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Voorwoord 
Voor u ligt het schoolplan 2020 – 2024 van de Paus Johannes School. Dit schoolplan wordt 

geschreven in een fase waarin de school een nieuwe fase ingaat. Een fase waarin de school 

gaat transformeren naar een IKC. Jaarlijks zal daar waar dit traject daartoe aanleiding geeft 

worden bijgesteld. 

 

1 De school  

R.K.B.S. Paus Johannes    Brinnummer : 05IQ 

Sperwer 1 - 1834 XN  -  Sint Pancras - Tel.: 072 5643023 

E-mail:  pausjohannes@allente.nl 

Website: www.pausjohannesschool.nl 

 

De PJS is één van de scholen die vanaf januari valt onder stichting Allente een  

stichting welke door fusie van ‘de Blauwe Loper’, ‘Stichting Kinderopvang Langedijk’ 

en ‘Stichting Atrium’ tot stand is gekomen. 

Bogert 2-31721 PH, Broek op Langedijk 

0226 320 208 

 
De school en haar omgeving 
De PJS in Sint Pancras ligt in een wijk uit de jaren 70. In ons dorp zijn drie scholen, waarvan de 

openbare basisschool de Phoenix direct naast ons staat. Onze school is op dit moment bijna 

driemaal zo groot als de buurschool. Bij verkoop zijn de woningen in trek bij jonge gezinnen, 

met of nog zonder kinderen. Ook vanuit de Nollen Oost, een nieuwbouwwijk in Alkmaar kiezen 

veel gezinnen voor onze school die relatief dichtbij ligt. Dit heeft de afgelopen jaren voor een 

grote instroom van leerlingen gezorgd. De school bestaat in augustus 2020 54 jaar. Er zijn 

plannen om het gebouw in de periode van dit schoolplan uit te breiden en te vernieuwen tot 

een IKC gebouw waarin kinderen tussen 0 en 12 jaar worden gehuisvest voor opvang en 

onderwijs. Ook de gymzaal zal in deze plannen een plaats krijgen.  

Hierin starten twee scholen, de Phoenix en de PJS naast elkaar samen met Allente opvang. We 

streven ernaar dat de samenwerking gaat resulteren in een gezamenlijke IKC visie waarin 

mogelijk ruimte is voor twee schoolconcepten maar ook de groei naar één schoolconcept 

niet wordt uitgesloten. Jaarlijks wordt het schoolplan dan ook opnieuw bekeken en daar waar 

nodig aangepast. 

 

Identiteit 
Op de PJS wordt onderwijs gegeven vanuit de katholieke grondslag. We voeden kinderen op 

tot mensen met aandacht voor en interesse in anderen. In ons doen en laten proberen we 

dagelijks een positieve levensinstelling over te dragen zonder vooroordelen, met respect voor 

ieder individu en begrip voor verschillen in zijn en denken. Kinderen zijn onderdeel van een 

groep waarin iedereen gelijkwaardig is. Ze leren voor zichzelf op te komen, zodat ze ervaren 

wie ze zijn, welke rechten ze hebben en wat ze kunnen. De waarden en normen vanuit het 

katholieke geloof zijn hierbij richtinggevend. Het is voor ons niet belangrijk of iemand wel of niet 

katholiek is, gedoopt is, of geregeld de kerk bezoekt. Respect voor elkaar en gemeenschaps-

gevoel spelen een grote rol. 

Minder dan 30% van de ouders heeft een katholieke achtergrond. Het aantal leerlingen dat in 

groep 4 de eerste communie doet is laag. In 2019 was dit slechts 1 leerling. 
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Leerlingen 

Onze school wordt bezocht door 304 kinderen (peildatum 1-10-2020). Dit jaar zitten er 52 

leerlingen in groep 8. Dit zal volgend jaar een daling laten zien in het leerlingenaantal. De jaren 

erna zal deze daling minder zijn.  Mogelijk dat de aanwas vanuit een nieuwe wijk naast de 

school in combinatie met de nieuwbouwplannen positieve gevolgen kunnen hebben m.b.t. 

de leerlingenaantallen. 

 
 

Het team 
De directie van de school is de eindverantwoordelijke leidinggevende van de school en werkt 

nauw samen met een Management Team dat bestaat uit drie bouwcoördinatoren en een 

intern begeleider. Binnen het team zijn geschoolde gedragsspecialisten en een taal 

coördinator aangesteld. De reken coördinator heeft onlangs elders een functie 

geaccepteerd. Deze rol zal door een ander ingevuld gaan worden. 7 Collega’s zijn benoemd 

als L11 leerkracht. Zij zijn mede verantwoordelijk voor beleidsmatige ontwikkeling van de 

school.  

 

Op de PJS werken per 1-8-2020  30 medewerkers waaronder 2 full timers. Het team bestaat uit 

26 vrouwen en 4 mannen. 

 

22 groepsleerkrachten  

1 directeur 

1 intern begeleider 

1 vakleerkracht lichamelijke opvoeding 

4 onderwijsassistenten waarvan een ook administratieve werkzaamheden verricht 

1 conciërge 

 

De leeftijdsopbouw van de medewerkers is als volgt (stand van zaken per 1-8-2020 

Ouder dan 60 jaar  2 medewerkers  

Tussen 50 en 60 jaar  6 medewerker 

Tussen 40 en 50 jaar  5 medewerkers  

Tussen 30 en 40 jaar  11 medewerkers 

Tussen 20 en 30 jaar  4 medewerkers   
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2. Allente  
De Paus Johannesschool maakt deel uit van Allente opvang en onderwijs. Allente is 

werkzaam in de regio Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. Onder Allente opvang 

valt dagopvang, peuteropvang, flexibele opvang, voor-, tussen- en buitenschoolse 

opvang, vakantieopvang en gastouderopvang. Onder Allente onderwijs vallen dertien 

scholen met zeventien locaties. Deze scholen zijn met elkaar verbonden door een 

gedeelde visie op openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en op de ontwikkeling 

van kinderen. Deze visie geeft richting voor het onderwijs en duidelijkheid voor ouders 

en hun kinderen: zij weten wat ze van een Allente-school mogen verwachten.   

 

2.1 College van bestuur  

De dagelijkse leiding van Allente is in handen van de voorzitter van het College van 

Bestuur. Dit college wordt gevormd door mevr. M. Mul en dhr. E. Bakker. Zij worden 

ondersteund door een aantal beleidsmedewerkers met ieder de specifieke kennis en 

ervaring op zijn/haar eigen beleidsterrein.  

 

2.2 Raad van Toezicht  

Het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de 

Raad van Toezicht houden toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. 

Dit gebeurt binnen de kaders vastgelegd in de statuten en de Wet Primair Onderwijs. 

De taken van de raad zijn omschreven in artikel 17 c van de Wet Primair Onderwijs. De 

voorzitter van het College van Bestuur is vanuit de rol van bevoegd gezag 

eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen.  

 

2.3 Visie Allente onderwijs  

De  visie van Allente onderwijs bestaat uit vier kernwaarden.  

 

1. Onze kracht en trots: openheid  

Iedereen is welkom op onze scholen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of 

geaardheid. Op onze scholen komt uw kind op jonge leeftijd in aanraking met een 

diversiteit aan kinderen, leerkrachten en ouders. Het leert dat iedereen verschillend 

is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Ook uw kind kan en 

mag zichzelf zijn. Burgerschap is belangrijk: we besteden volop aandacht aan de 

ontwikkeling van het sociale verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen en aan 

ieders vermogen om succesvol aan de samenleving deel te nemen.  

  

2. Betrokkenheid: liefde voor het vak  

Leerkrachten van Allente-scholen zijn gedreven en hebben passie voor hun werk. 

Ze zetten hun kennis en vaardigheden optimaal in om kinderen vooruit te helpen. 

Ze realiseren een veilig pedagogisch klimaat, waar uw kind met plezier kan leren. 

Op Allente-scholen wordt elk kind gezien. Onze leerkrachten hebben oprechte 

interesse in hun leerlingen, in elkaar en in alle ouders. Zij zijn ook betrokken bij de 

ontwikkeling van het onderwijs en het versterken van kwaliteit. Met vertrouwen zien 

wij de toekomst van onze scholen en van onze leerlingen tegemoet.  

 

3. Excelleren: meer dan alleen leren.  

Onze scholen voldoen ruimschoots aan de algemene kerndoelen van het 

basisonderwijs. Maar er is meer dan dat. Op Allente-scholen staat elk kind centraal 

en elk kind heeft eigen talenten, interesses, leerbehoeften, leerstrategieën, 

capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Daarom richt ons onderwijs zich niet 

alleen op leren met het hoofd. Het gaat ook over jezelf leren kennen, over 

verantwoordelijkheidsgevoel, over karakter en persoonlijkheid. Uw kind krijgt de 

ruimte zijn of haar talenten te ontplooien. Samen met klasgenoten, leerkrachten, 

ondersteunende vakspecialisten én u als ouder.  
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4. Groeien door verbinding   

U geeft uw dierbaarste ‘bezit’ in onze handen. U bent en blijft daarom onze 

belangrijkste partner in de zorg voor uw kind. Allente-leerkrachten werken graag 

intensief met u samen. Daarnaast zoeken we actief verbinding met organisaties 

voor kinderopvang en peuterwerk, muziekscholen, sportorganisaties, educatieve 

en culturele instellingen en het voortgezet onderwijs. Waar nodig maken we gebruik 

van het Samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Zo staat niet alleen elke 

school midden in de samenleving, maar leert ook uw kind de wereld om zich heen 

kennen. Vanuit deze visie laten we onze leerlingen op weg gaan naar een eigen 

en succesvolle plek in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de 

samenleving.   

 

2.4 Identiteitscommissie  

Binnen Allente worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de invulling van 

een identiteitscommissie. De identiteitscommissie gaat tweemaal per jaar het gesprek 

aan met het College van bestuur over de borging van de katholieke en algemeen 

bijzondere identiteit en het openbaar karakter van de IKC’s /scholen van Allente. De 

commissie heeft een adviserende rol richting het College van Bestuur en directie.  

 

2.5 Kwaliteitsbeleid    

Bij Allente staat professionalisering binnen het onderwijs hoog op de agenda. In de 

teams wordt professioneel  samengewerkt en goed onderwijs verzorgd in de breedste 

zin van het woord: sociaal vormend en cultureel en maatschappelijk bewustzijn 

ontwikkelend. De opdracht om tevens passend  onderwijs  te verlenen, om alle 

kinderen goed te kunnen begeleiden, wordt serieus aangepakt. De cognitief gerichte 

leerprocessen, maar ook de breder vormende culturele en sociale leerprocessen: ze 

leveren allemaal opbrengsten op, waar kinderen in de toekomst mee verder kunnen 

en moeten. Binnen Allente wordt de basis gelegd voor een gelukkig toekomstig lerend 

leven. Wat betekent dit voor het kwaliteits- en zorgbeleid? Kwaliteitsbeleid binnen 

Allente is gebaseerd op de leercirkel voor professionele leerteams (gebaseerd op 

PDCA-cyclus). Ook bij het opbrengstgericht werken binnen het onderwijs wordt hiervan 

uitgegaan. Dit maakt dat de scholen binnen Allente goed zicht krijgen op hun 

opbrengsten en op factoren die hierop van invloed zijn. Om kwaliteit en professionaliteit 

binnen Allente onderwijs te monitoren en te vergroten zijn afspraken gemaakt over het 

stellen van doelen en analyseren van opbrengsten en jaarplanning. Daarnaast leidt 

Allente een interne auditcommissie op om de kwaliteit binnen het onderwijs van Allente 

te monitoren en borgen. Voor passende zorg in het onderwijs wordt er samengewerkt 

met andere schoolbesturen in het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs 

Noord-Kennemerland. De scholen maken gebruik van de expertise vanuit het 

samenwerkingsverband door samenwerking met de consulenten. Ook wordt externe 

deskundigheid ingezet voor specialistische begeleiding en/of de uitvoering van 

toegekende zorgarrangementen. Om de kwaliteit en sociale veiligheid van de scholen 

in de gaten te houden, wordt één keer in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek 

gehouden onder ouders, leerlingen en personeel. Daarnaast vullen leerlingen van 

groep 5 tot en met 8 twee keer per jaar een  vragenlijst in 

rondom welbevinden, betrokkenheid en sociale veiligheid. 

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek  worden 

besproken in de diverse geledingen en daarna 

gecommuniceerd en gepubliceerd.   
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3. Algemeen beleid Allente  
 

3.1 Personeelsbeleid  

 

3.1.1 Bevoegde en bekwame leraren  

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Daarnaast zijn leraren werkzaam 

die in het kader van hun opleidingstraject over een tijdelijke bevoegdheid beschikken 

(opleidingstrajecten zijinstromers en verkorte deeltijdopleiding). Het is uitgesloten dat een 

leraar op onze school werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn.    

 

De directeuren van de scholen beschikken over een diploma van een opleiding voor 

schoolleiders en staan ingeschreven in het schoolleidersregister. Ten aanzien van het 

bijhouden van de bekwaamheid van de directeuren en de leraren verwijzen we naar het 

vastgestelde professionaliseringsbeleid. 

 

Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn 

startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. De leraren binnen de ontwikkelfase 

'startbekwaam' worden naar de fase van basisbekwaam begeleid en gecoacht door een 

bovenschoolse coach in dienst van de stichting. In de gesprekkencyclus bespreekt de 

directeur hoe de leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase 

van bekwaamheid.   

 

3.1.2 De schoolleiding  

Momenteel wordt iedere school binnen onze stichting geleid door een  directeur. Alle 

directeuren hebben de opleiding tot schoolleider gevolgd en staan geregistreerd in het 

schoolleidersregister. De directeuren hebben, naast het leiden van de school, ook de taak om 

te participeren in bovenschoolse werk- of leergroepen.  

 

Kenmerkend voor de directeuren is, dat ze zich met name richten op het onderwijskundig 

leiderschap. Daarnaast zorgen zij voor een goede communicatie en het adequaat 

organiseren van de gang van zaken op school.  De directeuren geven adaptief leiding; dat 

betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houden met de kwaliteiten van 

leraren  

Onder invloed van de ontwikkeling van IKC's gedurende de planperiode van het strategisch 

beleidsplan van Allente verandert de structuur van leidinggevenden. Allereerst wordt de 

verantwoordelijkheid verbreed van de leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar naar 0 tot 12 jaar. Daarnaast 

dient in de leiding de rol van de opvang verankerd te worden. Omtrent de leiding van het IKC 

staan uitgangspunten geformuleerd in de notitie 'Toekomstperspectief van de bestuurlijke 

organisatie', die in het kader van de bestuurlijke samenwerking is opgesteld.  

Binnen onze organisatie streven wij op zowel het toezichthoudende als het leidinggevende 

en uitvoerende niveau, naar een evenredige vertegenwoordiging van zowel mannen als 

vrouwen.  

 

3.2 Organisatiebeleid  

 

3.2.1 Veiligheid  

Op basis van de missie en visie van Stichting Allente zijn voor alle scholen, medewerkers, 

leerlingen en ouders een aantal beleidsdocumenten opgesteld waarin afspraken, 

gedragsregels en protocollen beschreven zijn ter bevordering van de sociale en fysieke 

veiligheid. Daarnaast staat hierin (indien van toepassing) beschreven hoe gehandeld moet 

worden na overtreding van deze afspraken, gedragsregels en protocollen.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het veiligheidsplan, dat op Allente- en schoolniveau 

is opgesteld, en de aanwezige protocollen die via de website beschikbaar zijn.  
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3.2.2 Arbobeleid  

De voorzitter College van Bestuur en de directies van de aangesloten scholen zijn 

verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het Arbobeleid maakt hier deel van uit, hierbij gelden 

de volgende algemene uitgangspunten:  

 

• de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en de leerlingen 

• het belang van ongestoorde voortgang van het onderwijsproces  

• het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs  

• het vastleggen van beleidsafspraken uit overige documenten  

 

Wij streven naar goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers en de leerlingen. Het 

Arbobeleid is gericht op waarborging van veiligheid en gezondheid van medewerkers en 

leerlingen en op de bevordering van het welzijn. Om dit te bereiken organiseert het bestuur de 

scholen zodanig dat onaanvaardbare risico’s in principe worden uitgesloten. Verzuim door 

ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen zoveel mogelijk worden voorkomen. Op bestuurlijk 

niveau is het streven erop gericht om jaarlijks geen hoger gemiddeld ziekteverzuimpercentage 

te hebben dan het gemiddeld percentage voor de regio Noord-West Nederland.   

 

Seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie worden actief bestreden. Binnen het 

Arbobeleid streven we ernaar om het personeel zo breed en duurzaam mogelijk is te zetten, 

waartoe specifiek deelbeleid is vastgelegd voor nieuwe, herintredende, oudere en 

arbeidsgehandicapte medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn de wijze van begeleiding van 

stagiaires en jonge leerkrachten alsook de implementatie van het Generatiepact voor de 

oudere medewerkers.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Arbobeleidsplan van Allente.  

 

3.2.3 Overgang PO-VO  

In de regio Noord-Kennemerland zijn afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en 

inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs door het netwerk 10-14, een overleg 

waarin vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs zitting hebben. De 

afspraken zijn vastgelegd in de POVO-procedure.   

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Het schooladvies is gebaseerd op observaties en resultaten van meerdere jaren en geeft de 

school voor voortgezet onderwijs een breed beeld van de leerling. Het betekent dat op basis 

van het functioneren en de schoolvorderingen van de leerling er tijdig een aanvang wordt 

gemaakt in het primair onderwijs met het keuzeproces, voordat de aanmelding voor het 

voortgezet onderwijs in de maand maart in groep acht plaatsvindt. Het primair onderwijs 

verschaft alle benodigde informatie over de leerling aan het voortgezet onderwijs. Er is naast 

de digitale overdracht, via het OSO overstapdossier, altijd sprake van een ‘warme’ overdracht 

in een persoonlijke toelichting tussen de leraar van groep 8 en de vertegenwoordiger van het 

voortgezet onderwijs.  

 

3.2.4 Privacy beleid  

Als school hebben we sinds mei 2018 te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, 

te weten de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Wij hebben in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met het voldoen aan deze 

AVG. Binnen ons bestuur is daarvoor een bovenschoolse werkgroep geformeerd, die 

verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de stichting. Dit traject 

leidt ertoe dat onze medewerkers goed zijn voorgelicht over de privacybescherming binnen 

de school, bewust omgaan met de rechten en plichten van kinderen, ouders en medewerkers 

en dat zij kennis hebben van de maatregelen die de school neemt om de privacy-risico’s te 

beperken.   
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Scholen zijn namelijk verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze 

persoonsgegevens van kinderen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegeven 

willen bewaren. Ook mogen er niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk 

is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van kinderen is bijvoorbeeld jaarlijks toestemming van 

ouders nodig. Deze toestemming wordt jaarlijks vastgelegd met een handtekening van de 

ouder(s).  

 

Hoe wij met de gegevens van ouders en kinderen omgaan en welke wederzijdse rechten en 

plichten hierbij nageleefd worden, kunt u lezen in het Privacyreglement dat op onze website is 

geplaatst.  

 

Op onze locaties zullen we alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een 

datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of 

kwijtraken. Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch sprake zijn van een datalek 

wordt de vastgestelde meldingsprocedure hiervoor gebruikt.  

 

3.3 Financieel beleid  

3.3.1Meerjaren financieel en personeelsplan  

De directeur van de school stelt jaarlijks aan de hand van vooraf aangeleverde kengetallen in 

het begrotingsformat in overleg met de controller en de voorzitter College van Bestuur een 

schoolbegroting op voor het komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatie- en 

investeringsbegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school opgenomen 

waarvoor de directeur taakstellend verantwoordelijk is. De exploitatie- en 

investeringsbegroting zijn gebaseerd op het beleidsplan van de school.  

De exploitatie- en investeringsbegroting op bestuurlijk niveau worden jaarlijks voorafgaande 

aan het kalenderjaar opgesteld door de controller en de voorzitter van het College van 

Bestuur. 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.  

Na verkregen goedkeuring door de Raad van Toezicht op de meerjarenbegroting wordt deze 

door de voorzitter van het College van Bestuur vastgesteld. De bestuurlijke organisatie beschikt 

vervolgens over een meerjaren exploitatie- en investeringsbegroting met een geldigheid van 

vijf jaar.   

De vastgestelde begroting is taakstellend voor de gehele bestuurlijke organisatie. Dat betekent  

dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven 

binnen de begroting is toegestaan, mits in overleg en er geen geweld wordt gedaan aan de 

vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement 

geworden.  

Jaarlijks wordt in het voorjaar door de adviseur P&O in samenwerking met de controller het 

bestuursformatieplan opgesteld en ter vaststelling aan de voorzitter van het College van 

Bestuur voorgelegd. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot de basisformatie 

en aanvullende formatie (zoals wegingsgelden, inkomsten Passend Onderwijs, middelen 

werkdrukakkoord en impulsgelden) verantwoord. Na verkregen instemming van de 

personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt het 

bestuursformatieplan uiterlijk 1 mei van het kalenderjaar bestuurlijk vastgesteld.   

Dit formatieplan is kaderstellend voor de directeur van de school, die in overleg met de 

adviseur P&O en de controller een personeelsformatieplan opstelt. Het locatiegebonden 

personeelsformatieplan wordt, nadat hieromtrent overeenstemming is bereikt vanuit het 

overleg tussen directeur, adviseur P&O en controller, door de directeur besproken met de 

medezeggenschapsraad.   

Vanuit het bestuursbureau is het streven om elke maand een formatieoverzicht ter controle 

aan de directeur van de school toe te sturen. Deze controleert dit overzicht met de gegevens 

die bekend zijn. Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O en Financiën. 
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3.4 Strategisch beleid  

Stichting Allente beschikt over een strategisch beleidsplan. Daarin worden de onderstaande 

speerpunten voor de scholen aangegeven:  

• Allente heeft te allen tijde zicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de scholen  

• Allente staat bekend als aantrekkelijk werkgever voor zowel zittend als nieuw 

personeel  

• In 2020 maakt Allente deel uit van een koepelstichting met een 

kinderopvangorganisatie en een andere stichting voor primair onderwijs  

• In 2023 zijn de scholen van Allente ontwikkeld tot integrale kindcentra waarbinnen de 

kinderen van 0-14 jaar een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken   

• In 2023 bieden de scholen van Allente een breed aanbod passend bij de tijd en de 

maatschappij. 

 

 

4 Ons schoolconcept 
Elk kind op onze school is belangrijk. De professionaliteit van ons team waarborgt het geven 

van goed onderwijs waarin de ontwikkeling van het kind in de groep centraal staat. Wij werken 

vanuit het gedeelde missie statement: SAMEN VOORUIT>>> waarbij de volgende kernwaarden 

richtinggevend zijn voor onze handelen:  

• Veiligheid  We horen bij elkaar 

• Betrokkenheid  We hebben oog, oor en hart voor elkaar en de omgeving. 

• Plezier   We werken, spelen en leren samen op een prettige manier. 

• Vertrouwen  We kunnen bouwen op elkaar. 

• Teamgeest  We dragen allemaal ons steentje bij. 

• Vakmanschap We leren van en met elkaar. 

 

Onze missie is:  
Het bieden van ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid vinden wij net als onze naamgever 

belangrijk. De Paus Johannes School stimuleert binnen het leerstofjaarklassensysteem de 

ontwikkeling van ieder kind op zijn / haar eigen niveau. Het is ons doel kinderen cognitief, 

creatief en sociaal te laten ontwikkelen. Naast de schoolvakken besteden we veel aandacht 

aan het ontwikkelen van de leerlingen tot respectvolle burgers.  

Op PJS werkt een enthousiast team met moderne methoden die richting geven en 

mogelijkheden bieden om passend en uitdagend onderwijs te bieden waarmee goede 

opbrengsten gerealiseerd worden.  

De samenwerking  en communicatie tussen kind, ouder en medewerker vinden we essentieel 

omdat we ons bewust zijn van het belang van goede onderlinge samenwerking tussen al deze 

partijen.  
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Onze Visie: 

Visie op lesgeven en leren 
Het leren (van leerlingen en medewerkers) is de focus van het werk en het aanbieden van een 

uitdagende omgeving. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen. Daarbij is 

oog hebben voor het individuele kind het belangrijkste. Kenmerkende pedagogische 

aspecten zijn veiligheid, betrokkenheid, plezier en vertrouwen. Welke door vakmanschap en 

teamgeest bewerkstelligd worden.  

Gelet op de didactiek vinden we de leidende uitgangspunten van groot belang: 

• Interactief lesgeven middels IGDI (Interactieve, Gedifferentieerde, Directe, Instructie) 

• Onderwijs op maat geven: differentiëren in aanbod en instructie  

• Hanteren van activerende en motiverende werkvormen  

• Kinderen zelfstandig laten samenwerken  middels coöperatieve werkvormen 

• Afhankelijk van onderwijsbehoefte bieden we zorg 

• We gaan ervan uit dat alle kinderen willen presteren 

• Wij hebben hoge verwachtingen  

• Ons doel is dat onze streefscores boven het landelijk gemiddelde liggen 

• Creatieve ontwikkeling is belangrijk 

Visie op  identiteit 

Onze school is een moderne katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke 

vorming is verweven in het onderwijs. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke 

stromingen en aan katholieke feesten. 

 

Visie op 21st century skills 

Wij willen leerlingen vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in 

de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit 

dat kennis altijd en overal voorhanden is. Op onze school besteden we daarom gericht 

aandacht aan de 21st century skills: 

• Samenwerking en communicatie 

• Kennisconstructie 

• ICT gebruik 

• Probleemoplossend denken en creativiteit 

• Planmatig werken 

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de 

deskundigheidsontwikkeling van de medewerkers, voor ons aanbod, voor onze digitale 

leermiddelen. 
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5 IKC ontwikkeling  
De komende jaren wordt de vorming van een Kindcentrum waar plaats is voor opvang en 

onderwijs gerealiseerd.  

IKC ontwikkeling gaat verder dan alleen het samenbrengen van verschillende partijen onder 

een dak. De basis voor het IKC zal na een  gemeenschappelijk doel geformuleerd worden 

door alle partijen. Een ontwikkeling welke de komende jaren veel tijd en aandacht zal vragen 

om vanuit een beginnende samenwerking tot een gezamenlijke IKC visie te komen.  

Gedurende de periode van dit schoolplan zal deze visie steeds meer vorm krijgen.  In het begin 

zal het IKC nog ruimte bieden aan onderwijs en opvang met ieder een eigen naam. Op termijn 

willen we dat ouders hun kinderen inschrijven bij het IKC als geheel. Gaan we werken met één 

concept of blijft keuzemogelijkheid voor een bepaalde richting tot een optie behoren?  Hoe 

dit precies eruit zal zien is bij het tot stand komen van dit schoolplan nog niet definitief bepaald.  

We starten in ieder geval vanuit onderstaande vier uitgangspunten welke tijdens IKC 

bouwbesprekingen gezamenlijk uitgewerkt zijn door de leidinggevenden van de drie partijen.  

1. Door te werken vanuit een gemeenschappelijk pedagogisch kader versterken de 

verschillende partijen binnen het IKC elkaar.   

2. Kennis en kunde vanuit verschillende disciplines en kwaliteiten worden bij elkaar gebracht 

waardoor de pedagogische visie verder vorm krijgt.  

3. Het onderwijs van IKC Sint Pancras wordt dusdanig opgesteld dat het aansluit op de 

ontwikkelbehoefte van elk kind.  

4. Op dit moment kennen de verschillende IKC partners elk een eigen leiding. Gedurende 

het proces van de komende vier jaar zal dit gaan wijzigingen. 

 
Kernwaardes van het IKC 

Het nieuw IKC stelt het kind centraal in haar organisatie. Om de ontwikkeling van elk kind te 

optimaliseren volgt het IKC een driedelig motto:  

1. ‘It takes a community to raise a child’ De ontwikkeling van een kind wordt bepaald 

door de optelsom van ouder, school en professional. IKC Sint Pancras zet zich in om elk 

kind te omringen met de begeleiding die bij hem of haar past zodat ieder kind een 

optimale eigen doorgaande ontwikkellijn heeft. Een leven lang leren.   

2. Kansrijk samen spelen, leren, leven: Door te werken vanuit de leefwereld van het kind 

ontstaat een gezonde gemeenschap binnen het IKC en worden de kinderen optimaal 

voorbereid op de toekomst. Door te werken en te denken buiten bestaande grenzen 

worden de kinderen geprikkeld om hun verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en 

een eigen richting te kiezen en vorm te geven. Zo worden zij fearless human beings.    

3. Goede resultaten zijn voor elk kind belangrijk. Het verschilt echter per kind hoe deze 

resultaten worden bereikt. IKC Sint Pancras, waar ieder kind mag zijn wie hij/zij is, 

combineert pedagogiek en didactiek op dusdanige wijze dat elk kind zich binnen zijn 

of haar mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Het welbevinden van een kind is het 

fundament voor een goede prestatie.  
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Aanbod  

IKC St Pancras biedt onderwijs, opvang, zorg, sport&cultuur en staat in nauwe verbinding met 

de buurt.   

• Het IKC biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot en met twaalf tot 

veertien jaar.  

• Het IKC biedt een volwaardige voorbereiding op de toekomst voor al haar leerlingen.   

• In de nabije toekomst zal worden onderzocht welke nieuwe leerlijn / onderwijsconcept 

past in het IKC waar Dalton en de leerjaarklassen systeem geïntegreerd kunnen worden 

als één aanbod.   

• 21e eeuws onderwijs. De 21e-eeuwse vaardigheden gaan vooral over de vraag wat 

kinderen nu moeten leren om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van 

morgen. Vaardigheden als samenwerken, communicatie, ICT-geletterdheid, 

creativiteit, probleemoplossend vermogen en sociale en culturele vaardigheden (zoals 

burgerschap) zijn belangrijke pijlers hierin.   

• Het IKC heeft binnen de zogenaamde ontwikkelgebieden een breed aanbod aan 

activiteiten. Naast de bekende vakken is er ruimte voor muziek, drama, spel en 

gezondheid. (zie ook: partners)  

• Het IKC biedt passende kinderopvang en basisonderwijs. Alle kinderen zijn welkom, per 

kind wordt gekeken wat er nodig is.  

• In het IKC is ook een zorgnetwerk aanwezig om het onderwijs te ondersteunen en 

ouders te ontzorgen. In kleine groepjes of individueel kunnen afspraken worden 

gemaakt met de verschillende zorgpartners (zie ook: partners)  

• Het IKC is het hele jaar door geopend, ook voor activiteiten buiten het onderwijs en de 

opvang om.  

• Het IKC heeft zowel binnen- als buitenruimte die kan worden gebruikt door externe 

partijen.  

 

Externe contacten 
Samenwerkingsverbanden worden aangegaan met onderstaande partijen:  

• Gemeente 

• Buurt (jongeren / ouderen / wijkfunctie) 

• Cultuureducatie 

• Zorgpartners 

• Politie  

• Sportverenigingen 

• Buurt / dorpsraad 

• Historische vereniging 

• Directe omwonenden 
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6. Wettelijke opdrachten 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit 

en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, 

inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe wij op de PJS hieraan 

voldoen. 

 

6.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken zijn er een aantal afspraken gemaakt.  

 

Het onderwijs op de PJS is continu in ontwikkeling.  Aan de hand van inspectiebezoeken, 

opbrengstanalyses en eigen metingen gedaan met “Werken met kwaliteitskaarten” (WMK-PO) 

beoordelen wij de kwaliteit van ons onderwijs en wordt er planmatig gewerkt aan 

verbeteronderwerpen. Ook nieuwe onderwijsontwikkelingen worden hierbij meegenomen. 

Aan de hand van prioritering wordt een keuze gemaakt welke ontwikkelpunten in een jaar 

aan bod komen.  

In het schoolplan wordt beschreven welke verbeterpunten de komende vier jaren aandacht 

krijgen. De plannen zijn voor het eerste jaar heel concreet vertaald in een jaarplan. Hoe verder 

in de toekomst hoe summierder de plannen geformuleerd zijn. Tussentijds wordt de balans 

opgemaakt en aan het einde van elk schooljaar worden de resultaten van de 

ontwikkelingsdoelen geëvalueerd en verantwoord naar het team, MR en het  bestuur. Deze 

evaluatie resulteert in een concreet en nader uitgewerkt jaarplan voor het schooljaar dat 

volgt. 

Ouders worden via nieuwsbrieven, site en ouderbijeenkomsten geïnformeerd over de  

uitgevoerde en geplande ontwikkelingen.  

 

Hoe bewaken we de kwaliteit op de PJS 

 

Op schoolniveau 

• Lesbezoeken aan de hand van ontwikkelonderwerpen door MT, IB en directie. Hiermee 

zorgen we voor een onderlinge afstemming, borging van afspraken en stimuleren we 

een persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten.  

• Opbrengstanalyses van methodetoetsen en Cito toetsen (tussen- en eindopbrengsten) 

Hiermee volgen we de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen afgezet tegen 

landelijke normen. We kunnen op schoolniveau zien hoe de groepen het doen met 

bepaalde vakken. Daar waar nodig leveren deze actiepunten op voor het jaar erna.  

• Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken met WMKPO vragenlijsten aan ouders, 

leerlingen en leerkrachten Met de opbrengsten van deze gegevens kunnen we, daar 

waar nodig is het aanbod beter afstemmen. 

• Ontwikkelgesprekken met leerkrachten in kader van professionalisering Hiermee 

blijven de leerkrachten in ontwikkeling en dragen zij bij tot de algehele ontwikkeling 

van de school. Deze gesprekken kunnen ook aanleiding geven tot een training van het 

hele team. 

• Assessments met behulp van competentie thermometer Dit vormt een start van het 

persoonlijke ontwikkeltraject van de leerkracht. 

• Nascholing, teamtraining Gezamenlijk training van het team zorgt voor een 

kwaliteitsverbetering op een gekozen onderwerp. Ook verstevigt dit de onderlinge 

samenwerking welke ook voor een kwaliteitsverbetering zorgt. 

 
Op groepsniveau 

• Observatie, leerlingvolgsysteem Bosos bij de kleuters ingezet om de brede ontwikkeling 

van de kleuters in kaart te brengen en het onderwijs inhoudelijk af te stemmen op de 

behoefte van de leerlingen. 

• Cito leerling volgsysteem Op basis van de gegevens worden analyses en 

groepsplannen gemaakt voor de komende periode. Hiermee wordt ook de 

afstemming van het onderwijs ingericht. 
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• Cito entreetoets groep 7 Deze geeft een voorspellende waarde ten aanzien van het 

schooladvies in groep 8 

• Cito centrale eindtoets Deze toets bevestigt het advies dat de kinderen aan het eind 

van hun schoolloopbaan gehad hebben en zegt iets over de kwaliteit van 

opbrengsten. 

• Methodegebonden toetsen Met deze toetsen wordt gekeken of de kinderen de leerstof 

van de voorafgaande periode hebben opgepakt en of hier of daar nog wat 

bijgestuurd moet worden. 

• Logboek Dagelijkse planning van de leerkrachten wordt hierin verwerkt. Ook korte 

evaluaties en aandachtspunten worden hierin aangegeven. 

• Zien vragenlijsten / observatielijsten Deze lijsten worden tweemaal per jaar ingevuld 

door leerkrachten en leerlingen vanaf groep 5 om de sociaal emotionele ontwikkeling 

van de kinderen / groep te volgen. 

• Groepsbespreking met intern begeleiding Tweemaal per jaar worden groepen met 

leerkrachten en de intern begeleiding besproken om mogelijke zorgsignalen op te 

pikken en daarop mogelijke acties uit te zetten. 

 
Individueel niveau 

• Aanvullend onderzoek (Daar waar nodig) Door deze onderzoeken wordt in kaart 

gebracht welke extra ondersteuningsbehoeften er zijn. 

• MDO, (multidisciplinair overleg, waaraan ook externen experts deelnemen Tijdens dit 

overleg wordt met alle betrokkenen overlegd en besproken welke onderwijsbehoefte 

een kind mogelijk heeft en wordt het aanbod en mogelijke acties besproken en 

vastgesteld. 

• Topdossier Het Topdossier wordt opgesteld voor leerlingen die ondersteuning nodig 

hebben die niet vanuit de basiszorg geboden kan worden. In het Topdossier worden 

eind - en tussendoelen opgesteld . Deze tussendoelen worden met grote regelmaat 

geëvalueerd middels een MDO. De zorg die nodig is, kan via een arrangement 

aangevraagd worden bij het SWV. De onderwijsconsulent is samen met een commissie 

verantwoordelijk voor het toekennen van de gelden die hiervoor nodig zijn. Aangezien 

in het bieden van zorg de PDCA-cyclus wordt gevolgd, zijn de arrangementen voor 

een vastgestelde periode. Is de zorg ook na deze periode noodzakelijk, dan wordt door 

de school verlenging van het arrangement  aangevraagd bij het SWV. 

• Startgesprekken KOM (kind ouder medewerker) Doel van deze gesprekken is 

wederzijdse kennismaking door middel van KOM gesprekken. Kind, Ouder en 

Medewerker vanaf groep 3. Bij groep 1/2 ouder en medewerker. Leerkracht, ouders en 

kind stellen zich aan elkaar voor en vertellen wat hem/haar zoals bezighoudt, wat hij/zij 

belangrijk vindt ten aanzien van thuis, school, communicatie e.d.  Dit alles in het kader 

van afstemming. 

• Voortgangsbesprekingen KOM (vanaf groep 4) zonder rapportage wordt de 

algemene voortgang besproken. 

• Adviesgesprekken PO-VO Kinderen van groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies 

aan het eind van groep 7 en een definitief schooladvies volgens een 

gecommuniceerde procedure. 

• Zorggesprek,  leerkracht en/of ouder heeft een zorgvraag over een leerling. In dit 

gesprek wordt samen met IB deze zorgvraag besproken en gekeken welke acties nodig 

zijn. 

• POP gesprekken met leerlingen van groep 8. Persoonlijke streefdoelen van de leerling 

worden gevoerd. Hierbij geeft de leerling aan welke doelen hij de komende periode 

wil werken en wat hiervoor nodig is 
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De volgende methode onafhankelijke toetsen / observaties worden ingezet; 

 

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 
Bosos X       

Lezen AVI  X X X X X X 

Lezen DMT  X X X X X X 

Cito begrijpend 

lezen 

 X X X X X X 

Cito Spelling  X X X X X X 

Cito Rekenen X X X X X X X 

Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

BOSOS 

ontwikkeling 

volgmodel 

gr.1-2 

ZIEN voor 

leerkracht 

ZIEN voor 

leerkracht 

ZIEN voor 

leerkracht 

 

ZIEN voor 

leerlingen 

ZIEN voor 

leerkracht 

 

ZIEN voor 

leerlingen 

ZIEN voor 

leerkracht 

 

ZIEN voor 

leerlingen 

ZIEN voor 

leerkracht 

 

ZIEN voor 

leerlingen 

Entreetoets      X  

Centrale eindtoets       X 

 

Deze toetsen worden na afname zorgvuldig door de leerkrachten geanalyseerd en verwerkt 

in een plan van aanpak, en vervolgens met IB besproken. Op groeps- en leerjaar- en 

schoolniveau analyseert IB en directie deze toetsen om verbeterplannen te toetsen en bij te 

stellen. De ouders ontvangen de scores van hun kinderen. Ook worden de tussen- en 

eindopbrengsten van leerjaren gedeeld met de ouders.  
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7. De inhoud van ons onderwijs 
Hieronder een overzicht van de methoden / leermiddelen die gebruikt worden in 2020-2021. 

 
 Leermiddelen / methodes  Groepen  / bijzondere 

afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

Schrijfdans 

Leerlijn opgezet door SSL 

Gr. 1-2 

Gr. 1 t/m 8  

alle lessen door 

vakleerkracht gegeven 

Nederlandse taal  methode schatkist 

programma’s van kleuteruniversiteit 

Lijn 3 

Estafette 

Grip op lezen (begrijpend lezen) 

Staal 

Gr. 1-2 

Gr. 1-2 

Gr. 3 

Gr. 4 t/m 8 

Gr. 4 t/m 8 

Gr. 3 t/m 8 

Schrijven Schrijven in de basisschool 

Schrijfdans 

Gr. 2 t/m 8 

Gr. 1-2 

Rekenen en wiskunde Schatkist 

Thema’s kleuteruniversiteit 

Alles Telt 

Met sprongen vooruit 

Gr. 1-2 

Gr. 1-2 

Gr. 1 t/m 8 

Gr. 1 t/m 8 

Engelse taal Groove me 1 t/m 8 

Aardrijkskunde De blauwe planeet Gr. 5 t/m 8 

Natuur, waaronder biologie Wijzer door de natuur Gr. 5 t/m 8 

Geschiedenis en 

maatschappelijke verhoudingen  

Wijzer door de tijd Gr. 5 t/m 8 

Geestelijke stromingen Trefwoord Gr. 1 t/m 8 

Expressie-activiteiten Laat maar zien 

123 zing 

Gr. 1 t/m 8 

Gr. 1 t/m 8  

Eens in drie weken 

vakleerkracht 

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder 

gedrag in het verkeer 

Wijzer door het verkeer 

verkeersexamen 

Gr. 4 t/m 8 

Gr. 7 

Bevordering van gezond gedrag Vreedzame school  Gr. 1 t/m 8 

Schoolveiligheid/ 

welbevinden van de leerlingen 

Taakspel 

Vreedzame school 

 

 

Gr. 1 t/m 8 

Gr. 1 t/m 8 

Bevorderen actief burgerschap 

en sociale integratie, 

kennismaking met de diversiteit 

van de samenleving 

Trefwoord, 

wereldoriëntatie 

Vreedzame school 

Gr. 1 t/m 8 

Gr. 1 t/m 8 

Gr. 1 t/m 8 

 

 

Door voor de vakgebieden minimaal de leerstof uit de methoden aan te bieden middels het 

gebruik van genoemde leermiddelen in een vastgesteld rooster voldoet de PJS aan de 

kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 

Binnen methoden wordt een gedifferentieerd aanbod gerealiseerd waardoor kinderen 

worden aangesproken op hun mogelijkheden waarbij we uitgaan van hoge verwachtingen. 
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8. Wat bieden we onze leerlingen en ouders? 
Al onze kinderen zijn bijzonder. Iedereen wil graag presteren. Niet iedereen heeft hetzelfde 

nodig. Medewerkers vinden een weg om met de verschillen van de kinderen in hun groep om 

te gaan. Alle kinderen willen gezien worden en wij willen graag alle kinderen zien. Ouders willen 

dat het goed gaat met hun kinderen en dat bieden wij uitgaande van vijf kernwaarden: 

 

Vakmanschap: Het gaat in ons werk om de onderwijsbehoeften van kinderen. 

Centraal staat de afstemming het onderwijsaanbod, dat wat onze leerlingen nodig hebben 

om de onderwijsdoelen te kunnen behalen. De onderwijsbehoeften worden vertaald uit 

observaties, gesprekken en analyses van methodetoetsen en CITO toetsen. Na dit signaleren 

en analyseren worden acties ingepland. (al of niet beredeneerd afwijken van methoden, inzet 

onderwijsassistent…..) De doelen op lange- en korte termijn (de eind- en tussendoelen) vormen 

een leidraad voor het onderwijs op de PJS. De doelen van de lessen zijn concreet en worden 

met de kinderen gedeeld. We leggen de lat hoog zodat de leerling zichzelf uitdaagt om zich 

optimaal te ontwikkelen. We houden hierbij de verschillen tussen leerlingen en hun specifieke 

onderwijsbehoeften in het oog. 

 

Betrokkenheid en vakmanschap: Het is de leerkracht die het doet!  

We streven naar een pedagogisch klimaat waar de leerkracht adaptief onderwijs biedt. Op 

deze manier willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen op het 

gebied van leren, werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren.  

Om ondersteuning te bieden aan deze verantwoordelijkheden staat de leerkracht met 

haar/zijn werkconcept en begeleidingsbehoeften centraal.  

 

Betrokkenheid, veiligheid, vertrouwen en teamgeest:  

Bij ons op school werken we samen: kind, ouder, medewerker. 

We zien het als onze verantwoordelijkheid om een klimaat te scheppen waarin 

ouderbetrokkenheid steeds meer vorm krijgt. Een belangrijke voorwaarde voor 

ouderbetrokkenheid is communicatie.  

Communicatie tussen kind, ouders en medewerkers is georganiseerd door KOM gesprekken, 

om het welzijn, de werkhouding, de schoolprestaties en het sociaal-emotioneel functioneren 

te verbeteren.  

We werken vanuit een referentiekader dat gebaseerd is op het systeemdenken, waarbij alles 

in de omgeving van belang is. 

De ontwikkeling van onze kinderen vindt plaats in samenwerking met zijn/haar omgeving. De 

wisselwerking tussen de verschillende betrokkenen bij een kind;  ouder, andere kinderen is 

gebaseerd op wat dit kind, in deze groep, bij deze medewerker, op deze school nodig heeft. 

Door deze wisselwerking is het mogelijk om de omgeving rondom de leerling beter te begrijpen 

en te zoeken naar oplossingen.  

 

Veiligheid en plezier: Positieve factoren en mogelijkheden van kind, ouders, medewerkers zijn 

belangrijk 

We denken in mogelijkheden en kansen. We kijken naar de stimulerende en positieve factoren 

van kinderen. Welke sterke kanten kunnen we inzetten om te kunnen voldoen aan de 

onderwijsbehoeften? De belemmerende factoren worden gebruikt om een compleet beeld 

te vormen.  Gezamenlijk dragen deze factoren bij aan de afstemming tussen het 

onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften van leerlingen.  

 

Vertrouwen en veiligheid: Onze werkwijze is systematisch en transparant 

‘Op school zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen’ (Pameijer, 2009).  

We zijn open over wat we willen en wat we doen. Door systematisch en transparant te werken 

is inzichtelijk wat er gedaan wordt. Dit werkt kwaliteitsverhogend. Dit gebeurt op het niveau 

van de kinderen, de groep en de school.  
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Hoe volgen wij onze leerlingen? 

In groepsoverzichten zijn stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften van 

alle leerlingen kort beschreven. Hierdoor stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod 

af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW). We 

werken met plannen van aanpak die de leidraad vormen voor ons dagelijks handelen. Voor 

rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat worden tweemaal per 

jaar niveaugroepen ingedeeld op basis van Cito toetsen. Op basis van analyses van 

methodetoetsen en observaties door de leerkracht worden de plannen van aanpak mogelijk 

tussentijds bijgesteld en wordt een aanbod op drie niveaus gerealiseerd. Dagelijkse 

bevindingen worden heel kort door leerkrachten verwerkt in een logboek waarop nodige 

interventies worden geborgd door deze in plannen.  

In de plannen van aanpak onderscheiden we de plusgroep (A), de basisgroep (B), en de 

instructiegroep (C). Daarnaast zijn er leerlingen die mogelijk een eigen leerlijn volgen omdat 

ze niet in de C of A groep passen.  

De plannen van aanpak worden in ons leerling administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys 

opgeslagen. 

Op onze school werken wij naast (HGW) ook opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten 

we ons op de boven het landelijk gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Per 

Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. We bepalen streefdoelen per leerling/groep en 

per vakgebied.  

De directeur en de IB-er voeren klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt 

om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren 

hebben ook onderling overleg om goede voorbeelden uit te wisselen. 

 

Procedure voor ondersteuning 

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en 

ons onderwijs passend te maken is onderstaande gerealiseerd 

• We geven onderwijs op maat: differentiëren in aanbod en instructie (IGDI) 

• We hanteren activerende en motiverende werkvormen  

• Kinderen werken zelfstandig / samen  door inzet van coöperatieve werkvormen 

• Wij hebben hoge verwachtingen  

• Wij zetten op het vergroten van didactische en pedagogische vaardigheden van 

leerkrachten 

• Wij doen klassenconsultaties met feedback 

• Wij bieden zorg op basis van onderwijsbehoefte  

• Wij maken gebruik van moderne methoden met differentiatiemogelijkheden  

• Wij houden KOM gesprekken (Kind Ouder Medewerker) 

• Wij voeren POP gesprekken met leerlingen van de bovenbouw 
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De zorgniveaus 

De leerkrachten op de Paus Johannesschool zijn verantwoordelijk voor de extra zorg die 

leerlingen geboden wordt.  We streven naar een onderwijsaanbod waarin leerlingen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. De geboden extra zorg vindt zoveel mogelijk plaats binnen 

het reguliere aanbod in de klas. Dit kan zorg aan de bovenkant en aan de onderkant zijn 

qua leren, sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag. Het zorgaanbod wordt in onderstaand 

schema in vier niveaus aangeduid. 

Op planmatige wijze wordt er voldaan aan de specifieke onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. De leerkrachten kunnen bij het bieden van extra zorg een beroep doen op 

onderwijsassistenten, ouders, interne begeleiding en externe specialisten.  

 

De Paus Johannesschool onderscheidt de volgende 4 zorgniveaus:  
Zorg 

niveau 

Activiteit  Leerkracht  Ouders  IB Extern  Zorg ll 

zorg 

niveau 1  

Leerkracht binnen de groep (basis, 

plus, instructie) 

X X 

Informeren 

X 

informeren 

  

zorg 

niveau 2  

Aanmelden bij intern begeleider X X 

Informeren 

X   

zorg 

niveau 3 

Aanmelden bij onderwijsexpert van 

het SWV (het expertisecluster en het 

ondersteuningsteam) 

X X X X X 

zorg 

niveau 4 

Aanmelden bij de onderwijsexpert 

van het SWV voor verwijzing naar 

Toewijzingscommissie 

X X X X X 

 

Meer informatie rondom de zorgstructuur is beschreven in ons ‘Zorgplan’. 

 

Onze toelatingsprocedure 

Ouders die hun oudste kind op school aanmelden. 

Na een informatief gesprek met ouders waarin informatie wordt uitgewisseld over de visie van 

de school, het onderwijs, de opbrengsten en verwachtingen van de samenwerking en de rol 

van ouders volgt een rondleiding door leerlingen van groep 8. Naar aanleiding hiervan maken 

de ouders een keuze. Kinderen van ouders die bewust voor onze school kiezen worden in 

principe altijd toegelaten.  

Na inschrijving krijgen ouders een bevestiging waarna de ouders zes weken voor de start van 

hun kind uitgenodigd worden voor de eerste kennismakingsmomenten. 

 

Ouders waarvan de kinderen afkomstig zijn van een andere school. 

De toelatingsprocedure verloopt nagenoeg gelijk aan die hierboven beschreven. 

Voorwaardelijk is dat er contact met de school van herkomst zal zijn. Pas nadat de ouders zelf 

en ook de directie van onze school contact heeft gehad met de directie van de school van 

herkomst waarbij deze informeert naar de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling van 

het kind, wordt het onderwijskundig rapport opgevraagd. Hierna kan tot plaatsing worden 

overgegaan. Vervolgens wordt vastgesteld in welke groep het kind wordt geplaatst. De 

inschrijving wordt definitief en dit wordt gemeld aan de ouders door de directeur.  

 

Als er sprake is van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dan gaan we bij een 

verzoek tot inschrijving als volgt te werk. 

N.a.v. de aanmelding nodigt de directeur de ouders uit voor een overleg, waarbij ook de intern 

begeleider aanwezig zal zijn, over het vaststellen van de onderwijsbehoefte van het kind.  De 

aanmelding wordt doorgesproken in het Zorgteam en evt. een externe deskundige. De intern 

begeleider verzamelt vooraf de nodige informatie bij de voorschoolse instelling of vorige 

school en voert indien nodig een observatie uit in de setting waarin het kind op dat moment 

is.   

Directie besluit of we tot plaatsing zullen overgaan, waarna ouders worden geïnformeerd door 

de directie. 
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N.B. De school plaatst geen kinderen waarvan bij aanmelding of opvragen informatie blijkt dat 

ze in een lopend indicatie- en of verwijzingstraject voor S(B)O zitten. Wij zijn van mening dat het 

in gang gezette traject dient te worden doorlopen en voltooid op de school van herkomst.  

 

Passend onderwijs 

De PJS heeft als uitgangspunt dat alle leerlingen welkom zijn indien wij kunnen voldoen aan de 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel  staat beschreven 

welke mogelijkheden ons onderwijs heeft voor het bieden van ondersteuning aan leerlingen 

met uiteenlopende onderwijsbehoeften. In het ondersteuningsplan  wordt beschreven op 

welke wijze wij onderwijs vorm geven aan de aspecten van de ondersteuning. Het gaat hierbij 

om het inrichten van de ondersteuningsstructuur waarbij leerlingen de zorg krijgen die ze nodig 

hebben voor het doorlopen van hun ontwikkelingsproces. Het ondersteuningsplan wordt ieder 

schooljaar opnieuw bekeken en indien noodzakelijk aangepast.  

  

Onze belangrijkste ambitie is het continu verbeteren van onze basiskwaliteit. Door deze te 

vergroten spelen wij in op individuele behoeften van leerlingen. Het afgesproken 

klassenmanagement geeft een voorspelbare structuur voor leerlingen. Ook de toepassing van 

het IGDI-model zorgt ervoor dat wij bijvoorbeeld kinderen met beperkte cognitieve 

ontwikkelingsmogelijkheden een passend aanbod kunnen bieden. Het bieden van een 

passend aanbod is een van de speerpunten voor de school welke altijd een onderdeel 

uitmaakt van de ontwikkelingsplannen van de school. Mede hierdoor zijn we de komende 

jaren meer gericht op het aanbod voor de meer begaafde leerlingen.  

 

In de schoolgids staat de toelatingsprocedure en  de procedure schorsen en verwijderen 

beschreven.     
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9. Analyse van de kwaliteit van de school 
In februari 2020 zijn er een tevredenheidenquêtes uitgezet onder ouders, leerlingen van groep 

6 t/m 8  en leerkrachten. Dit was net voor de lock down periode. Ondanks dat dit een mogelijk 

effect heeft gehad is de respons uitstekend bij alle drie de resultaten. Dit bekent dat door een 

respons hoger dan 70% de behaalde scores echt wat zeggen.  

• Geen score is lager dan een 3.   

• Bij de beoordeling wordt een score boven de 3,50 als goed gezien. De betreffende 

onderdelen zien we als sterke punten.  

• Een score tussen de 3,0 en 3,50 wordt als voldoende aangemerkt .    

 

Een beknopte weergave, met daarin een beknopte analyse van de score is zichtbaar in de 

drie afbeeldingen.   

 
In de layout staan bij de beoordeling het cijfer voor de onderdelen in de groene balk, 

daarnaast in zwart zonder vakjes wat de benchmark cijfers bij deze onderdelen zijn. En 

daarnaast hoe de score twee jaar geleden was. Is er een daling of een stijging t.o.v. een 

eerdere afname.  
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SWOT 
We hebben hieronder in een schema een SWOT analyse van de kwaliteit van onze school 

weergegeven. De afkorting SWOT is: Strength, Weakness, Opportunity en Threat. Deze SWOT 

geeft een waardeoordeel en is gebaseerd op uitkomsten van diverse vragenlijsten aan 

kinderen, ouders en medewerkers. Ook bevindingen van inspectie en opbrengsten zijn hierin 

meegenomen. 

Vanuit deze analyse is een vertaalslag gemaakt naar de meerjarenplanning welke vanaf 

pagina 26 beschreven zijn. 

Sterkte / Strength 
Waar kunnen we gebruik van maken, wat is 

intern aanwezig? 

Zwakte / Weakness 
Waar liggen interne ontwikkelpunten? 

 

• School in ontwikkeling 

• Team dat SAMEN VOORUIT>>> wil en 

gaat 

• Tussenopbrengsten boven landelijk 

gemiddelde 

• Zorg: plannen van aanpak voor 

rekenen, spelling, technisch en 

begrijpend lezen 

• Sociaal klimaat  

• Eigentijdse moderne methoden 

• Actieve OR en MR  

• Financieel gezonde stichting 

• Ervaring teamleden 

• Samenwerking teamleden 

• Kritische houding  

• Betrokkenheid van ouders 

• Communicatie met ouders 

• Vakdocent gym en muziek 

• Beperkingen functionaliteit gebouw 

• Leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling 

• Materialen/leerlijn meer begaafden 

• Methodiek creatieve vakken 

• Doorgaande lijn in teamafspraken 

 

 

 

Kansen / Opportunity 
Welke interne / externe factoren bieden 

kansen? 

Bedreigingen / Threat 
Welke externe factoren bedreigen de 

school? 

• Bestuurlijke vernieuwing 

• Profilering van  de school 

• Verbouw/nieuwbouw 

• IKC ontwikkeling 

• Transparantie team 

• Samenwerking teamleden 

• Collegiale consultatie 

• Professionalisering van teamleden 

• Management team ontwikkelingen 

• Planmatige uitvoer van de zorg door 

afstemmen /onderwijsbehoeften in 

ontwikkeling 

• Kwaliteitsmap  

• Inzet ICT 

• Leerlingenraad 

• Nieuwe taalmethode 

• Nieuwe schrijfmethode 

• Muziekspecialist Atrium academie 

• Inzet onderwijsassistenten 

• Inzet werkdrukakkoord middelen 

• Werkdruk in het algemeen 

• Druk op rooster 

• Lerarentekort 

• Nieuwe school in Vroonermeer 

• Dalend leerlingen aantal  

• IKC ontwikkeling 

• Gevolgen van Covid 
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10. Lange termijnontwikkelingen 
De komende jaren zal de focus van de PJS liggen op de ontwikkeling van het IKC. Naast fysieke 

bouw van een nieuwe IKC vanuit gemeenschappelijkheid groeien naar een sterk IKC met een 

gedeelde onderwijsvisie voor voorschoolse periode, opvang en onderwijs. Hoe gaan we 

passend onderwijs bieden aan alle kinderen?  

 

11. Meerjarenplan 
De lange termijnontwikkelingen staan in onderstaand schema ingepland 

voor de komende vier jaar. De PDCA cyclus wordt jaarlijks toegepast en 

besproken in het management team. PLAN (wat hoe wanneer) DO 

(uitproberen) CHECK (vaststellen) ACT (borgen)  

ontwikkelpunten ’20-

‘21 

’21-

‘22 

’22-

‘23 

’23-

‘24 

IKC ontwikkeling     

Samenwerking tussen opvang en scholen intensiveren. x x x x 

Vanuit kennismaking samenwerking zoeken en uitbreiden x x x x 

Missie Visie bijeenkomsten met IKC partners  x x x 

IKC bouw   x x 

Professionele cultuur     

Samenwerken, voorbereiden, bij elkaar kijken, expertise 

inzetten 

x x x x 

Professionalisering, nascholing teamleden waarbij 

persoonlijke ontwikkeling gekoppeld is aan 

schoolontwikkeling 

x x x x 

L11 leerkrachten geven leiding en vorm aan 

ontwikkelgroepen 

x x x x 

Doorgaande lijn borgen door uitbreiden 

kwaliteitshandboek 

x x x x 

Communicatie     

Inzet Social Schools voor ouders van leerlingen x x x x 

Website zeker ook in het kader van werven leerlingen x x x x 

Handelingsgericht werken     

Opbrengsten blijven volgen door analyses van Cito en 

methodetoetsen 

x x x x 

Afstemming van onderwijs na goede analyses op een 

aangepaste wijze met school, leerjaar en groepsdoelen 

x x x x 

Aanbod voor kinderen die meer aankunnen. HB Beleid 

maken 

x    

Aanbod voor kinderen die meer aankunnen.  

Programma uitwerken en uitvoeren 

 x   
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ICT gebruik en vaardigheden     

Leerkrachtvaardigheden vergroten door trainen, van en 

met elkaar leren. Google classroom, Prowise 10 

x x   

Adaptief werk op maat door inzet digitale middelen  x x x x 

Mogelijkheden van ICT die bewezen zijn tijdens de periode 

van thuiswerken uitbreiden en borgen door een opbouw 

tussen de diverse leerjaren. 

x x   

Didactisch handelen     

IGDI-model borgen: inhoudelijke verdieping, coöperatieve 

werkvormen, modellen, doelgerichte instructie. 

x x x x 

Zelfverantwoordelijkheid van leerlingen vergroten: Werken 

met weektaken met keuzemogelijkheden, inzet van 

Taakspel in alle groepen, werken met POP door leerlingen. 

x X   

Pedagogisch handelen     

Vreedzame school voelbaar maken in de school x x x x 

Uitwerken gedragsprotocollen x x x x 

Methoden     

Rekenen  x   

Zaakvakken  x   

Begrijpend lezen   x  

Methodische materialen kleuters   x  

 

Gerelateerde documenten school 

• Onderwijskundig jaarplan  

• Jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijskundig jaarplan, onderwijsleerproces e.d)  

• Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken  

• Beschrijving ouder- leerlingenpopulatie Kwaliteitszorg 

• RI&E/Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)  

• Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg) = schoolanalyse  

• School Ondersteuningsprofiel  

• Scholingsplan  

• Taakbeleid  

 

Bij het maken van dit schoolplan is het format ‘Schoolplan light’ gebruikt als uitgangspunt. Dit 

format is een gezamenlijk product van Onderwijs Maak je Samen en Stichting De Brink.  


