

4.5 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Alle scholen van stichting kom Leren hanteren een methode
voor rekenen en wiskunde die voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van rekenen en wiskunde. Deze
methoden hebben het werken met groepsplannen in hun aanpak geïncorporeerd. De gehanteerde methoden
ondersteunen de scholen bij het behalen van de gewenste/vereiste referentieniveaus voor rekenen aan het einde van
de basisschool. 
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Openbare Daltonschool De Bundeling werkt met de methode Wereld in getallen. Deze methode hebben wij in 2011
ingevoerd omdat zij een goede en standaard aanbod voor differentiatie bood op drie niveaus. Dat paste bij onze
werkwijze. Daarnaast werd in deze methode een beperkt aantal rekenstrategieën aangeboden wat vooral voor de
zwakkere rekenaars een passender aanbod gaf. Tot nu toe zijn we daarom ook heel tevreden geweest over deze
methode. 

Naast deze methode hebben we geïnvesteerd in scholing en deskundigheidsbevordering van het team. Onze
leerkrachten zijn geschoold in werken met "Met sprongen vooruit" en teambreed hebben wij scholing gekregen via de
rekenspecialist van de Interkomschil over handelingsgericht werken met het drieslagmodel. Intussen zijn er echter
nieuwe collega's bijgekomen en dat maakt dat we zullen onderzoeken óf en zo ja, welke deskundigheidsbevordering
gewenst is.

We zien namelijk de laatste jaren een dalende trend in de resultaten van onze leerlingen voor rekenen. Hoewel deze
opbrengsten niet onvoldoende zijn, vinden wij ze niet (meer) passend bij onze leerlingenpopulatie. Daarom zullen wij
ons in de komende schoolplanperiode gaan oriënteren op de methode, de aanpak en of de werkwijze op het
leerstofgebied rekenen met als doel onze rekenresultaten terug te brengen op een voor ons aanvaardbaar niveau.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek en zijn
op de hoogte van de nieuwste inzichten.

2. We oriënteren ons op een nieuwe methode voor reken en wiskunde onderwijs.

4.6 Wereldoriëntatie

Zowel Stichting kom Leren als Openbare Daltonschool De Bundeling hecht veel belang aan de brede ontwikkeling
van leerlingen middels het vak wereldoriëntatie. Onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. De leergebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer
zijn bij ons onderdeel van het thematisch aanbod Wereldwerk . In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf,
op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 

Openbare Daltonschool De Bundeling werkt in de groepen 1 tot en met 4 op een ontwikkelingsgerichte manier met
Speelplezier en Wereldspel . Rondom vooraf vastgestelde thema’s bieden wij kinderen een doordachte speel- en
leeromgeving, waarin zij de ruimte krijgen om spelenderwijs de wereld te ontdekken en hun beleving van de wereld
groter te maken.

In de groepen 5 tot en met 8 heet dit Wereldwerk . Binnen het leergebied wereldoriëntatie en de zaakvakken, bieden
we ruimte voor het opdoen van kennis en vaardigheden. Tevens koppelen we de 21e -eeuwse vaardigheden aan de
thema's en worden onder meer via periodetaken doelen gesteld en behaald rondom topografie of andere
vaardigheden. We zijn in ontwikkeling om onderzoekend en probleemoplossend leren, creativiteit en ICT-
vaardigheden breed in te zetten in deze manier van werken. Wereldwerk biedt samenwerkend leren binnen de
zaakvakken en wereldoriëntatie, waarbij door middel van thema’s wordt ingespeeld op de groeiende nieuwsgierigheid
van kinderen om de wereld te onderzoeken en te leren kennen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Speelplezier & Wereldspel bieden ontwikkelingsgericht spel en leren gericht op het verkennen van de wereld.

2. Wereldwerk biedt wereldoriëntatie vanuit thema's en vanuit de kerndoelen en bevat oefenaanbod voor
leerlingen op vaardigheden van de 21e eeuw.

4.7 Wetenschap en Technologie
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Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Vooral via projecten, wordt bewust gestimuleerd techniek en
wetenschap in het curriculum in te bedden. 

Binnen Daltonschool De Bundeling wordt gewerkt met een schoolspecifiek programma Wetenschap & Technologie.
Dit vakgebied krijgt bij ons veel aandacht en is net zoals Wereldwerk (wereldoriëntatie) opgebouwd rondom thema's.
We hebben daarvoor een techniekcoördinator die vanuit haar taakuren de werkwijze coördineert. Zij is vakspecialist
Natuur & Techniek, profilering Natuur, Wetenschap en Technologie (Onderwijscentrum Nieuwste PABO 2016). Zij
bewaakt vanuit haar deskundigheid de diepgang van dit leergebied binnen onze school.

Op vaste momenten in de jaarkalender staat techniekonderwijs op het rooster. Dit vakgebied vliegen wij aan vanuit
onze visievinger "Ik leer door te doen". Experimenteren en uitproberen is de basis van onze manier van werken in
deze. We werken met een achttal thema's en deze komen in een tweejaarlijks rooster langs alle groepen. De thema's
zijn licht, lucht, water, bouw, beweging, geluid, magnetisme en weer. De opbrengsten zijn vooral dat leerlingen
onderzoeken en experimenteren en dat zij producten ontwikkelen die op het thema betrekking hebben. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek.

2. We beschikken over een techniekcoördinator.

3. We koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills.

4. We beschikken over een beleidsplan Wetenschap en techniek.

4.8 Les- en leertijd

Scholen van Stichting kom Leren voldoen aan de urennorm die er geldt voor de groepen 1 tot en met 8. We behalen
op alle scholen in ieder geval minimaal de wettelijk verplichte 7520 lesuren. 

Bij Openbare Daltonschool De Bundeling komen alle leerlingen 26 uren per week naar school en op jaarbasis tussen
de 960 en 970 uren. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke norm voor de onderwijsuren. We plannen
binnen de kaders die de wet ons geeft elk jaar een aantal vrije dagen voor de leerlingen in.
Eén keer per maand hebben de leerlingen een vrije dag, die wij als leerkrachten invullen met een studiedag voor het
team. De studiedagen gebruiken we voor ontwikkeling van de school en professionalisering van het team.
Eén week per jaar (bijvoorbeeld in de week van Hemelvaart of Pinksteren) geven wij de leerlingen vrij omdat de
leerkrachten dan kunnen voldoen aan de duurzame inzetbaarheidsuren die verplicht zijn vastgelegd in de CAO PO.
We bepalen deze week en de studiedagen altijd in overleg met onze ouders in de medezeggenschapsraad omdat wij
er belang aan hechten dat we ouders zo min mogelijk belasten met deze vrije dagen. 

Onze lessen zijn gebaseerd op de daltonwerkwijze wat betekent dat er op vaste momenten instructie gegeven wordt
volgens een kwartiertjesrooster. Dit rooster is voor alle leerlingen zichtbaar in het lokaal  en leerlingen weten wanneer
zij welke instructie krijgen. Op de andere momenten  van een dag of week kunnen leerlingen werken aan hun
weektaak, hun periodetaken of andere leerdoelen. Dit noemen wij daltontijd. Leerlingen regelen zelf op welke
werkplekken zij werken door middel van een halpas, kamerpas of buitenpas. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.

2. Leerlingen en leerkrachten beschikken over een expliciet week- en dagrooster.

3. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
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4.9 Pedagogisch handelen

Stichting kom Leren is een organisatie voor primair onderwijs die bestaat uit 20 basisscholen. Onze scholen staan
open voor alle leerlingen die aangemeld worden, tenzij in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd is, dat een kind
vanwege een specifieke ondersteuningsbehoefte niet geplaatst kan worden. De scholen richten zich op het aanleren
van kennis en vaardigheden die borgen, dat de leerlingen met succes passend vervolgonderwijs kunnen volgen. In de
tweede plaats richten ze zich op persoonsvorming: ze zorgen ervoor, dat de leerlingen met succes kunnen
participeren in de maatschappij. Tenslotte beschikken al de scholen van onze stichting over een specifiek profiel
waarin de school-eigen doelen van de school staan beschreven. Onze scholen werken bewust aan het telkens weer
verbeteren van het pedagogisch handelen. Onze richtinggever "De mens centraal" is daarvoor een belangrijke
leidraad. 
Het leerkrachthandelen in onze scholen is aantoonbaar gestoeld op leer- en ontwikkelingslijnen (B.2.)

Binnen Openbare Daltonschool De Bundeling is er sprake van een doorgaande lijn in ons pedagogisch handelen.
Ons uitgangspunt is dat wij positief en op ontwikkeling gericht met onze leerlingen omgaan. Wij geven positieve
feedback; wij benoemen het gedrag dat we van leerlingen verwachten en laten voorbeeldgedrag zien. Wij werken
vanuit vertrouwen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten en leerlingen kennen elkaar en voelen zich verantwoordelijk voor elkaars welzijn.

2. Wij gaan positief en op ontwikkeling gericht met elkaar om.

3. We bieden veiligheid en zijn samen (leerlingen, leerkrachten en ouders) verantwoordelijk voor een veilige
omgeving.

4. Leerkrachten tonen voorbeeldgedrag en bieden leerlingen handvatten om verantwoordelijk, positief en
belangstellend met elkaar om te gaan.

5. Wij zijn een leer en leefgemeenschap waarin we fouten mogen maken om van te leren.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,63

4.10 Didactisch handelen & klassenmanagement

Op de scholen van Stichting kom Leren hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart
gebracht. Op basis daarvan zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor
leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling.
Daarnaast variëren ze de leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. 
Er zijn op dit moment diverse scholen binnen de stichting in transitie van leerkracht gestuurd, naar leerling gestuurd
onderwijs. Dan wordt er een groot beroep gedaan op de kwaliteit van de differentiatie en het didactisch handelen van
leerkrachten. Deze ontwikkeling past binnen de richtinggever De leer- en leefgemeenschap in transitie . 
Innovatieve leer- en hulpmiddelen worden ter ondersteuning van het didactisch proces ingezet (E.1.) Inzet van digitale
hulpmiddelen zijn een toegepast principe binnen het zelforganiserend leren van kinderen en personeel (E.2.)

Openbare Daltonschool De Bundeling werkt sinds 2012  opbrengstgericht en met differentiatie op ten minste drie
niveaus. Daarnaast kunnen wij leerlingen die dat nodig hebben een eigen leerlijn (OPP) bieden, indien gebaseerd op
onderzoek en diagnose na gezamenlijk overleg met ouders en interdisciplinair overleg (o.a. de Interkomschil. 
Aan de hand van een analyse van de resultaten, een overzicht van de (onderwijs-)behoeften van de leerling
(groepsoverzicht) en eventuele bijzondere ondersteuningsbehoefte bepalen we de noodzakelijke leertijd van onze
leerlingen. In groepsplannen voor begrijpend lezen, rekenen en spelling bepalen we het aanbod, de aanpak en de
doelen die we willen bereiken.

Door onze daltonwerkwijze zetten wij in op de zelfstandigheid en eigenaarschap van de leerlingen. Didactisch wordt
gewerkt door middel van effectieve instructie die ingeroosterd is middels een kwartiertjesrooster. Leerlingen weten
daardoor op welke momenten zij instructie op hun niveau krijgen. Indien de leerstof zich daartoe leent, wordt de
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leerstof aangeboden als workshop, waarvoor de leerlingen zichzelf kunnen inroosteren op hun weekplanning.
Leerlingen werken met een weektaak waarin de taken en  doelen staan, net zoals de leerkrachten die ook volgens
doelen en weekplanningen werken. Leerlingen werken zelfstandig en/of samen aan hun weektaak. Zij corrigeren hun
werk zoveel mogelijk zelf en er is ruimte om te leren van fouten. Er heerst een taakgerichte en betrokken werksfeer.
Onze school biedt daarmee leerlinggericht onderwijs. 

Een kenmerk van het daltononderwijs is dat er aandacht is voor reflectie. In onze groepen is er geregeld elke week
tijd om te reflecteren op de aanpak, het proces, de motivatie en de opbrengsten van het werk van de leerlingen. Onze
leerkrachten geven feedback waarbij vooral ingezoomd wordt op het proces en de aanpak. Een aandachtspunt is dat
er, door de ontwikkelingsgerichte blik (growth mindset), soms minder aandacht is voor het resultaat. Onze leerlingen
leren hun eigen werk kritisch te beoordelen; ook beoordelen zij elkaar en leren ze om elkaar op een positief kritische
manier feedback te geven.

Het klassenmanagement is er op gericht de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen te vergroten.
We werken aan de hand van een doorgaande leerlijn IK-doelen waarin we beschrijven welk gedrag we in welke
leeftijdsfase van onze leerlingen verwachten.
De groepslokalen zijn zo ingericht dat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig materialen kunnen pakken en hun
werk kunnen regelen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Het didactisch handelen van de leerkrachten is gebaseerd op effectieve instructie en zelfstandigheid van
leerlingen voor weektaak en werkaanpak.

2. Er is sprake van differentiatie op leerstof, leertijd, leertempo en begeleiding van leerlingen.

3. De regels en routines zijn gericht op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

4. Het klassenmanagement biedt op de daltonmanier een duidelijke structuur en een voorbereide lesomgeving.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,85

Aandachtspunt Prioriteit

We stellen kwaliteitseisen aan de resultaten op de weektaken. gemiddeld

Bijlagen

1. Format-Reflectie IK-doelen groep 2
2. Format-Reflectie IK-doelen groep 4
3. Format-Reflectie IK-doelen groep 6
4. Format-Reflectie IK-doelen groep 8
5. Kwartiertjesrooster voorbeeld
6. Weekagenda voorbeeld

4.11 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Binnen Stichting kom Leren   hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden
daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het
belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen
verantwoordelijkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren
begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.
Een aantal scholen heeft dit al vormgegeven met behulp van de executieve functies, 21st century skills, IPC, Alles in
1, Blink, waarbinnen deze vaardigheden in onderzoekscirkels meer worden aangesproken. Scholen hebben in een
zichtbaar product (zoals een groepsplan, verslag, handboek, portfolio, werkwijze) vastgelegd hoe zij bij de planning
en begeleiding de ontwikkeling van het kind als uitgangspunt nemen (C.1.) Elke school heeft voor haar leerlingen
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geformuleerd welke vaardigheden ontwikkeld worden, mede gelet op de vaardigheden, die kinderen nodig hebben
gebaseerd op onze maatschappelijke opdracht (C.2.)

4.12 Zorg en begeleiding

Stichting kom Leren streeft ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat
we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze
leraren zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van 
het leerlingvolgsysteem en volgsystemen voor sociale ontwikkeling. Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken
we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Eén keer per jaar hanteren we hiervoor ons
eigen Kwinklerendocument. Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de
leerlingen extra ondersteuning. In ons ondersteuningsplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. Dit
ondersteuningsplan van onze school geeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) weer. Het SOP verheldert welke
leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). Elke
school heeft een ondersteuningsplan, dat voorziet in ondersteuning tot en met niveau 4 (SOP) (D.1.) de leerkracht
volgt de ontwikkeling van leerlingen voortdurend, maar twee keer per jaarl gebeurt dit bij de groepsbesprekingen  (na
de midden- en eindtoetsen). In de  groepsbesprekingen komt: de ontwikkeling van de groep als geheel aan de orde,
alsook de ontwikkeling van niveaugroepen en die van individuele leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het
overleg worden vastgelegd en gemonitord.
Alle scholen tonen in een nulmeting aan, waar zij staan qua vaardigheid van leerkrachten om te coachen en te
begeleiden (A.1.) De school maakt in haar schoolplan zichtbaar hoe zij zichtbare stappen zet vanaf het nulpunt naar
"onderwijs in transitie" (A.2.)

Daltonschool De Bundeling werkt planmatig en cyclisch aan passend onderwijs voor al haar leerlingen. De enige
uitsluiting die wij in het SOP maken zijn de leerlingen die niet in staat zijn tot het leren van zelfsturing én die de
veiligheid of het welzijn van de andere leerlingen in de groep verstoren of in gevaar brengen.

Zie voor meer informatie over onze ondersteuningstructuur het SOP.

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten kennen de leerlingen.

2. Leerkrachten zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

3. Leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.

4. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.

5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen.

6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte..

8. De school voert de zorg planmatig uit.

9. De school gaat de effecten van de zorg na.

10. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,9

4.13 Afstemming

Binnen Stichting kom Leren stemmen we het onderwijs en het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de
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leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen.  In het groepsplan onderscheiden we drie
niveaus van zorg.  De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in
een groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat
het onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie)
van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn
om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. 

Binnen Daltonschool De Bundeling wordt handelingsgericht gewerkt op drie niveau's en waar nodig op meer. Zie
ook onder les en leertijd en onder didactisch handelen & klassenmanagement.

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen.

2. Leerkrachten stemmen hun onderwijs af op de behoeften van individuele leerlingen.

4.14 Passend onderwijs

Stichting kom Leren vindt dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met
de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we
een zorgplicht hebben. Onze scholen richten zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het
geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven welke ondersteuning de
scholen wel en niet kunnen geven. 

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken.

Het team van Openbare Daltonschool De Bundeling doet  wat het kan om haar leerlingen passend onderwijs te
bieden. Waar nodig gaan wij op zoek naar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Meestal zoeken wij net zo lang
totdat we weten wat de leerling van ons nodig heeft. Soms zijn wij overvraagd. Dan wordt een leerling verwezen naar
het speciaal of bijzonder onderwijs. Dat doen wij nooit zonder dat daar een intensief en langdurig traject aan vooraf is
gegaan waarin we samen met ouders en (interne en/of externe) deskundigen betrekken.
Wij zijn er trots op dat we de meeste van onze leerlingen een passend en leerlinggericht aanbod kunnen bieden.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP).

2. Onze school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning tot en met zorgniveau 4.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 4

4.15 Opbrengstgericht werken

Binnen Stichting kom Leren scholen werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde
vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Eenmaal jaarlijks analyseren we onze resultaten binnen onze scholen aan de
hand van ons eigen kwaliteitsdocument Kwinkleren. In Kwinkleren wordt geanalyseerd op basis van leerlijnen en
resultaten (B.3.) 

Binnen Openbare Daltonschool De Bundeling wordt opbrengst- en handelingsgericht gewerkt. Daarbij richten we ons
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op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. We hebben een eigen norm vastgesteld voor de tussen- en
eindopbrengsten van een leerjaar.  
Bij de bespreking van de groep leerlingen wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore)
vergeleken met de norm (ten minste op of boven de gemiddelde landelijke vaardigheidsscore). Als de gehaalde score
structureel onder de gewenste score is, worden er door de intern begeleider en de leerkracht interventies
afgesproken. Op basis van een analyse wordt een plan van aanpak gemaakt met interventies.  Deze interventies
kunnen divers zijn, maar bevatten bijvoorbeeld: meer tijd besteden aan het leergebied; de aanpak, differentiatie  of
instructie wijzigen of verbeteren: meer automatiseren of het methode-aanbod aanpassen. 
De intern begeleider monitort samen met de leerkracht of het plan van aanpak tot de gewenste resultaten leidt. Indien
nodig wordt de directeur betrokken als de standaard ondersteuning door de intern begeleider niet voldoende is. Dan
wordt gezocht naar een passende ondersteuning voor de leerkracht in de vorm van (externe) coaching, begeleiding of
scholing.

Kwaliteitsindicatoren

1. We hanteren als schoolnorm bij de tussen- en eindresultaten dat de groep leerlingen ten minste op en bij
voorkeur boven de gemiddelde landelijke vaardigheidsgroei moet scoren.

2. We analyseren de toetsen op de schoolnorm en indien de norm niet gehaald wordt, wordt naar een geldige
verklaring gezocht.

3. We werken opbrengst- en handelingsgericht en passen ons handelen aan als de analyse van de resultaten
daar aanleiding toe geeft.

4.16 Resultaten

Binnen de scholen van Stichting kom Leren streven we naar zo hoog mogelijke opbrengsten voor met name Taal,
Rekenen, Lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We achten het van belang dat de leerlingen
presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol)
vervolgonderwijs. Op onze scholen gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te
monitoren. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen.
Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele
leerlingen. In ons Kwinklerendocument staan wij eenmaal per jaar uitgebreid stil bij de behaalde resultaten. we
betrekken hierbij ook de opbrengsten van de Eindtoets. 
In Kwinkleren wordt een relatie gelegd tussen professioneel handelen van leerkrachten en leidinggevenden en
resultaten. Dit doen we met een te vernieuwen format (A.3.)

Openbare Daltonschool De Bundeling heeft de afgelopen twee jaren steeds net op het landelijk gemiddelde van de
Eindtoets cito gescoord. Dit schooljaar maken de leerlingen van onze groep 8 de Route 8 eindtoets. Wij hebben de
aanname dat onze populatie leerlingen daar beter op zal scoren omdat deze toets voor onze leerlingen - waaronder
meer dan gemiddeld leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte - een meer passende, want adaptieve en
digitale, toets biedt.  

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

2. De leerlingen halen allen ten minste de referentieniveaus van rekenen en taal.

3. De sociale vaardigheden van onze leerlingen zijn adequaat en passend bij hun ontwikkelingsmogelijkheden.

4. De leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs dat bij hun capaciteiten en mogelijkheden past

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,33
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Aandachtspunt Prioriteit

Het resultaat van de eindtoets ligt op het gewenste niveau. gemiddeld

4.17 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het
leerlingvolgsysteem ParnasSys. In het Kwinklerendocument wordt dit uitgebreid geanalyseerd en beschreven. 

Ouders worden  twee keer per jaar geïnformeerd over de toetsresultaten van hun kind. 
In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Voor De Bundeling is dit de Route 8 toets.
Eind groep 7 krijgen de leerling en de ouders een eerste advies over het niveau van het vervolgonderwijs dat wij van
het kind verwachten. Samen met leerling en ouders bespreken wij of dat het gewenste niveau is. Als dat niet het geval
is, wordt samen met het kind een plan van aanpak gemaakt om de gewenste uitstroom te bewerkstelligen.
Medio groep 8 wordt het voorlopig advies definitief gemaakt. Indien de leerling op de eindtoets beter scoort dan
verwacht, heroverwegen wij altijd ons advies en in de meeste gevallen geven wij de leerling het voordeel van de
twijfel en passen wij het advies naar boven aan. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We werken met een leerlingvolgsysteem.

2. We werken met een toetskalender en nemen toetsen conform de voorschriften af.

3. We informeren ouders over de toetsresultaten.

4. In groep 8 nemen wij de Route 8 eindtoets af.

5. Wij hanteren een vastgestelde procedure bij het advies voor het VO.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

4.18 Vervolgsucces

Jaarlijks beoordelen wij in het Kwinklerenrapport of de gegeven uitstroomadviezen voor het voortgezet onderwijs
passend zijn. We vergelijken daartoe onze adviezen met de plaats van de leerlingen aan het begin van het derde
leerjaar in het voortgezet onderwijs. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart (resultaten – plaats
in VO na 3 jaar) en (waar mogelijk) onze eigen registratie van de plaats waar onze leerlingen staan na drie jaar. Ook
gebruiken we de gegevens uit het Nederlands Cohortonderzoek Onderwijs. 

Onze advisering lijkt op basis van die rapporten voor verbetering vatbaar. De afstroom van onze leerlingen is relatief
hoog ten opzichte van het wegingspercentage van onze leerlingen en ten opzichte van vergelijkbare scholen.
Vanwege de aard van onze leerlingen in de afgelopen jaren, waarbij er sprake van van een relatief hoog percentage
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vallen hier echter geen eenduidige conclusies over te trekken.

In de komende schoolplanperiode zullen we onderzoeken of en zo ja, hoe onze adviezen óf beter kunnen óf dat
inzichtelijk en verantwoord kan worden dat de afstroom niet gebaseerd is op een verkeerd advies.

Kwaliteitsindicatoren

1. Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3

2. De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3.

3. Onze VO-adviezen worden volgens een vaste procedure en op basis van beleid vastgesteld.
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen hoog
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van Stichting kom Leren richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de stichting, de scholen en aan de vastgestelde
competenties. We werken aan de competenties, die zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs). Onze gesprekkencyclus zet duidelijk de mens centraal en sluit aan bij de talenten van
medewerkers. In ons beleid voor startende leerkrachten laten we zien hoe belangrijk de mens in de leerkracht is. Door
het vormgeven van de kom Leren Academie ontwikkelen we een ontwikkelings- en scholingsklimaat, waarmee wij
leerkrachten bewust de kans geven laagdrempelig en thuis nabij te bekwamen. Binnen het handboek WIJ ZIJN
KWALITEIT beschrijven we hoe we de kwaliteit, ook van ons personeel, borgen en doorontwikkelen.
Klassenbezoeken, collegiale consultatie, VIB zien we als instrumenten die helpen in die ontwikkeling. 
Onze stichting heeft op school- en bestuursniveau een aanbod om gezondheid en gericht bewegen te stimuleren
(PA.1.) We maken inzichtelijk dat de werkdrukmaatregelen leiden tot meer werkplezier en welbevinden (PA.5.)

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school voeren we personeelsgesprekken en beoordelingsgesprekken conform het vastgesteld beleid
van Stichting kom Leren.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider staat geregistreerd in het schoolleidersregister voor het primair onderwijs en is dus directeur RDO. 
Voor onze medewerkers bieden wij binnen de kom Leren Academie opleidingsmogelijkheden op een niveau, waarbij
de standaarden van het Lerarenregister uitgangspunt zijn. Dit geeft ons een ijkpunt, ondanks dat we weten, dat er
voorlopig geen Lerarenregister komt. 

5.3 Organisatorische doelen

Stichting kom Leren heeft inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat
wenselijk is op een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand
dichterbij te brengen.  Binnen Stichting kom Leren is duidelijk dat we op een termijn van vier jaren een tekort aan
leerkrachten krijgen op bestuursniveau. De consequenties voor de individuele scholen is sterk afhankelijk van groei
en krimp. De huidige personele bezetting in functies kan in de komende jaren sterk gaan afwijken van het traditionele
beeld van leerkrachten. Te denken valt aan het onderbrengen van nieuwe functies in het functiehuis, om de scholen
in transitie meer mogelijkheden te geven voor de inrichting van de personele organisaties, met functies die dienstbaar
zijn aan het werken binnen veranderende onderwijskundige groeperingsvormen en concepten. Voor elke school kan
dit anders vormgegeven gaan worden. 

Voor Openbare Daltonschool De Bundeling is er sprake van een vergroot risico. Door onze specifieke manier van
werken en de aard van onze leerlingenpopulatie is niet  iedereen  geschikt om voor onze groepen te staan. Het vraagt
daarnaast specifieke vaardigheden en een  aanvullende opleiding om daltonleerkracht te kunnen zijn. In de komende
jaren zullen we moeten zorgen voor voldoende aanwas van bekwame en op de Daltonwerkwijze geschoolde
collega's. Dit wordt pas echt urgent als de eerste Daltonleerkrachten met pensioen gaan, wat de komende
schoolplanperiode nog niet te verwachten is.

5.4 De schoolleiding

De scholen van stichting kom Leren worden aangestuurd door integrale directeuren. Sommige van deze directeuren
zijn meerschools directeur. Onze directeuren zijn allen RDO-directeur. De directeuren van scholen geven met name
leiding aan de onderwijskundige organisatie en het personeel. Het bestuursbureau ondersteunt de scholen in
huisvesting, financiën en ICT. Elke school kent in haar directeur een eigen leiderschapsstijl. De directeuren treffen
elkaar in het BDO (overleg directeuren en bestuur aangaande beleid) en het DO (overleg inhoudelijk directeuren
onderling). 
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Binnen Openbare Daltonschool De Bundeling is er sprake van gedeeld leiderschap waar dat mogelijk is. De directeur
is verantwoordelijk voor de de onderwijskundige ontwikkeling van de school en zij werkt daarin nauw samen met de
intern begeleider. Met de intern begeleider samen vormt de directeur het zorgteam dat bij elkaar komt in het
zorgoverleg (ZO). Overleg in het ZO over de ondersteuning van leerlingen op de niveaus 0 tot en met 4 vindt
ongeveer eens per twee weken plaats. In dit overleg staan zowel individuele leerlingen, als groepen op de agenda.
ook worden de leerkrachten gemonitord als dat nodig is.
Daarnaast valt het personeelsbeleid onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Indien nodig ontvangt de
directeur signalen van de intern begeleider of de bouwteamleiders over het welzijn of het functioneren van de
leerkrachten. De directeur zorgt er voor dat de leerkrachten zich gesteund voelen en dat hun welzijn bewaakt wordt.
De mens staat binnen De Bundeling centraal.
Voor de organisatorische gang van zaken binnen de school, de aansturing van de bouwteams en de organisatie van
de dagelijkse gang van zaken in school, beschikt de school over een tweetal bouwteamleiders en een
plaatsvervanger voor de directeur. Samen vormen deze met de directeur het Coördinerend Orgaan (CO). Het CO
komt regelmatig bij elkaar om de gang van zaken in school te bespreken en de werkzaamheden af te stemmen.

Het team van De Bundeling is een professionele leergemeenschap. Geregeld wordt er in collegiaal overleg met
elkaar gesproken en gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs en de school. Daartoe organiseren wij geregeld
studiedagen waarin aan de hand van een jaarplan of scholingsplan ingezet wordt op teamontwikkeling of de
individuele groei van onze leerkrachten.

Kwaliteitsindicatoren

1. De directeur zorgt voor een professioneel en op leren gericht werkklimaat.

2. De directeur heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de bereidheid van de leerkrachten om zich te
ontwikkelen.

3. De Daltonkernwaarden zijn ook van toepassing op de leerkrachten en de schoolleiding.

4. Het team van De Bundeling is samen verantwoordelijk waarbij ieder zijn rol heeft vanuit de eigen positie.

5.5 Beroepshouding & professionele cultuur

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de kwaliteit van een school.
We beschouwen de schoolleiders (directeuren) als de leraren van hun team: ze geven leiding aan de
schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde
schoolleiders) in de eerste plaats voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school
een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren. Een kernwoord daarbij is eigenaarschap:
ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en de eigen professionele
ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen en
stimuleren om zich passend te ontwikkelen. Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar.
Daarbij maken ze onderscheid tussen startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraren. Voor (de resultaten
van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn. Dat ze beschikken over actuele kennis en
vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We verwachten van de leraren, dat ze werk maken van
hun eigen professionele ontwikkeling en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de
schoolleiding. Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie
(of taak) beschikt onze stichting over een taak-functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge
kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.
De kom Leren Academie gaat een platform bieden waarin professionals van en met elkaar kunnen en willen leren en
ontwikkelen. Onze schoolorganisaties zijn zodanig ingericht, dat iedereen de ruimte en mogelijkheden voelt om
persoonlijk in ontwikkeling te komen. 

Openbare Daltonschool De Bundeling is een lerende organisatie en wordt gekenmerkt door een professionele
schoolcultuur. Tijdens de studiedagen die jaarlijks voor het gehele team ingeroosterd worden, is er aandacht voor
thema's die zowel de schoolontwikkeling als de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten tot doel hebben. Ook in
onze professionele cultuur spelen de richtinggevers van de stichting een grote rol: de mens centraal én
talentontwikkeling en differentiatie. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school.

2. Leerkrachten voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar.

3. Leerkrachten kunnen en willen met anderen samenwerken.

4. Leerkrachten werken in Dalton Ontwikkel Plan groepen (DOP groep)en bereiden (delen van) vergaderingen en
bijeenkomsten voor.

5. besluiten worden genomen na collegiaal en op consensus gericht overleg.

6. Beleid en afspraken worden zodanig voorbereid, uitgeprobeerd en bijgesteld dat besluiten meestal met
algemene instemming genomen worden.

7. Het team is gericht op zowel persoonlijke als op schoolontwikkeling.

5.6 Werving en selectie

Bij werving en selectie van nieuw personeel hanteert stichting kom Leren een vaste selectieprocedure. Er worden
BenoemingsAdviesCommissies (BAC) georganiseerd, waarvan de personele samenstelling afhankelijk van de aard
van de functie die wordt ingevuld. In deze BAC zitten vertegenwoordigers van diverse geledingen. Ook hier weer
afhankelijk van de aard van de functie. We volgen bij een selectieprocedure de uitgangspunten, zoals beschreven in
de CAO-PO. 

5.7 Introductie en begeleiding

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De mentor voert het introductiebeleid (zie Regeling Introductie en
begeleiding) uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competentieset in ons competentieboekje.
Daarmee wordt de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe
leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name
de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de
kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties (zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de mentor, de
IB-er en de directeur. Om te bepalen of de nieuwe leraar zich in voldoende mate ontwikkelt naar basisbekwaam,
gebruikt de school een kijkwijzer.

5.8 Taakbeleid

Op onze scholen krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie worden met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over
het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering
en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en
spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke
kanten van de personeelsleden. Het een en ander legt de directeur vast in een Normjaartaakformulier (NJT). Dit is
voor de laatste schooldag door de leerkracht ondertekend. 
De maatregelen met betrekking tot verlaging van de werkdruk zijn herkenbaar (PA.2)

5.9 Collegiale consultatie & klassenbezoeken

Binnen Stichting kom Leren wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die collegiale consultaties
bieden. Dit wordt gedaan binnen scholen, maar ook buiten scholen. Collegiale consultaties zijn onderdeel van ons
personeelsbeleid en de professionele cultuur. 

Binnen Openbare   Daltonschool De Bundeling   worden elk jaar door de directeur en de intern begeleider
klassenbezoeken afgelegd. Deze klassenbezoeken hebben een directe relatie met de schoolontwikkeling en de dat
jaar lopende jaarplannen. Zo is er de afgelopen jaren gericht gekeken naar de taal- & spellinglessen door de intern
begeleider in verband met de implementatie van de nieuwe methodes voor taal en spelling. En heeft de directeur in de
klassen de Daltonontwikkeling gemonitord. 
De klassenbezoeken zijn (in een aantal gevallen) gebaseerd op een kijkwijzer waarin we de afgesproken werkwijze
vastgelegd hebben zodat eenieder volgens eenzelfde standaard bezien wordt. De klassenbezoeken worden altijd
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opgevolgd door een gesprek en door het maken van afspraken voor verbetering als dat van toepassing is.
Ook in de komende planperiode zullen de jaarplannen leidend zijn voor de aard van de klassenconsultaties.  Het doel
van deze bezoeken is altijd op ontwikkeling gericht en op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

5.10 Persoonlijke ontwikkelplannen

5.11 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich: bijv.:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)
In het portfolio verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

5.12 Intervisie

Intervisie is een bekende werkvorm. Intervisie wordt binnen Daltonschool De Bundeling ingezet wanneer we vanuit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid een specifiek praktijkprobleem van een collega, een groep of een individuele
leerling willen analyseren en aanpakken. Zo bespreken we geregeld tegen welke zaken teamleden aanlopen bij onze
Daltonmanier van werken. En kunnen de resultaten van toetsen of de uitslag van de toets sociaal-emotionele
ontwikkeling aanleiding zijn om in intervisie te bespreken met elkaar om zo te komen tot een plan van aanpak.

5.13 Functioneringsgesprekken & beoordelingsgesprekken

Binnen Stichting kom Leren spreken we over personeelsgesprekken. De personeelsgesprekken zijn gebaseerd op
beleid en zijn onderdeel van onze gesprekkencyclus. Elke werknemer heeft recht op twee personeelsgesprekken en
een beoordelingsgesprek in een cyclus van drie jaren. Voor het personeelsgesprek hanteren we een apart formulier,
dat de gesprekspartners helpt om alle gesprekspunten aan de orde te laten komen. De directeur voert het
personeelsgesprek met de leerkracht. Het verslag van dit gesprek wordt door beide gesprekspartners ondertekend. 
Voor het beoordelingsgesprek hanteren we ook een apart verslagformulier. Voorafgaande aan een
beoordelingsgesprek haalt de directeur via competentielijsten informatie op over het personeelslid waarmee de
directeur het gesprek heeft. Het verslag van dit gesprek wordt door beide gesprekspartners ondertekend. 

In de gesprekkencyclus is aandacht voor de werkdrukmaatregelen, die moeten leiden tot een op individueel niveau
ervaren lagere werkdruk (PA.2) 

5.14 Professionalisering

Scholing komt aan de orde binnen de personeelsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen en daarnaast
organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de
missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Binnen de kom Leren Academie komt ook scholings-,
professionaliserings- en ontwikkelaanbod beschikbaar, waar leerkrachten voor hun verdere professionalisering en
ontwikkeling gebruik van kunnen maken. we gaan ervan uit, dat de kom Leren Academie erin slaagt het aanbod
aansprekend en zinvol te maken voor de eigen ontwikkeling van personeel (PD.3.) 
Elke school heeft een scholingsplan, dat jaarlijks wordt bijgesteld (PD.7.) Uiteindelijk gaan we ervan uit, dat personeel
de eigen ontwikkeling zichtbaar maakt in een eigen persoonlijk portfolio (PD.6.) Aanwezige talenten en expertise
onder personeel worden benut ten behoeve van het leren van en met elkaar (PD.8.) 
Binnen de kom Leren Academie is een aanbod voor Human Dynamics (HD) opgenomen. Uitgangspunt is, dat HD een
toegepast principe is binnen de gehele stichting (PB.1). We gaan ervan uit, dat alle personeelsleden de
identificatietraining hebben gevolgd (PB.2.)
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Het team van Openbare Daltonschool De Bundeling maakt geregeld en al sinds jaren gezamenlijke keuzes voor
teamscholingen en de eigen ontwikkeling in relatie tot de schoolontwikkeling. De directeur organiseert en faciliteert dit
zodanig dat alle leerkrachten in de gelegenheid zijn om deel te nemen. Zo zijn alle leerkrachten gecertificeerd Rots &
Watertrainer, hebben alle leerkrachten de cursus "Met sprongen vooruit" voor hun groep gedaan en hebben alle
leerkrachten recent het Daltoncertificaat gehaald. Ook hebben alle leerkrachten het interne scholingstraject
handelings- en opbrengstgericht  werken gevolgd. 

Daarnaast zijn er teamleden die individuele scholingen gedaan hebben. Onze intern begeleider is specialist (Master
SEN) op het gebied van lezen & dyslexie; de techniekcoördinator heeft de vakspecialisatie Natuur & Wetenschap &
Technologie gedaan. En op het moment van het schrijven van dit schoolplan volgen een tweetal leerkrachten de
opleiding "De veranderkrachtige leraar". 

De stimulerende en faciliterende rol van de directeur speelt hierin een belangrijke rol.

5.15 Teambuilding

In het kader van teambuilding kiest elke school binnen stichting kom Leren voor een passende benadering behorende
bij het karakter van school en team. 

5.16 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur of verantwoordelijke leidinggevende. Deze regelt de vervanging.
De werknemer meldt zich ook beter bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de
Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van
oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim
wordt opgepakt conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder
de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel
door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er
huisbezoeken afgelegd. Regelmatig wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team. Met de afdeling
personeelszaken wordt jaarlijks met elke directeur een verzuimgesprek gevoerd. De basis hiervoor vormen de
gegevens, die directeuren in de BI-tool kunnen ophalen. Regelmatig vindt een SMT (Sociaal Medisch Team) plaats,
waarin langdurige verzuimen worden gemonitord. De oorzaken van werkgerelateerd ziekteverzuim zijn in kaart
gebracht op school- en op stichtingsniveau (PA.3.)

5.17 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid hanteren we via een vaste cyclus en vaste procedures. In februari van elk kalenderjaar wordt
geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad stilgestaan bij
verplichte mobiliteit. De mobiliteitscyclus wordt door de afdeling personeelszaken gemonitord. 
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

De Stichting kom Leren is een organisatie voor primair onderwijs. Onze stichting bestaat uit 20 basisscholen en één
bestuursbureau. 20 scholen binnen 5 gemeenten:
8 in Maastricht
8 in Eijsden Margraten
2 in Valkenburg a/d Geul
1 in Meersen
1 in Gulpen-Wittem
Stichting kom Leren is een samenwerkingsbestuur voor Bijzonder onderwijs en Openbaar onderwijs met een
Daltonschool en een Montessorischool We werken samen met 5 collegaschoolbesturen PO en 2 collegabesturen VO.
De scholen zijn gehuisvest in 19 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 73 leerlingen tot 365
leerlingen.
Het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2018 is 3573 leerlingen.
Op 1 oktober 2018 kende de stichting als geheel, een lichte groei van het leerlingaantal . Binnen de gemeente
Maastricht echter een lichte daling van 1,3 % .
Sinds 2019 kent onze stichting de toepasbaarheid van de gemiddelde schoolgrootte systematiek in het kader van het
Instandhoudingsbeleid.
Aan alle scholen heeft de inspectie het basisarrangement toegekend.
Het aantal personeelsleden heeft op 31-12-2018  een omvang van 243,53 FTE (=332 personeelsleden ). De scholen
binnen stichting kom Leren worden geleid door 14 directeuren, waarvan vijf in het afgelopen jaar, nieuw aangestelde
directeuren. De organisatie van het bestuursbureau is in transitie.
Het toezicht en het bestuur van onze stichting werken met een code voor goed bestuur. Daarom is er sprake van een
scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen (zie onze website). Het bestuur
bestaat uit twee personen; MR. P. Groos, voorzitter College van Bestuur en J. Linckens, lid College van Bestuur. Zij
geven samen met het stafbureau leiding en ondersteuning aan onze organisatie. Onze stichting participeert in het
samenwerkingsverband PO 3105 Maastricht-Heuvelland.

6.2 Groeperingsvormen

Binnen Stichting kom Leren werken de 20 scholen met diverse onderwijsconcepten. Een aantal onderwijsconcepten
zijn gebaseerd op traditionele vernieuwingsscholen, zoals Montessori en Dalton. Een aantal scholen werkt bewust
met combinatieklassen, waar een aantal andere scholen bewust werken met traditionele jaarklassen. In veel van onze
scholen zien we ook een onderwijskundige mix van diverse onderwijsconcepten. 

De naam van onze school maakt al duidelijk volgens welk onderwijskundig model wij werken. Openbare Daltonschool
De Bundeling werkt met een leerstofjaarklassensysteem en is door de huidige schoolgrootte gedwongen om enkele
combinatieklassen te maken. Wij kiezen bewust voor een combinatieklas 1/2 uit onderwijskundig oogpunt. Daarna
proberen we de groepen 3 en 4 zo min mogelijk te combineren. Echter de praktijk wijst uit dat dat niet altijd mogelijk
is. 
De kernwaarde  samenwerken uit het Daltonconcept maakt  dat een combinatiegroep in onze school van
toegevoegde waarde is voor kinderen om te leren zelfstandig, verantwoordelijk en samen met anderen te leren en te
spelen.

6.3 Het schoolklimaat

Stichting kom Leren  vindt het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en
de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is.
Scholen binnen onze stichting zijn scholen die open staan voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Wij vinden de betrokkenheid van de ouders/verzorgers
bij onze scholen van groot belang. Ouders zien wij als educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun
eigen kind is voor de scholen onontbeerlijk. Onze scholen beseffen, dat we de handen ineen moeten slaan om
kinderen maximaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. De school en de ouders zijn gelijkwaardige
partners en gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Wel onderstrepen we, dat beide partners
een eigen -specifieke verantwoordelijkheid- hebben, vanuit de erkenning van elkaars professionaliteit en
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deskundigheid. Immers, educatief partnerschap vraagt aandacht en inspanning van twee kanten. De ouders zijn
bereid om bewust tijd te besteden aan de ontwikkeling van hun kind en de leraren richten zich op de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden om effectief met ouders om te gaan. Naast ouders zien we ook de voorschoolse educatie, het
voortgezet onderwijs, de jeugdzorg  als samenwerkingspartners. Van belang vinden we een doorgaande
ontwikkelingslijn: van voorschool naar (uiteindelijk) maatschappij. Samen met anderen willen we daaraan een bijdrage
leveren. De knooppunten vanuit Team Jeugd opgezet in relatie met het samenwerkingsverband van de Maastricht
Heuvelland spelen hierin een belangrijke rol, evenals de aandachtsfunctionarissen VVE die de doorgaande lijn het
jonge kind bewaken. De omgeving van de school wordt door kinderen en volwassenen als uitnodigend en uitdagend
ervaren (HA.1.) De schoolgebouwen zijn voor iedereen toegankelijk (HA.3.)
Het speelterrein van de scholen beschikt over een natuurlijke omgeving, waarbinnen kinderen kunnen exploreren, die
voldoende schaduw biedt en bijdraagt aan een gezond klimaat (HD.4.)

Openbare Daltonschool De Bundeling kenmerkt zich door een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid
en een op leren en ontwikkelen gerichte omgang met elkaar. Leerkrachten en leerlingen zorgen voor elkaar, gaan
respectvol met elkaar om en werken samen.
De school beschikt over een vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Naast toezicht door volwassenen hebben we
'peers' (leerlingen van groep 7 en 8) die beschikbaar zijn op het schoolplein om ruzies mee op te lossen en om te
bemiddelen bij conflicten.

Bijlagen

1. Schoolklimaat enquête 2019

6.4 Veiligheid

De scholen van Stichting kom Leren waarborgen de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is
allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de scholen onderscheiden. Dit zijn: bijvoorbeeld:
fysiek geweld 
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme
De scholen beschikken over een incidentenregistratiesysteem: de leraren registreren incidenten. Naast de
incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie. 
De scholen hebben hun aandacht voor veiligheid beschreven in een Veiligheidsplan . 
De scholen proberen incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.
Incidenteel wordt er aan een groep een kanjertraining (of een andere sociale training) gegeven. De scholen
beschikken daarnaast over een methode of een aanpak voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociaal-emotionele
ontwikkeling staat in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 
De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het
Onderwijs. 
De scholen beschikken over een klachtenregeling (zie schoolgids.

Voor Openbare Daltonschool De Bundeling geeft de meting van het welbevinden (Vensters PO / Scholen op de kaart)
van de leerlingen geeft een positief beeld. De groep 6 geeft haar welbevinden een cijfer 7,1; groep 7 een cijfer 8 en
groep 8 het cijfer 8,2. Daarmee zijn we zeer tevreden. Hoe onze leerlingen de veiligheid ervaren scoort respectievelijk
8,3 / 8,9 /8,8. We zien wel dat sommige groepen meer incidenten rondom beleefde onveiligheid rapporteren dan
andere. Waar dat het geval is, analyseren we de gegevens op basis van de meetinstrumenten die we inzetten om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Met het afnemen van SAQI (School Attitude
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Questionaire) en de sociogrammen van de groepen (SCOL) hebben we een goed beeld van de veiligheid en het
schoolklimaat. Als de situatie daarom vraagt, pakken we onveiligheid aan middels een gericht plan van aanpak. Ook
kiezen we voor een gecombineerde aanpak van interventie met Rots & Water en een groepsdynamische aanpak.

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig.

2. Leerlingen, leerkrachten en louders voelen zich verantwoordelijk voor een veilige en op samenwerking gerichte
sfeer.

3. De school beschikt over een contactpersoon/vertrouwenspersoon voor de leerlingen.

4. De school beschikt over veiligheidsbeleid.

5. De school bevraagt leerlingen, leraren en ouders systematisch over aspecten m.b.t. veiligheid.

6. De school hanteert een incidenten- en ongevallenregistratie.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,73

Aandachtspunt Prioriteit

De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het
beleid tegen pesten

hoog

6.5 Arbobeleid

Onze stichting heeft met RICHTING een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts
– een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Team. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.
Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele
ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school
brandveilig verklaard. Op de school is een calamiteitenplan/ontruimingsplan aanwezig.

6.6 Communicatie & contacten met ouders

Binnen Stichting kom Leren vinden we de interne en externe communicatie van groot belang. We zijn gericht op het
creëren van betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de
school te optimaliseren. We zijn ook gericht op de betrokkenheid van ouders. Hiervoor zijn leraren gewend regelmatig
gesprekken met ouders te voeren (gepland en ongepland). We opteren voor scholen die marktgericht denken en
handelen. Daarbij is het van belang, dat de organisatie en de scholen zich bewust zijn van de huidige en gewenste
marktpositie. Onze organisatie beschikt over een PR-werkgroep die hard werkt aan een PR-beleidsplan en de
scholen hebben daar hun eigen PR-beleid van afgeleid. Het beeldmerk kom Leren moet sterke associaties oproepen
bij de klant: herkenbaarheid. Hiervoor wordt een passend nieuw logo en een passende huisstijl ontwikkeld.
In het kader van profilering en marketing is het communicatiebeleid van belang. Immers: het profiel van de organisatie
en de scholen moet ‘bekend’ zijn bij onze doelgroep. Belangrijke middelen zijn: de nieuwsbrief, de schoolgids, de
website, sociale media en verder. Deze middelen worden gebruikt om onze huidige ‘klanten’ te informeren, maar ook
om nieuwe ‘klanten’ te werven. In het kader van werving heeft iedere school beleid geformuleerd om nieuwe
leerlingen (en ouders) te enthousiasmeren voor de school. Een extern PR-en communicatiebureau FACET&
ondersteunt het bestuur hierin . Via Schoudercom gebruiken we vanaf het schooljaar 2019-2020 een ouderportal voor
de interne communicatie met ouders. Daarnaast worden alle websites vanuit een eenduidig format ondergebracht bij
Schoudercom. 
De stichting heeft een PR- en communicatiebeleid en dit is vertaald naar de scholen (OC.1.) De stichting en alle
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scholen hebben een eigentijdse en actuele website en schoolgids (OC.2.) en die voldoet aan de huisstijl van de
stichting, zoals die vanaf mei 2019 geldt. 

Ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Wij vinden de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij onze scholen van groot belang. Ouders zien wij als
educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is voor de scholen onontbeerlijk. Onze
scholen beseffen, dat we de handen ineen moeten slaan om kinderen maximaal te ondersteunen bij het leer- en
ontwikkelproces. De school en de ouders zijn gelijkwaardige partners en gezamenlijk verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het kind. Wel onderstrepen we, dat beide partners een eigen -specifieke verantwoordelijkheid-
hebben, vanuit de erkenning van elkaars professionaliteit en deskundigheid. 

Openbare Daltonschool De Bundeling heeft uit het oogpunt van haar concurrentiepositie tegenover de buurschool in
Bunde sinds een aantal jaren sterk ingezet op PR & communicatie. Wij versturen wekelijks een digitale nieuwsbrief
naar ouders; hebben een communicatieplatform voor en met ouders en hebben gericht beleid op het betrekken van
ouders bij de school vanuit educatief partnerschap.

Ons educatief partnerschap geven we vorm door verschillende gesprekken met ouders en/of leerlingen te voeren: bij
de start van het schooljaar heeft de leerkracht na een week of 4-6 een kennismakingsgesprek met ouders. De leerling
is daar niet bij. 
In november van elk jaar voert de leerling een portfoliogesprek met zijn/haar ouders en de leerkracht. De leerling
heeft daartoe het portfolio gevuld met de doelen waaraan gewerkt is en de bewijsstukken (foto's, werkstukken)
waarmee de leerling kan aantonen of de doelen bereikt zijn.
Begin maart is er een leerkracht portfoliogesprek. De leerkracht informeert de leerling én de ouders over de voortgang
en ontwikkeling van  het kind. 

Aan alle gesprekken is een portfolio of leergesprek met de leerling vooraf gegaan.

Daarnaast betrekken we ouders bij de school door een klassenavond in de eerste schoolweken. En hebben we,
alternerend, een jaarlijkse  ouderavond. Het ene jaar is dat een ouderbeleidsavond die mede door de
medezeggenschapsraad georganiseerd wordt. Op deze avond presenteren wij als team door middel van workshops,
de schoolontwikkelingen en nemen we ouders mee in eventuele beleidsbeslissingen. Een Daltonschool worden was
er daar een van.
In het andere jaar hebben we een oudermeedenkavond. Op deze avond gaan we met ouders in gesprek volgens de
methode van Appreciative Inquiry. Met Waarderend Onderzoeken bespreken we bepaalde thema's die op dat
moment actueel zijn om zo een beeld te krijgen van de dingen die ouders waarderen aan onze school en ook welke
zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Met onze leerlingen gaan we in gesprek middels leergesprekken en POP gesprekken over onder andere de IK-
doelen. Daarnaast beschikken we over een leerlingenraad waarin we de meer beleidsmatige zaken bespreken met de
leerlingen. ook daar is gesproken over Dalton voorafgaande aan het besluit om Daltonschool te worden.

Ons PR beleid hebben wij samen met FACET& opnieuw vorm gegeven. Wij adverteren breed in Limburg omdat wij
denken dat onze doelgroep breder is dan alleen inwoners van Bunde.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Ouders worden geïnformeerd en opde hoogte gehouden van actuele schoolzaken.

2. Ouders worden middels een platform betrokken bij de schoolgemeenschap.

3. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.

4. Ouders zijn gesprekspartner wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte van de leerling.

5. We betrekken ouders bij schoolse activiteiten en werken op basis van gelijkwaardigheid samen.

6.7 Samenwerking

Onze scholen werken effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op
informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het
samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de
gemeenten. Afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda (LEA) nemen we in onze schoolplanning op. 
In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met de knooppunten, vanuit Team Jeugd opgezet in relatie met
het samenwerkingsverband van de Maastricht Heuvelland. Deze Knooppunten spelen hierin een belangrijke rol,
evenals de aandachtsfunctionarissen VVE die de doorgaande lijn het jonge kind bewaken, als het gaat om de
doorgaande lijnen met de voorschool.  
Onze stichting werkt nauw samen met organisaties op het terrein van zorg, opvang, cultuur en sport (OA.1.)
Alle scholen werken vanuit een doorgaande lijn met kindpartners van 2 tot 14 jaar en gaan daarom met
desbetreffende partijen een duurzame relatie aan (F.4.)

Kwaliteitsindicatoren

1. We overleggen structureel met voorschoolse voorzieningen

2. We overleggen structureel met VO-scholen

3. We betrekken ouders bij de beslissing voor de overgang van hun kind naar een andere school.

4. We werken samen met diverse ketenpartners, waaronder 't Vliegje.

5. We werken samen met het SWV.

6. We overleggen structureel met de gemeente.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,83

6.8 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. De warme overdracht vinden de scholen van stichting kom Leren daarom
essentieel. Om de afstemming goed te regelen participeert onze stichting bestuurlijk in PROVO en inhoudelijk in
BOVO. Via PO-vensters kunnen we informatie genereren over waar leerlingen na 3 jaar VO zitten. Is die plek nog
conform gegeven advies? Zo hebben onze scholen zicht op de leerlingen nadat ze onze scholen eind groep 8 hebben
verlaten. De overgangsfase van PO naar VO kenmerkt zich door een warme overdracht (F.5.)
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld.

2. We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.

3. Ons aanbod is er op gericht onze leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

4. We controleren of onze adviezen passend zijn.

6.9 Privacybeleid

6.10 Voor- en vroegschoolse educatie

Binnen onze stichting is overleg met de vijf gemeenten omtrent het realiseren van de doorgaande lijn in het kader van
VVE. Al onze scholen werken samen met de voorschoolse partners, al dan niet ondersteund door een extra subsidie
vanuit de gemeenten. Binnen onze Maastrichtse scholen werken we met een Pedagogisch Educatief Raamplan
(PER), een ouderbeleidsplan en een ondersteuningsplan. Hiermee geven we inhoud aan de samenwerking. De
Maastrichtse scholen kennen een aandachtsfunctionaris VVE, die met 2 uren per week wordt gefaciliteerd. de
overgangsfase van peuter naar kleuter kenmerkt zich door een warme overdracht (F.5.)

Ook Daltonschool De Bundeling in de Gemeente Meersen werkt met een PER, een ouderbeleidsplan en een
ondersteuningsplan. We werken intensief samen met de vroegschool, peuterspeelzaal 'T Vliegje, aan een
doorgaande lijn voor de kinderen vanaf 2,5 jaar.  Daartoe werken we samen voor wat betreft bovenstaande.
Daarnaast organiseren we ook gezamenlijk activiteiten voor onze kinderen waar dat mogelijk is.

6.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Al onze scholen hebben voorzieningen gerealiseerd omtrent het overblijven, al dan niet in samenwerking met een
professionele partij. Een aantal scholen heeft een voorschoolse opvang gerealiseerd, al dan niet op de eigen locatie.
Een aantal scholen heeft een naschools aanbod. we werken met een aantal organisaties voor kinderopvang in deze
nauw samen: MIK Kinderopvang, Spelenderwijs en Samen Spelen. 

Openbare Daltonschool De Bundeling werkt voor de voor- en naschoolse opvang samen met  MIK. De voorziening
grenst aan De Bundeling en MIK BSO maakt na school gebruik van het buitenspeelterrein van De Bundeling. 
Wij hebben de tussenschools opvang zelf georganiseerd. Vanuit pedagogisch oogpunt  en omdat het rust en structuur
biedt, voeren de leerkrachten de tussenschoolse opvang, samen met enkele vrijwilligers, zelf uit. Ouders betalen
hiervoor een (relatief kleine) vergoeding. De inkomsten die de TSO genereert, worden gebruikt om het buitenterrein
en de tussenschoolse voorzieningen te onderhouden en om speelmateriaal aan te schaffen.

Onze kindernatuurtuin is de reden waarom 95% van onze leerlingen structureel gebruik maakt van de TSO
voorziening. Het terrein is geaccidenteerd met stenen, heuveltjes en groene bosjes en een grote zandbak waarin
kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Afhankelijk van hun leeftijd bouwen en sjouwen ze met materialen of
ontdekken ze hoe ze hutten of andere bouwwerken kunnen maken. Op dit moment bestaat de kindernatuurtuin meer
dan 15 jaren en is daarom aan revisie toe. In de komende schoolplanperiode staat groot onderhoud op de planning.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school biedt tussenschoolse opvang in een kindernatuurtuin.

2. De leerkrachten bieden ruste en structuur tijdens de TSO door als vrijwillger toezicht te houden.

Aandachtspunt Prioriteit

Groot onderhoud en herinrichting van de kindernatuurtuin tbv de TSO. hoog
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

Het bestuursverslag van Stichting kom Leren is opgesteld overeenkomstig de wettelijke eisen, en bestaat uit een
tekstuele toelichting op het
afgelopen jaar in het jaarverslag, inclusief verslag van de Raad van Toezicht (RvT), Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR) en College van Bestuur (CvB). Ook de continuïteitsparagraaf is een vast onderdeel
van het jaarverslag. Het financiële stuk omvat de jaarrekening waarin de balans, de staat van baten en lasten, de
liquide middelen en de kengetallen zijn opgenomen. Dit alles wordt jaarlijks uitgebreid gecontroleerd door onze
accountant, WIJS Accountants te Eindhoven. Gedurende het proces van het opstellen van het bestuursverslag wordt
er regelmatig overleg gevoerd met de auditcommissie van de RvT, het CvB en de controller. Elk jaar wordt een
begroting opgesteld voor de komende 4 kalenderjaren met de focus op het eerstvolgende jaar. De
basis hiervoor vormen de formatieplannen die op schooljaar worden gemaakt, en de materiële componenten. Elk
kwartaal bespreken de auditcommissie van de RvT, het CvB en de controller de financiële resultaten tot nu toe en
met name de prognose voor de rest van het kalenderjaar om op deze wijze tijdig in te kunnen spelen op actuele
ontwikkelingen en zo op het einde van het jaar niet voor verrassingen te komen staan.

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de scholenl: lumpsumgelden, geoormerkte gelden, impulsgelden en gelden van het SWV. De
budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Van de lokale overheden ontvangen de
scholen soms projectsubsidies voor bijvoorbeeld VVE.

Voor daltonschool De Bundeling ontvangen wij van de Gemeente Meerssen VVE projectsubsidie voor de
samenwerking met onze kindpartner 'T Vliegje, de peuterspeelzaal waarmee we samenwonen in ons gebouw. 

De school heeft de tussenschoolse opvang in eigen beheer geregeld. Voor het opvangen van onze leerlingen
ontvangt de school een overblijfvergoeding van de ouders/verzorgers. Deze gelden worden ingezet om de vrijwilligers
een vergoeding te geven voor hun bijdrage aan de tussenschoolse opvang. Daarnaast worden  de gelden gebruikt
om materialen aan te schaffen en om de speelvoorzieningen te onderhouden en te verbeteren ten behoeve van de
tussenschoolse opvang. 

7.3 Interne geldstromen

De ouders en verzorgers van de leerlingen binnen daltonschool De Bundelingen worden door het aanmelden van hun
kind vanzelf lid van de ouder verenging van De Bundeling. De oudervereniging vraagt van de ouders  een vrijwillige
bijdrage. Van deze inkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). 
Jaarlijks legt de ouderraad, op een algemene ouderavond, financiële verantwoording af via de jaarrekening en
presenteert zij de begroting van dat jaar.

7.4 Sponsoring

In principe staan wij positief tegenover sponsoring door externe partijen, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant het sponsorbeleid van stichting kom Leren omvat:
1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag
geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. 2. Sponsoring moet
in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid,
de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn
met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces
mag
niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
Alle scholen van stichting kom Leren hebben vanuit dit kader met hun school sponsorbeleid vastgesteld en
gepubliceerd in hun schoolgidsen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het
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bevoegd gezag over sponsoring.

7.5 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat door Openbare daltonschool De Bundeling in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn
begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde
beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden. 

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de algemeen directeur een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school 
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatie-begroting is gebaseerd op het beleidsplan van
de school. Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker Personeel &
Organisatie (P&O) een personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-
formatie, wegingsgelden, inkomsten voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte, en impulsgelden
verantwoord. 
Het personeels-formatieplan wordt besproken met de medezeggenschapsraad (in samenspraak met de afdeling
P&O). 

Maandelijks wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht
met zijn eigen "uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O en Financiën. 
Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting. De meerjaren investeringsbegrotingen (Onderwijs Leerpakket, ICT middelen,
meubilair, apparatuur) worden afgeleid 
van de gegevens die zijn verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen
geactiveerd en op basis van de gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is 
afgeschreven.
Sinds het bestuursverslag over 2017 werken we met een accountantsverslag waarin de accountant onafhankelijk
verslag legt van de sterke punten van de organisatie en de verbeterpunten.

Alle financiële kengetallen zijn de afgelopen jaren boven de aanbevolen normen vanuit OC&W uitgekomen. Dit
betekent dat onze financiële positie vanuit het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) extra
aandacht krijgt. Fnancieel gezond zijn, betekent ook dat er ruimte is voor extra financiële impulsen.

Middels het document ‘Vermogensbeleid’ monitoren we de financiële positie van de stichting voor wat betreft de
reserves en voorzieningen. Leidraad hierbij is de risicoanalyse van de PO raad. Voor kom Leren betekent dit dat wij
ons eigen vermogen wensen te verlagen. In dit kader (verlagen vermogen) is er in overleg tussen CvB en RvT
besloten om gedurende vier schooljaren jaarlijks € 400.000 beschikbaar te stellen voor Innovatieve projecten. 
Middels het treasurystatuut zijn uitgangspunten geformuleerd om de financiële continuïteit van de organisatie te
waarborgen. Deze uitgangspunten zijn, kort samengevat: voldoende liquiditeit op korte en lange termijn, het
optimaliseren van rendement van het vermogen, minimaliseren van kosten, effectief betalingsverkeer, beheersen en
bewaken van risico’s.

Met ingang van de begroting 2019 werken we met een jaarplan, een meer tekstuele vorm van begroten waarbij de
nadruk wordt gelegd op de 4 W’s: Wat willen we bereiken; Wat gaan we daarvoor doen; Wat kost het; Wat zijn de
risico’s. Dit alles in relatie tot het nieuwe strategische beleidsplan.

In 2018 zijn we gestart met een nieuw begrotingsprogramma Capisci (van de firma Datapas). Dit programma is
evenals alle overige programma’s niet direct bruikbaar en vraagt nog veel ontwikkeling. In 2019 wordt het programma
verder ontwikkeld en na scholing van de directeuren verder geïmplementeerd.
Tevens wordt met het inrichten van een cyclus van gesprekken met directeuren over de financiële situatie van de
school beoogd verdere continuïteit te borgen.
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In de jaarplanner wordt opgenomen dat de controller elk kwartaal alle scholen financieel beoordeelt en dit
terugkoppelt aan de directeuren om zodoende tijdig te kunnen inspringen mochten de resultaten teveel afwijken van
de begroting
Directeuren beschikken over voldoende financiële basiskennis (FA.4.)
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

De scholen van Stichting kom Leren plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een systeem voor
kwaliteitszorg en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de
school en de medewerkers. We beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onlosmakelijk, omdat ons
personeel de kern van kwaliteit vormt. In beginsel werken alle scholen vanuit de PDCA-cyclus. Ze hebben hun
kwaliteit beschreven (zie ook de schoolplannen) en handelen daarnaar. Vervolgens beoordelen ze (zelfevaluatie)
regelmatig –conform de meerjarenplanning- of de kwaliteit van de school in orde is. Ook laten ze hun kwaliteit
systematisch door ouders en leerlingen beoordelen met behulp van vragenlijsten. Tenslotte beoordelen de scholen
elkaar via een systeem voor collegiale consultatie. Op basis van de beoordelingen worden er verbeterpunten gekozen
en nader uitgewerkt (zie daarvoor de jaarplannen van de scholen). Gelet op de documenten die een rol spelen bij
kwaliteitszorg geldt: alle scholen werken met een schoolplan, een jaarplan en een jaarverslag.
Op bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de onderwijsresultaten, het lesgeven
(de onderwijsleerprocessen), de zorg en begeleiding en het schoolklimaat (met name veiligheid). Tijdens de
management-rapportagegesprekken zijn de kwaliteitszorg van de school, de resultaten, de diverse beoordelingen en
de verbeterplannen prominente gespreksthema’s. Indien de monitoring uitwijst, dat de onderwijskwaliteit tekort schiet,
dan worden –na analyse- verbeteringen doelgericht doorgevoerd. Het bestuur beschikt over een plan van aanpak
voor scholen waar de onderwijskwaliteit een risico vormt of dreigt te gaan vormen. In dat plan is (onder meer) de
verantwoordelijkheidsdeling tussen bestuur en de school beschreven. Het bestuur heeft voor haar scholen
“tegenspraak” georganiseerd door twee keer per vier jaar een externe audit te organiseren voor de scholen. 
Het een en ander is vervat in het kwaliteitshandboek WIJ ZIJN KWALITEIT!.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg.

2. Wij beschikken over toetsbare doeken bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan).

3. Wij beschikken over een evaluatieplan wardorr geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1x per vier jaar beoordeeld worden.

4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leerkrachten.

5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag).

6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.

7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).

8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders).

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,9

8.2 Kwaliteitscultuur

Op de scholen van Stichting kom Leren geven we vorm  aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op
het steeds verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze
professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. Wij
hechten aan kwalitatief goed onderwijs. De schoolleiding, de leraren en het overig personeel “maken” de kwaliteit van
een school, maar daarnaast zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende financiële
middelen die we vooral willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen,
zoals geformuleerd in hun schoolplannen (doelmatigheid). Vanzelfsprekend verwerven en besteden we de
onderwijsbekostiging rechtmatig, dat wil zeggen conform de wet- en regelgeving. We zijn een gezonde en solide
stichting, en dat willen we ook blijven (continuïteit), omdat niet alleen de kinderen van vandaag, maar ook die van
morgen goed onderwijs moeten krijgen. Om de continuïteit te waarborgen beschikken we over meerjarenbeleid en
bespreken we ons financieel beleid hoogfrequent met de interne toezichthouder, de GMR en de accountant. Het
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meerjarenbeleid schetst onze financiële uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon
en geeft informatie over onze vorm(en) van rapporteren volgens de cyclus van planning en control. 
Binnen Openbare Daltonschool De Bundeling hechten medewerkers een groot belang aan een cultuur van
kwaliteitsverbetering. De school heeft een duidelijke visie en deze wordt vertaald naar concreet handelen. Er is
sprake van een professionele leergemeenschap waarin ouders de rol van gelijkwaardige educatieve partner hebben.
Wij zijn er trots op dat we zo ver zijn gekomen en doen er ons uiterste best voor om het niveau van onze huidige
werkwijze te behouden.

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een heldere visie die vertaald is naar concreet handelen op de werkvloer.

2. Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering.

3. Het team is sterk gericht op de ontwikkeling en verbetering van zichzelf en het team als geheel.

4. De schoolleiding heeft zicht op sterke kanten en verbeterpunten van zowel de mensen als de organisatie.

5. De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team en de school.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,55

8.3 Verantwoording en dialoog

Onze school betrekt externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Wij nodigen zowel interne als externe
betrokkenen uit om de school te visiteren. Wij organiseren alternerend jaarlijks een ouder-meedenkavond of een
ouder-beleidsavond, we beschikken over een leerlingenraad. Ieder jaar stellen we een jaarplan op  met onze
verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders
voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.
We delen onze behaalde resultaten met de daartoe gerechtigde  belanghebbenden.

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op.

2. Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op.

3. Onze school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling).

4. Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling).

Beoordeling

Jaarlijks evalueren wij de jaarplannen waar we gedurende het schooljaar aan gewerkt hebben. We beoordelen de
ontwikkeling die wij als school gemaakt hebben. Op basis van deze weging sluiten we plannen af, stellen we deze bij
of maken wij nieuwe plannen. We werken daarin volgend de PDCA cyclus van planmatig werken en zijn gericht op
resultaat.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,4

Jaarlijks opstellen jaarplan. goed / uitstekend

Evalueren en bijstellen jaarplan. goed / uitstekend

Jaarverslag maken. zwak / matig

Betrekken stakeholders bij de kwaliteitszorg. (ruim) voldoende

Externen betrekken bij kwaliteitszorg. goed / uitstekend
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Aandachtspunt Prioriteit

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze hoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een
korte reflectie op de uitslagen)

hoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen
van de kwaliteit van de school

hoog

Het maken van een jaarverslag. hoog

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2018 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Het
handboek van Stichting kom Leren Wij zijn kwaliteit!  is volledig verankerd in dat waarderingskader. Het beschrijft
onze kwaliteitscyclus en de daarbij behorende instrumenten in een 4 jarige terugkerende reeks. Op onderdelen doen
wij op stichtingsniveau een bovenschoolse kritische reflectie op de processen en resultaten van de school.

Beoordeling

De basiskwaliteit wordt twee keer per jaar beoordeeld door directie en team. Na de mediotoetsen en na de
eindtoetsen maken wij een doorsnede van de behaalde resultaten. Deze analyseren wij en op basis van die analyse
zetten we onze aanpak en de interventies voor de daarna volgende periode uit.

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten

8.6 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8

8.7 Inspectiebezoeken

Op het niveau van de stichting kom Leren is er sprake van basiskwaliteit. De financiën zijn op orde en onze scholen
leveren de verwachte kwaliteit. De ambities reiken verder dan het leveren van basiskwaliteit: we willen ook
toegevoegde waarde hebben bij het bieden van goed onderwijs. 
Onze school heeft op 6 juli 2015  een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over
een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op
onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks tekortkomingen, en
daar waar dat wel zo is, hebben we een plan van aanpak opgesteld.

Aandachtspunt Prioriteit

Verbeteren van de planmatige afstemming op en begeleiding van de beter presterende
leerlingen.

gemiddeld

Bijlagen

1. Inspectie van het Onderwijs Rapport Kwaliteitsonderzoek.

8.8 Vragenlijst Leraren
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De vragenlijst vanuit de Vensters PO (Scholen op de kaart) is ingevuld door de leerkrachten. De vragenlijst is
gescoord door alle leraren (n=12). Het responspercentage was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen zeer
tevreden over de school. Zij geven de school als gemiddelde cijfer een 8,8.

Beoordeling

De vragenlijst is in februari 2019 door de leerkrachten ingevuld. De laagste score was een 7,7. Dit was binnen het
onderdeel Onderwijsleerproces de score voor methoden. De hoogste score is een 9,5. Deze valt in het onderdeel
Schoolklimaat en veiligheid. Hierna wordt aangegeven hoe de een viertal onderdelen beoordeeld zijn. Het volledige
rapport is te vinden in de bijlage. 

Omschrijving Resultaat

Schoolklimaat en veiligheid. goed / uitstekend

Onderwijsleerproces. (ruim) voldoende

Informatie en communicatie. goed / uitstekend

Arbeidsomstandigheden. goed / uitstekend

Aandachtspunt Prioriteit

Actualiseren methodes en methodieken. hoog

Bijlagen

1. 2019- Tevredenheidsonderzoek medewerkers.

8.9 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor leerlingen uit Vensters PO (Scholen op de kaart) is afgenomen in februari 2019. Deze enquête
nemen we eens per twee jaren af. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 (n=52). Het
responspercentage was 100%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen erg tevreden over de school. De gemiddelde
tevredenheid is een score van 8,7. De leerlingen geven de school het cijfer 9. 

De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op
onze school hebben wij ook een leerlingenraad. De raad komt vier keer per jaar bijeen met de (plaatsvervangend)
directeur en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.

Daarnaast meten wij twee keer per jaar met SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) - in het kader van de
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 - hun welbevinden, plezier in school en
hun gevoel van veiligheid. Gemiddeld scoren de leerlingen positief op deze onderdelen en als er aandachtspunten uit
naar voren komen dan worden deze opgepakt aan de hand van een plan van aanpak.

Beoordeling

De resultaten van zowel de tevredenheidsenquête als de SAQI uitslag geven een positief beeld van hoe de leerlingen
onze school ervaren. Zij voelen zich veilig, zijn tevreden over wat ze op school leren en zijn positief over
medeleerlingen en leerkrachten. De resultaten geven geen aanleiding om verbeterpunten te formuleren. Onze ambitie
is om ook de komende jaren deze score te handhaven.

Voor een weergave van de resultaten wordt verwezen naar Scholen op de Kaart / Vensters PO.

Klik op deze link om direct naar de resultaten te gaan:

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/23430/1100/Openbare-daltonschool-De-
Bundeling/Leerlingtevredenheid
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Omschrijving Resultaat

Hoe vind je het op school? 8,3

Hebben jullie een leuke klas? 7,8

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,9

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 9,1

Vind je de regels op school duidelijk? 8,9

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,2

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,9

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 9,3

Welk rapportcijfer geef je de school? 9

8.10 Vragenlijst Ouders

Ouders/verzorgers zijn de eerste en belangrijkste gesprekspartner voor wat betreft de ontwikkeling, groei en het
welbevinden van onze leerlingen. Zij zijn ook degenen die hun kind het beste kennen. We werken samen,
gelijkwaardig en elk vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij hechten belang aan hun betrokkenheid en
zetten hier een aantal instrumenten  voor in.  

Dat zijn op schoolniveau, alternerend in een tweejaarlijkse cyclus, een ouder-meedenkavond en een ouder-
beleidsavond. De laatste vindt in samenwerking met de medezeggenschapsraad van de school plaats.  De ouder-
meedenkavond wordt gehouden rondom de thema's en de verbeterpunten uit de jaarplannen. Ouders wordt gevraagd
mee te denken over de schoolontwikkeling of actuele thema's. De ouder-beleidsavond is een avond waarop we
middels workshops een inkijkje geven in de werkwijzen of actuele onderwerpen rondom de schoolontwikkeling.     

Op kindniveau werken we met een kennismakingsgesprek tussen ouder en leerkracht bij de start van het schooljaar.
In het najaar volgt een kind-portfoliogesprek (driehoek ouder-leerkracht - kind heeft de leiding); in het voorjaar voert
de leerkracht een portfoliogesprek (driehoek kind- ouder-leerkracht heeft de leiding). Bij leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte vinden er naast de vast momenten ook op vraag of noodzaak meerdere
voortgangsgesprekken plaats.

Wat de tevredenheid van ouders betreft nemen we één keer per twee jaren een tevredenheidsvragenlijst voor ouders
af. Dat is de ouderenquête uit Venster PO (Scholen op de kaart). De enquête is afgenomen in februari/ maart 2019.
De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=106). Het aantal respondenten was 71. 

De ouders zijn gemiddeld genomen erg tevreden over de school en scoren gemiddeld 8,3. Zij geven de school een
cijfer 8,2.

Beoordeling

We meten de tevredenheid van ouders door middel van een vragenlijst die we een keer per twee jaar afnemen. We
informeren op basis van de methode AI (waarderend onderzoeken) wat er bij ouders leeft op de (twee-)jaarlijkse
ouder beleids- of meedenkavond. We zijn er erg trots op als team dat ouders/verzorgers daar tevreden over zijn,
zoals blijkt uit de waardering die ze de school geven.

Er zijn een tweetal aandachtspunten. Deze hebben te maken met de overgang van een papieren naar een digitaal
portfolio. Dit is in ontwikkeling en is in schooljaar 2019-2020 nog niet ontwikkeld tot het niveau waar wij tevreden mee
zijn. Ouders geven dat ook aan (gebaseerd op een vragenlijst, afgenomen na het leerkracht-portfoliogesprek). Binnen
het lopende innovatieproject om te komen tot een digitaal portfolio staat dit gepland voor einde schooljaar 2018-2019
tot en met schooljaar 2019-2020.

Kijk voor de resultaten van de oudertevredenheid op de website Scholen op de kaart / Vensters PO via deze link:

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/23430/1084/Openbare-daltonschool-De-
Bundeling/Oudertevredenheid
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Omschrijving Resultaat

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,8

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,6

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 8,4

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 8,4

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 8,5

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 8,3

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 8

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 8,6

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 7,4

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 7,8

Welk rapportcijfer geeft u de school? 8,2

Aandachtspunt Prioriteit

Wij informeren ouders over wat in school gebeurt met hun kind in een digitaal portfolio. hoog

De informatie in het digitale portfolio wordt uitgebreid met SEO en creatieve vorming. hoog

8.11 Evaluatieplan 2019-2023

Stichting kom Leren gaat voor de meerjarenplanning van de scholen uit van een vierjarenplanning. Het eerste jaar
zal heel concreet uitgewerkt worden door elke school en het bestuur op bovenschools niveau. de prestatie-
indicatoren, zoals omschreven in het strategisch beleidsplan zijn leidraad voor de inhoudelijke borging en verankering
van de 3 richtinggevers in onze scholen. de prestatie-indicatoren geven ook richting aan de schoolspecifieke
ontwikkeling. Op deze manier vormen de scholen van stichting kom Leren een eenheid in uitwerken van het
strategisch beleidsplan. 

Binnen Openbare Daltonschool De Bundeling   werken we al geruime tijd volgens de PDCA cyclus. Dat doen we met
betrekking tot het handelen van de leerkrachten in de klas, dat doen we ook op schoolniveau. We concretiseren onze
voornemens uit het schoolplan en vertalen deze naar jaarplannen volgens een vaste format waarbij we voor
personeel, organisatie, middelen en schil beschrijven wat nodig is om onze doelen te bereiken. De activiteiten die
daaruit voortkomen plannen we in in onze jaarkalender. Deze doorlopen we gedurende het schooljaar. Aan het einde
van het schooljaar evalueren wij de plannen die we in het lopende schooljaar uitgevoerd hebben. We trekken
conclusies, stellen plannen bij en gaan voor het volgende schooljaar opnieuw bovenstaande cyclus in.

Twee voorbeelden van een dergelijk jaarplan van schooljaar 2017-2018 met evaluatie zijn als bijlage bij dit schoolplan
toegevoegd.

Bijlagen

1. Jaarplan I Spelling
2. Jaarplan II Dalton
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

In het strategisch beleidsplan "Stichting kom Leren....en maak het verschil" worden de koers en de doelstellingen van
onze stichting voor de jaren 2019-2023 beschreven. Ons meerjarenbeleid is tot stand gekomen na een intensieve
dialoog met diverse betrokkenen: de directeuren, ophaalsessies met alle teams van de stichting, de medewerkers van
het bestuursbureau, de GMR en de Raad van Toezicht. In ons strategisch beleidsplan worden de
beleidsuitgangspunten en de doelen geformuleerd waaraan we als stichting in alle geledingen en op alle scholen
willen werken in de komende jaren. Daarnaast vormt ons strategisch beleidsplan een kader voor de scholen bij het
schrijven van hun schoolplan. We gaan ervan uit dat alle scholen de richtinggevers uit het strategisch beleidsplan
uitwerken in de komende planperiode; van de scholen verwachten we dat ze gefundeerde keuzes maken op basis
van het strategisch beleid en dat ze het strategisch beleid van de stichting vertalen naar het schoolniveau. Zowel op
bovenschools niveau als op schoolniveau zetten we ons strategisch beleidsplan respectievelijk schoolplan om in een
jaarplan met daaraan gekoppeld een jaarverslag (evaluatie van het jaarplan). In onze kwaliteitscyclus bouwen we
regelmatige borgingsmomenten in om de ontwikkeling en voortgang van het strategisch beleidsplan te kunnen volgen
en daar waar nodig te kunnen ondersteunen.
De kernwaarden/richtinggevers van onze stichting laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze
missie en visie(s). Onze kernwaarden zijn:
De mens centraal
Kom Leren vormt een veilige en gezonde leef- en leergemeenschap, waarbij mensen zich gezien en gewaardeerd
voelen. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om als mens en professional kinderen te begeleiden, om vanuit hun huidige
leefomstandigheden zelfbewust de toekomst tegemoet te treden. Zo helpen wij kinderen in hun ontwikkeling tot mens-
zijn en medemens zijn. Kinderen ontdekken wat hun talenten zijn, hoe ze samenwerken en omgaan met anderen en
met hun omgeving.
Wij zijn een inspiratiebron en rolmodel voor het ontwikkelingsproces van kinderen. Wij zijn bevlogen, bevoegd en
bekwaam. Wij luisteren, kijken en voelen, wij durven vertrouwde patronen te doorbreken. Wij stellen vragen en
onderzoeken zonder oordeel. Afhankelijk van de situatie kunnen wij verschillende rollen aannemen. Hiermee duiden
we op de rollen van gastheer, presentator, didacticus, onderzoeker, coach en pedagoog.
Wij leren op alle lagen van de organisatie en in samenhang met de omgeving. Daarbij voeren we een professionele
dialoog in een sfeer van vertrouwen en openheid. Wij leren van en met elkaar.
Talentontwikkeling en diversiteit
Kinderen verschillen in achtergrond, ervaringen, individuele kenmerken en behoeften. Wij bieden onderwijs waaraan
iedereen mag meedoen. Wij dagen kinderen uit en nodigen uit tot leren, uitgaande van deze verschillen. Hierbij kijken
we naar kansen, kwaliteiten en mogelijkheden. Wij gaan uit van talenten van kinderen en bieden ruimte om deze te
ontdekken. Het gaat daarbij zowel om het leren van specifieke vaardigheden als lezen, spelling en rekenen, als om
brede ervaringen met techniek, ontwikkelen van digitale vaardigheden, mediawijsheid, creativiteit, filosoferen en
praktische vaardigheden als koken, timmeren en tuinieren. Wij volgen de talentontwikkeling van elk kind en stellen
ons de vraag wat nodig is om het beste uit kinderen naar boven te halen. Hierbij stellen we concrete, haalbare doelen
vanuit de groeimogelijkheden van elk kind.
Kinderen worden betrokken bij de ontwikkeldoelen en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Wij gebruiken diverse
instrumenten om ontwikkeling in kaart te brengen. Groei wordt zichtbaar middels het gebruik van leer- en
ontwikkelingslijnen. Wij streven naar onderwijs dat zo inclusief mogelijk is en waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Wij
zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van alle kinderen binnen onze stichting. Wij bieden
onderwijs met minimaal de zorgniveaus 1 tot en met 4.
Niet alleen kinderen verschillen in talenten. Ook medewerkers van kom Leren zijn zich bewust van hun talenten en
leerpunten. Wij zoeken elkaar op om expertise te delen en het eigen leerproces te versterken.
De leer- en leefgemeenschap in transitie
Wij nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze leef- en leeromgeving. Wij rusten kinderen toe voor
deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Op onze scholen is zichtbaar dat we de wereld van buiten de
school naar binnen halen. Kinderen leren van het echte leven en echte problemen. Zij werken met actuele thema’s en
vraagstukken uit de maatschappij. Kinderen onderzoeken hun wereld en stellen vragen over zichzelf en de wereld
waarin zij leven.
Wij leren kinderen wat het betekent om op te groeien in de Euregio en leveren een bijdrage aan een duurzame
maatschappij, met aandacht voor elkaar, voor de omgeving, voor de natuur en de cultuur. De meertaligheid op onze
scholen gebruiken wij als kans voor taalsensibilisering. Wij hebben een onderzoekende houding, waarbij we
openstaan voor vernieuwende denkbeelden. Ouders en samenwerkingspartners worden betrokken bij het maken van
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keuzen.
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Elke leerling heeft een digitale portfolio waarin wordt aangetoond hoe
de leerling leert en zich ontwikkelt, door middel van het stellen van
eigen (leer-)doelen, de verzameling van bewijsmateriaal en een verslag
van de opbrengsten of resultaten.

hoog

In elk portfolio is zichtbaar dat de leerling eigenaar is van zijn of haar
eigen leerproces en wat het resultaat en de opbrengst van het leren is.

hoog

'Wereldspel' en 'Wereldwerk', onze thematische en projectmatige
werkwijze wereldoriëntatie, zijn uitgebouwd tot een doorgaande leerlijn
onderzoekend en ontwerpend leren.

hoog

Voor de daltonkernwaarde 'samenwerken' is beschreven hoe wij deze
in een doorgaande lijn vorm geven. De beschrijving is in het
daltonhandboek opgenomen en het beleid is zichtbaar in ons handelen
in de school.

hoog

Onze meer begaafde leerlingen wordt binnen 'Wereldspel' en
'Wereldwerk' een uitdagend programma geboden, passend bij hun
onderwijsbehoeften.

hoog

Onze resultaten op de eindtoets passen aantoonbaar bij onze populatie
leerlingen.

hoog

Leerstofaanbod Oriëntatie, aanschaf en implementatie van een methode voor rekenen. laag

Implementatie Veilig Leren Lezen kim versie, samen met
Pennenstreken in de groepen 3 en 4.

hoog

Didactisch handelen
&
klassenmanagement

We stellen kwaliteitseisen aan de resultaten op de weektaken. gemiddeld

Resultaten Het resultaat van de eindtoets ligt op het gewenste niveau. gemiddeld

Vervolgsucces De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van
de leerlingen

hoog

Veiligheid De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de
coördinatie van het beleid tegen pesten

hoog

Voor-, tussen- en
naschoolse opvang

Groot onderhoud en herinrichting van de kindernatuurtuin tbv de TSO. hoog

Verantwoording en
dialoog

Het maken van een jaarverslag. hoog

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze hoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit
van de school (en een korte reflectie op de uitslagen)

hoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar
aanleiding van de metingen van de kwaliteit van de school

hoog

Inspectiebezoeken Verbeteren van de planmatige afstemming op en begeleiding van de
beter presterende leerlingen.

gemiddeld

Vragenlijst Leraren Actualiseren methodes en methodieken. hoog

Vragenlijst Ouders Wij informeren ouders over wat in school gebeurt met hun kind in een
digitaal portfolio.

hoog
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De informatie in het digitale portfolio wordt uitgebreid met SEO en
creatieve vorming.

hoog

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 00DN

Naam: De Bundeling

Adres: Lindenlaan 75

Postcode: 6241 BB

Plaats: BUNDE

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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12 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 00DN

Naam: De Bundeling

Adres: Lindenlaan 75

Postcode: 6241 BB

Plaats: BUNDE

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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