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1. Inleiding 
 
In de afgelopen schooljaren is er gewerkt met een plan van aanpak. In deze plannen stond qua inhoud en tijdsplanning beschreven waaraan in het betreffende schooljaar is 
gewerkt met als doel vooral onderwijsinhoudelijk winst te boeken op RKBS Christoffel. 
Jaarlijks vindt een terugblik plaats op het plan van aanpak. Het resultaat van deze evaluaties is terug te vinden in het jaarverslag dat elk jaar wordt opgesteld. 
Het plan van aanpak en het jaarverslag komen tot stand als resultaat van de volgende procedure: 

 Medio april trekt de directie samen met de IB-er twee studiedagen uit om het plan van aanpak van het lopende schooljaar te evalueren en het plan van aanpak voor 
het komende schooljaar op te stellen. Bij het opstellen van het plan van aanpak werken de LB-ers hun vakgebied uit en in overleg met de directie wordt dit opgenomen 
in het plan. 

 Afgelopen jaar is er op het verzoek van de directie een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van opbrengst gericht werken in kaart te brengen. De uitkomst hiervan is 
vertaald in een verbeterplan wat onderdeel is geworden van dit plan van aanpak. 

 In juli wordt het nieuwe plan van aanpak aan het team en de MR voorgelegd en besproken.  
 

Het voorliggende plan van aanpak voor schooljaar 2019-2020 is een vertaling van het schoolplan en kenmerkt zich door: 

 acties vanuit de bevindingen van de quickscan van april 2019 gericht op verbeteren van de leeromgeving en het didactisch/pedagogisch handelen; 

 het continueren en borgen van met name de ontwikkelingen rond de 21e eeuwse vaardigheden van zowel leerlingen als team om toekomstgericht onderwijs te bieden. 

 specifieke aandacht voor het verhogen van onze opbrengsten op taal- en rekengebied; 

 het door-ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap; 

 het optimaliseren van het bieden van ondersteuning aan de leerlingen en het bewaken van de kwaliteit daarvan. 
 
Dit plan kan gezien worden als een beleidsinstrument tot uiterlijk augustus 2020. 
In schooljaar 2018-2019 is er een nieuw schoolplan geschreven met de globale plannen over de periode 2019-2023. Gekoppeld aan het schoolplan 2019-2023 komt er 
jaarlijks een plan van aanpak tot stand volgens de hierboven beschreven procedure met uitzondering van de quickscan.  
 
Verwachtingen 

We kijken eerst naar de kwaliteitskenmerken, die zowel door de inspectie in hun periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) worden gebruikt als bij de kaarten van WMK-PO. 
Deze kenmerken geven richting aan de ontwikkeling van individuele teamleden en aan het collectief. 
 
Van RKBS Christoffel mag worden verwacht dat zij: 
o een opbrengstgerichte cultuur heeft, waarin streefdoelen zijn geformuleerd en vastgelegd;  
o in staat is kinderen een optimale ontwikkeling te laten doormaken op hun eigen niveau en naar hun eigen mogelijkheden waarbij de intrinsieke leermotivatie wordt 

gestimuleerd; 
o in de groepen in staat is adaptief onderwijs te geven, waarbij de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt bevorderd. Het accent ligt 

daarbij op het onderzoekend leren; 
o een eenduidig, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat aanbiedt, waarin respectvol wordt omgegaan met anderen. Het pestprotocol en de Kanjertraining bieden 

hiervoor een basis aan afspraken en ontwikkelmogelijkheden. 
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o een team heeft dat aan het werk is binnen een, door iedereen gedragen, professionele cultuur; 
o een systeem voor kwaliteitszorg heeft ingericht; 
o een heldere ondersteuning structuur kent; 
o de toetsresultaten kan evalueren op individueel -, groeps- en schoolniveau;  
o groepsgerichte ondersteuning kan plannen, uitvoeren en evalueren; 
o professioneel kan communiceren met ouders en derden. 
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2. Visie Christoffel 

 
In februari 2016 is de visie samen met het team geactualiseerd. We gaan in de visie uit van uitspraken die door het volledige team onderschreven zijn.  
 

Missie 
 

RKBS Christoffel, een kleurrijk en veilig vertrekpunt om 
SAMEN te groeien. 

 

 

 Op de Christoffel wordt elk kind gezien 

Ieder kind is uniek. Ieder kind mag zichzelf zijn en leren ontdekken wie hij is. De taak van de leerkracht is om dat unieke te zien en om het kind te helpen zichzelf te 
ontdekken en te ontwikkelen. De school moedigt aan, schaaft bij en maakt het kind bewust dat hij een onderdeel is van de klas en de maatschappij. Vertrouwen, 
positiviteit, openheid, veiligheid en grenzen zijn daarbij kernwoorden. 
 

 Op de Christoffel staat het lerende kind centraal 

Kinderen tot leren brengen is onze kerntaak. Op de Christoffel doen wij dit binnen het leerstofjaarklassensysteem en maken daarbij gebruik van het EDI model waarbij er 
aandacht is voor de verschillende niveaus. Hierbij leren we de kinderen inzicht in eigen leerproces te geven waardoor de intrinsieke motivatie wordt versterkt en het kind 
beter tot leren komt. Voor de meer-en hoogbegaafde is er een specifiek aanvullend onderwijsaanbod. Wij begeleiden de kinderen van spelend leren in de onderbouw tot 
onderzoekend leren in de bovenbouw. 
 

 Op de Christoffel ontwikkelen we de 21e eeuwse vaardigheden  

Wij beseffen ons als school dat de maatschappij andere vaardigheden van de kinderen vraagt. Om hen hierop voor te bereiden leren wij de kinderen de volgende 
competenties aan:  
o Creatief denken 
o Probleem oplossen 
o Computational thinking 
o Informatievaardigheden 
o ICT-basisvaardigheden 
o Mediawijsheid 
o Communiceren 
o Samenwerken 
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o Sociale en culturele vaardigheden 
o Zelfregulering 
o Kritisch denken 
 

 Op de Christoffel werken we vanuit de katholieke waarden en normen 

Dit is zichtbaar doordat er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan en er openheid is naar andere religies. We laten de kinderen kennismaken met de 
katholieke gebruiken en tradities in samenwerking met de Bartholomeus parochie. 
 

 Op de Christoffel werkt een gepassioneerd team binnen een professionele cultuur 

Het team van de Christoffel heeft een focus op het lerende kind en het onderwijs en is zich bewust van de betekenis die zij heeft in de ontwikkeling van het kind. Het team 
heeft een lerende houding en is steeds op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs op de Christoffel te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en 
externe expertise.  
 

 Op de Christoffel zien we ouders als partners 

Wij zien het als onze opdracht om het beste uit het kind te halen in elk opzicht. Hierin gaan we hand in hand met de ouders en zorgen daarmee dat we gezamenlijk de 
kennis in huis hebben om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij zien als school de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad als zeer waardevol. 
 

 Op de Christoffel worden de kinderen gestimuleerd om zich breed te ontwikkelen 

De kinderen moeten zich cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere schoolloopbaan en op 
hun plek in de maatschappij. 
 

 De Christoffel is een onderdeel van de maatschappij 

Wij willen als school een ontmoetingsplek zijn voor ouders. Daarnaast werken we nauw samen met alle betrokken partijen ten dienste van het lerende kind. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

plan van aanpak 2019-2020 24-09-2019 7 

 

3. Elk kind wordt gezien 
 

3.1. Elk kind zien 

Doel Ieder kind mag zichzelf zijn en leren ontdekken wie hij is 

Specifiek 
 

A De ontwikkeling van het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd en ondersteund. 

B De leerkrachten krijgen steeds meer zicht op de specifieke onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. 

 wie organisatie planning 

Acties A: Bekijken mogelijkheden om kindgesprekken te voeren en kinderen te betrekken bij de 
rapportgesprekken. Bepalen vanaf welke groep dit zal starten. 

werkgroep overleg 
teamvergadering 

besluit rond 
mei 

A-B: Door visualisatie zorgt de leerkracht voor eigenaarschap bij leerlingen met behulp van zichtbare 
doelen met criteria, zodat leerlingen inzicht hebben in wat zij nog moeten leren/oefenen en wat ze al 
beheersen.  

directie/ 
onderwijs 
adviseur 

studiedag EDI 
overleg/bezoeken 

continu 

A-B: Door specifiek didactisch handelen vergroot de leerkracht de betrokkenheid van de leerlingen.  directie/ 
onderwijs 
adviseur 

studiedag EDI 
overleg/bezoeken 

continu 

B: Door het inzetten van het EDI-model wordt het werken vanuit Growth Mindset gestimuleerd. directie/ 
onderwijs 
adviseur 

studiedag EDI 
overleg/bezoeken 

continu 

Resultaat  Eind van het jaar is er een besluit genomen en een plan geschreven over het voeren van kindontwikkelgesprekken bij de rapporten. 

 Elk kind kan aan het eind van de les aangeven waar hij of zij staat t.o.v. het leerdoel. 

 
3.2. Kanjerschool 

doel Borgen van de Kanjertraining en benoeming tot Kanjerschool 

Specifiek 
 

A Afspraken vastleggen. 

B Optimaliseren gebruik leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling vanuit kanjertraining (Kanvas). 

 wie organisatie planning 

Acties A: Opstellen schoollijn Kanjertraining en deze vastleggen. LB-gedrag concept bij Dir 
werk 
bijeenkomst 

november  
13 febr. 

A: Opstellen van een gedragsprotocol (voor kinderen, team, ouders en derden bij school betrokken) 
gebaseerd op de Kanjerafspraken. 

directie 
LB-gedrag 

overleggen 
met 
MR/OR/team 

november 
13 febr. 
april  

 B: Uitslag van Kanvas vertalen naar begeleiding van de kinderen en verwerken in lesprogramma. LB-gedrag coaching/ 
overleg lk-LB 

november 
juni 
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Resultaat  In elke groep wordt een keer per week de Kanjerles gegeven. 

 Leerlingen kennen de ‘Kanjertaal’ en kunnen adequaat reageren op mogelijke conflicten. 

 In mei 2020 is de school een gekwalificeerde Kanjerschool. 

 

 

4. Het lerende kind centraal 
 

4.1. Leren centraal  

doel Verhogen opbrengsten 3-8 

Specifiek A Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. 
Leerkrachten zorgen voor effectieve leertijd d.m.v. een adequaat klassenmanagement. 

B Leerkrachten zetten een taalrijke en educatieve leeromgeving in. 

 wie organisatie planning 

Acties A: Invoeren van het Expliciete Directe Instructiemodel. directie/ 
onderwijs 
adviseur 

studiedag EDI 
overleg/ 
bezoeken 

continu 

B: Inzet digitale hulpmiddelen om effectieve leertijd te verhogen. directie/ 
LB-ers 

overleg/ 
bezoeken 

oktober 
4 februari 

B: Visie formuleren rond de inzet van een educatieve taalrijke leeromgeving. directie/ 
onderwijs 
adviseur 

studiedag 18 november 

B: De praktische uitwerking van de visie op de educatieve taalrijke leeromgeving wordt zichtbaar in de 
groepen. 

team overleg/ 
bezoeken 

vanaf januari 

Resultaat  In elke groep wordt EDI toegepast. 

 In elke groep wordt op rekenen en spelling minimaal de normgroei gerealiseerd.  

 Bij elke rekenles worden digitale hulpmiddelen ingezet als aanvulling op de methodesoftware van Pluspunt. 

 In elke groep wordt een educatieve wand zichtbaar levend gehouden. 

 
4.2. Spelend leren 

doel De kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs optimaal dmv een rijke leeromgeving. 

Specifiek A Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. Leerkrachten zorgen voor 
effectieve leertijd d.m.v. een adequaat klassenmanagement. 

B Borgen van kennis en vaardigheden met betrekking tot spelend leren. 
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C Leerkrachten zetten een taalrijke en educatieve leeromgeving in. 

 wie organisatie planning 

Acties A+B: De leerkrachten zijn in staat met behulp van doordacht management om gedifferentieerde 

begeleiding te bieden aan kleine groepjes leerlingen en in de hoeken (spelend leren). De leerkrachten 

hebben hun kennis en vaardigheden in begeleiden van spel en speelleeractiviteiten uitgebreid. 

directie/ 
onderwijs 
adviseur 

studiedag EDI 
overleg/ 
bezoeken 

continu 

A+B+C: Verdiepen in leerlijnen KIJK! (gezamenlijk vaststellen basisaanbod en thema-aanbod).  
Praktisch ontwerpen van betekenisvol en beredeneerd aanbod gekoppeld aan themaplanning 
(Kleuterplein) en groepsrapport KIJK!  

IB werk 
bijeenkomst / 
bezoeken 

5 november 
5 februari 
10 maart 
9 juni 

C: Vanuit het basisaanbod wordt er een educatieve, taalrijke leeromgeving geboden voor de leerlingen. team overleg/ 
bezoeken 

vanaf januari 

Resultaat  In KIJK! is het basisaanbod (80% van de leerlijndoelen) vastgelegd in routines, leeromgeving en vaste thema-onderdelen. 

 In elke groep is dit basisaanbod praktisch zichtbaar in de routines, leeromgeving en vaste themaonderdelen. 

 In elke groep wordt gewerkt vanuit een themaplanning waarbij beredeneerd aanbod in kleine kring en hoeken is gepland op grond van 
ondersteuningsbehoeften. 

 Onder ‘arbeid naar keuze’ worden digitale hulpmiddelen ingezet als beredeneerd aanbod en is deze planning terug te vinden in de weekplanning. 

 In elke groep wordt een educatieve wand zichtbaar levend gehouden. 

 
4.3. Taal 

doel  Verhogen opbrengsten 

Specifiek  A  Optimaliseren begrijpend leesonderwijs  

B  Optimaliseren taalonderwijs groep 1-8   

 wie organisatie  planning 

Acties A: Borging van gemaakte afspraken bij Nieuwsbegrip XL d.m.v. klassenbezoeken a.d.h.v. een kijkwijzer. LB-taal bezoeken/ overleg continu 

 
B: Een doorgaande lijn lees- en spellingonderwijs van groep 1-4 wordt nogmaals besproken en 
geactualiseerd, waarbij met name het gebruik van de methodiek van José Schraven een plek krijgt 
(klankgebaren). 

LB-taal overleg 3-4 
overleg 1-3 
 

7 oktober 
6 december 

 
B: Visie ontwikkelen rond begrijpend luisteren groep 1-3 als voorloper op begrijpend lezen groep 4-8 en dit 
omzetten in een schoollijn. 

LB-taal overleg LB-Dir-IB 30 maart 

Resultaat   In de groepen 4-8 worden de lessen Nieuwsbegrip XL volgens de kijkwijzer /schoollijn uitgevoerd. 

 In groep 1/2 en 3 worden de klankgebaren aangeboden bij letteraanbieding. 

 In groep 4 beheersen de leerkrachten de klankgebaren om bij specifieke instructiemomenten te gebruiken. 

 Aan het eind van het schooljaar is er een schoollijn begrijpend luisteren opgesteld voor de groepen 1-4. 
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4.4. Rekenen 

doel Verhogen opbrengsten 

Specifiek A Optimaliseren rekenonderwijs 

B Optimaliseren gebruik ‘Met Sprongen Vooruit’ 

C Optimaliseren automatisering 

 wie organisatie planning 

Acties 

A: Aanvullen en uitvoeren afspraken schoollijn rekenen. LB-rekenen bezoeken/ 

overleg 

continu 

B: De leerkrachten plannen aan het begin van het schooljaar minimaal 2 momenten een circuit Met 

Sprongen Vooruit. 

LB-rekenen planning delen lopende 

schooljaar 

B: Uitvoeren van een pilot automatiseren voor groep 3-4 t.b.v. het opstellen van de schoollijn 

automatiseren (met 0-meting en eindmeting). 

LB-rekenen overleg/ 

bezoeken 

september 

februari 

B-C: Opstellen schoollijn automatiseren waarin spellen van Sprongen Vooruit geïntegreerd worden.  LB-rekenen overleg LB-Dir-

IB 

3 maart 

Resultaat  In elke groep wordt gewerkt volgens de schoollijn rekenen. 

 In elke groep is minimaal 2 keer in dit schooljaar een circuit Sprongen Vooruit gegeven. 

 In februari wordt de pilot geëvalueerd en de bevindingen worden verwerkt in schoollijn automatiseren. 

 Aan het eind van het jaar is er een schoollijn automatiseren opgesteld en voeren de leerkrachten deze uit. 

 

4.5. Plusleerlingen 

doel Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten bij het begeleiden van de plusleerlingen en leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Begeleiden van plusleerlingen: leren leren en leren samen denken. 

Specifiek A Het borgen van de afspraken in de schoollijn plusleerlingen. 

B Verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden bij het signaleren en begeleiden van plusleerlingen. 

C Verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden bij het signaleren van leerlingen in groep 1-2 met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 wie organisatie planning 

Acties A: Visie verscherpen van signaleren en volgen van plusleerlingen. LB-plus overleg LB-Dir-
IB 

9 september 
3 februari 

A: Onderzoeken huidige status aanbod  voor leerlingen die sterk zijn op één bepaald vakgebied en komen 
tot voorstel om op te nemen in de schoollijn. 

LB-plus overleg LB-Dir-
IB 

9 september 
3 februari 

A-B: Groepsbezoek en bijbehorende coaching rondom ervaringen, inhoud en verdieping van Levelwerk en 
de uitvoering in de groep. Mogelijke verdere verdieping tijdens werkbijeenkomst. 

LB-plus bezoeken/ 
coachen 

continu 
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C: Via een werkbijeenkomst voor de groepen 1-2 leerkrachten herhaling bieden van de theorie rond 
kenmerken en behoeften van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

LB-plus werk 
bijeenkomst 

20 februari 

C: Vanuit theoretische verdieping wordt het aanbod vanuit de Levelbox voor kleuters praktisch ingezet 
voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hieruit voortvloeiend wordt de schoollijn Plusleerlingen 
aangevuld met afspraken rond het signaleren en begeleiden van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong (tevens wordt dit verwerkt in de schoollijn groep 1-2). 

LB-plus bezoeken/ 
overleg 

vanaf 20 
februari 

Resultaat  Er is een duidelijk richtlijn rond het signaleren en volgen van plusleerlingen.  

 Er is een besluit genomen en beschreven in de schoollijn rond de leerlingen die meer nodig hebben op één bepaald vakgebied met materiaal uit 
Levelbox. 

 In de groepen 3-8 hebben de leerkrachten de plusleerlingen (Levelwerk en plusleerlingen op één gebied) in beeld en is in de weekplanning terug te 
vinden hoe deze leerlingen begeleid worden. 

 Binnen de groepen 1-2 hebben de leerkrachten de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in beeld en wordt Levelwerk aangeboden (zichtbaar in 
groepsoverzicht en themaplanning). 

 

5. Ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden 
 

doel Optimaliseren lesprogramma door inzet van ICT-devices en leermiddelen en ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.  
  

specifiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Verhogen kennis en vaardigheden van leerkrachten op het gebied van eigen vaardigheden, organisatie inzet leerlingsoftware en devices en digitale 
leermiddelen in het lesprogramma. 

B Inzet 21e eeuwse vaardigheden als onderdeel van het lesprogramma.  

C Implementeren en borgen onderzoekend leren bij wereldoriëntatie. 

D Onderzoeken nieuwe ontwikkelingen en software. 

 wie organisatie planning 

A: Lijst opstellen ICT vaardigheden leerkrachten op niveau (start, basis, gevorderd). digi-coach overleg september-
oktober 

A: A.d.h.v. ingevulde ICT-vaardighedenlijsten gesprek voeren waarbij persoonlijke ontwikkeldoelen 
opgesteld worden. Vervolgens wordt een scholingsplan opgesteld en uitgevoerd waarbij de digicoaches 
elke maand een workshop aanbieden. 

digi-coach gesprekken 
teamleden 
overleg 
digicoach-Dir-IB 

september/ 
oktober 
21 november 
Workshops 
vanaf januari 

B: Verkennen wat de school nodig heeft voor de verdere uitwerking van de 21e eeuwse vaardigheden en 
hoe deze te koppelen aan het lesprogramma. 

digi-coach overleg 
digicoach-Dir-IB 

26 september 
21 november 

B: Opstellen leerlijn programmeren en in pilotfases uitvoeren.  digi-coach overleg februari 



 

plan van aanpak 2019-2020 24-09-2019 12 

 

 digicoach-Dir-IB 

B: Bekijken mogelijkheden schoollijn sociale media.  digi-coach overleg 
digicoach-Dir-IB 

februari 

C: Het gefaseerd opstellen en vaststellen van een schoollijn rondom de inzet van de ICT-devices en 
leermiddelen en onderzoekend leren bij Wereldoriëntatie.  
Mogelijk pilot uitbreiding naar de groepen 6 en 5.  

directie- 
digi-coach 

twee werk 
bijeenkomsten 
7-8 
twee werk 
bijeenkomsten 
5-8 

8 oktober 
13 januari 
10 maart 
14 mei 
 
 

D: Oriënteren op mogelijkheden samenwerking Microsoft. directie – 
digi-coach 

overleg 19 september 

Resultaat  De ICT-vaardigheden van het team zijn in kaart gebracht op niveau (uiterlijk 18 oktober). 

 Er is voor elk teamlid in overleg met de digicoach een persoonlijk scholingsplan opgesteld met daarin concrete doelen waar aan gewerkt wordt. Dit kan 
ook in de vorm van teamscholing waarvoor een aantal bijeenkomsten is georganiseerd. 

 Vanaf november is er elke maand een ICT workshop georganiseerd, waaraan collega’s vrijwillig of vanuit hun persoonlijk scholingsplan deelgenomen 
hebben. 

 Er wordt gewerkt volgens de schoollijn onderzoekend leren in de groepen 5-8. 

 Er is een leerlijn programmeren opgesteld. 

 Er is een besluit genomen over de op te stellen schoollijn social media. 

 

 

6. Katholieke identiteit 
 

doel Uiting geven aan onze katholieke identiteit en respectvol omgaan naar andere religies. 

Specifiek A Optimaliseren tonen katholieke identiteit en stimuleren openheid andere religies. 

 wie organisatie planning 

Acties A: Kijken naar inhoud van Trefwoord op geschiktheid voor groep 1-2. identiteit 
coördinator 

overleg Dir- 
identiteit 
coördinator 

9 september 

A: Aandacht voor de communicatie rondom activiteiten waarin we verschillende verwachtingen ervaren 
vanuit onze katholieke identiteit. 

directie via social 
schools 

continu 

Resultaat  Er is een besluit genomen over het gebruik van Trefwoord in de groepen 1-2 

 Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met verschillende partijen over de juiste communicatie en verwachtingen rondom de katholieke identiteit. 
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7.  Professionele Leergemeenschap 
 

7.1. Goed functionerend team 

doel Optimaal functioneren van het team aan de hand van het model van Lencioni. 

Specifiek 
 
 
 
 
 
 
 

A Er heerst een lerende professionele cultuur waarin leren van en met elkaar centraal staat. Om dit te bewerkstelligen, is er sprake van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de te behalen doelen. 

B Individuele competenties van de leerkracht worden in via persoonlijk plan ontwikkeld. 

C Het optimaliseren van de overlegstructuur op team- bouw- en leerjaarniveau. 

D Er wordt gehandeld volgens de gemaakte afspraken (vastgelegd in het kwaliteitshandboek) en daar wordt onderling feedback over 
gegeven/ontvangen. 

E Er is sprake van integraal leiderschap dat wordt gekenmerkt door het afstemmen en coördineren van de taken, activiteiten, middelen, processen en 
structuren op elkaar, zodat ze, elkaar versterkend, bijdragen aan de realisering van goed onderwijs ten bate van het leren van de leerlingen. 

F Er is een duidelijk beschreven profiel van de rol van de instructional leader in het bewaken en bespreken van de resultaten in relatie tot de gestelde 
doelen op school-, groep-, en leerling niveau, waarbij de leerkrachten ondersteund worden. 

 wie organisatie planning 

Acties A+B+E: Invoeren Coo7 als middel om uitvoering te geven aan gesprekscyclus en deze opnemen 
in jaarplanning. Hierbij is aandacht voor rol van teamspeler binnen de professionele cultuur. 

directie klassenbezoeken/ 
gesprekken 

5 september 
continu 

A+C+E: Formeel begint elk overleg binnen het team met aandacht voor het team-functioneren 
(Lencioni) en aan het eind worden feedbackmomenten gecreëerd. 
Twee keer per jaar staan we als team specifiek stil bij het functioneren van het team en 
evalueren waar we staan en waar verder verdieping/verbetering kan komen.  

directie/ team overleg/ 
bezoeken 
tijdens studiedagen 

continu 
 
16 september 
21 februari 

A+D: Informeel bevragen de personeelsleden onderling elkaar op hun intenties en gedragingen 
en nemen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de afgesproken gedragingen. 

directie/team informeel overleg continu 

A+B+C: Er worden minimaal twee rondes collegiale consultaties op grond van een leervraag 
gehouden om de professionele leergemeenschap te stimuleren en de opbrengsten te verhogen 
d.m.v. (uitvoeren EDI) effectieve instructie en het duidelijk stellen van doelen. 

directie/team overleg 
onderwijsadviseur- 
Dir- IB 
collegiale 
klassenbezoeken  

23 september 
 
 
oktober 
maart 

A+B+C: Leerkrachten bereiden gezamenlijk lessen voor om van en met elkaar te leren hoe zij EDI 
kunnen optimaliseren. Dit gebeurt tijdens de studiedagen, maar ook op andere momenten (o.a. 
tijdens parallel overleggen). 

team studiedag EDI 
parallel overleggen 

continu 
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A+B+D+E+F: Er worden drie instructional leaders en de directie opgeleid om groepsobservaties 
met feedbackgesprekken uit te voeren. 

onderwijsadviseur- 
instructional 
leaders- directie 

bijeenkomsten 
 

23 september 
14 oktober 

A+B+D+E+F: De instructional leaders en de directie brengen gepland en ongepland 
groepsbezoeken en voeren feedbackgesprekken. 

onderwijsadviseur- 
instructional 
leaders- directie 

groepsbezoeken 
 

continu 

C: Optimaliseren werkbijeenkomsten en overlegmomenten door het toepassen van werkvormen 
die uitnodigen tot pittige discussies om betrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren. 

directie-IB tijdens overleggen continu 

E: In het profiel Onderwijskundig leiderschap wordt omschreven wie welke rollen en 
verantwoordelijkheden hebben (Directie, IB, LB en instructional leaders). Deze taakverdeling 
wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

directie-IB overleggen en 
kwaliteitshandboek 

13 september 

E: Door middel van coaching zal de directie in samenwerking met de IB en instructional leaders 
een planmatige aanpak ontwikkelen in een cyclisch systeem ten behoeve van onderwijskundige 
sturing. 

onderwijsadviseur- 
instructional 
leaders- directie 

groepsbezoeken/ 
coaching 
 

continu 

E: Inzet van flitsbezoeken door de directie om een actueel beeld te krijgen van het functioneren 
van de leerkrachten. 

directie flitsbezoeken 
 

pilot vanaf 
september 
vast vanaf 
januari 

Resultaat  De directie heeft Coo7 ingevoerd volgens de jaarplanning en de gesprekscyclus uitgevoerd. 

 De directie voert elke week vanaf januari een half uur flitsbezoeken uit. 

 De visie op de  professionele leercultuur op de RKBS Christoffel is voor het team duidelijk, men weet van elkaar wat de verwachtingen zijn om deze 
leercultuur te blijven voeden. Vervolgens is dit vastgelegd in de afspraken in het kwaliteithandboek. 

 Het team kent de piramide voor een goed functionerend team (Lencioni)  en houdt zich aan de afgesproken gedragingen. Tevens spreken teamleden 
elkaar hierop aan en nemen zo gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 Binnen de verschillende bijeenkomsten worden door middel van verschillende werkvormen pittige discussies gevoerd en komt het team zo tot 
betrokkenheid bij de gezamenlijke besluiten. 

 Aan het eind van het schooljaar hebben er in elk leerjaar minimaal 2 rondes collegiale consultaties plaatsgevonden waarvan de verbeterpunten zijn 
vastgelegd. 

 Ook zijn 3 rondes groepsobservaties geweest, waarvan de verbeterpunten zijn vastgelegd. 

 Er is een duidelijk beschreven takenpakket binnen de verschillende functies (Dir, IB, LB en instructional leaders). Op deze wijze zijn de lijnen kort gehouden 
en het systeem inzichtelijk.  
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8. Ouders als partners 
 

doel Ouders worden als ervaringsdeskundigen betrokken bij het begeleiden van de ontwikkeling van hun kind. De school betrekt de ouders bij de 
ontwikkelingen binnen de school ter verbetering van de kwaliteit. 

Specifiek A Optimaliseren van ouderbetrokkenheid rond ontwikkeling onderwijsinhoudelijk gebied. 

B Optimaliseren communicatie richting ouders. 

 wie organisatie planning 

Acties A: Keuze voor digitaal rapport (ESIS of Kerndoel). Daarna invoering van dit rapport met aandacht voor 
invoerinstructies. 

werkgroep 
 

overleggen eens 
in 3 weken. 
drie werk 
bijeenkomsten 

 
17 oktober 
12 november 
9 januari 
28/30 januari 

A: Centraal opstellen van schoolinformatie (maandelijks) naar ouders uit de groepen 3-8 op 
onderwijskundig gebied. 

directie 
werkgroep 

pilot groep 3-5 
uitbreiding rest 

24 september 
14 januari 
21 april 

B: Verdiepen inhoud schoolwebsite. directie o.a. via filmpje 6 januari 

B: Herinrichten en onderhouden Vensters PO  directie-IB overleg 11 oktober 
6 april 

Resultaat  Er wordt in de groepen 3-8 gewerkt met een nieuwe digitaal rapport en deze is in maart en juni aan ouders uitgereikt. 

 Vanaf januari krijgen de ouders van de groepen 3-8 elke maand een globaal overzicht van het lesprogramma toegestuurd via Social Schools. 

 Vensters PO en website zijn op orde. 

 
 

9. Brede ontwikkeling 
 

9.1 Cultuur en creatieve vakken 

doel Ontwikkelen van een doorgaande lijn voor de creatieve vakken in samenhang met cultuureducatie. 

Specifiek A Verankering en monitoring creatieve leerlijn en beeldende vorming volgens de structuur van de online methode ‘laat maar leren’. Evaluatie gebruik 
van en werken met monitor ‘laat maar leren’. 

B Leerlijn kunst & cultuur. 

 wie organisatie planning 

Acties A: Het team volgt de workshop ‘creatief proces’ voor het verder uitwerken van de creatieve lessen in 
de eigen groep. 

LB-cultuur teambijeenkomst 5 maart 
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A: ‘Laat maar leren’ heeft een geïntegreerde monitor. De LB’er zal op ten minste twee vaste 
momenten in het schooljaar onderzoeken hoe de monitor is ingezet door het team en inventariseren 
of en in welke mate het team behoefte aan begeleiding heeft. 

LB-cultuur groepsbezoeken/ 
coachen 

continu 

B: Oriëntatie op mogelijkheid project ‘kunstenaar in de klas’. Mogelijk uitzetten van pilot om mogelijk 
te verwerken in leerlijn kunst & cultuur. 

LB-cultuur pilot februari 

B: Voor elk leerjaar is er een theatervoorstelling en een museumbezoek ingepland. Deze bezoeken 
staan niet op zichzelf maar zijn verwerkt in een reeks lessen waarbij zowel de zaakvakken als de 
creatieve vakken aan bod komen. 

LB-cultuur rooster en 
lesvoorbereidingen 

5 september 
continu 

Resultaat  Groepen 3-8 gebruiken de monitor om breed aanbod in een doorgaande lijn te bieden. Ze houden het bij en bekijken welke technieken nog aan bod 
moeten komen. 

 Er is een workshop georganiseerd rondom het creatief proces. Vervolgens heeft de LB’er een ronde klassenbezoeken met nagesprek gehouden. 

 Er is een pilot geweest rond ‘Kunstenaar in de klas’ en er zijn afspraken voor het volgende schooljaar opgenomen in schoollijn kunst & cultuur. 

 Alle groepen hebben een theatervoorstelling en een museum bezocht. 

 In alle groepen zijn hier voorbereidingslessen aan besteed en een vervolgactiviteit in de klas.  

 

9.2. Techniek 

doel Ontwikkelen van een doorgaande lijn voor de technieklessen.  

Specifiek A Optimaliseren van technieklessen 

 wie organisatie planning 

Actie A: Uitbreiding leerlijn techniek door middel van inzet externe deskundigen. directie contact leggen 
met Kicks. 

11 november 
 

Resultaat  De techniekkisten zijn aangepast op grond van de uitbreiding, waarbij er sprake is van een doorgaande lijn. 

 

9.3.   Brede ontwikkeling 

doel De kinderen krijgen een rijk aanbod waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen. 

Specifiek A Kinderen stimuleren tot het ontdekken van hun talenten    

 wie organisatie planning 

acties A: Er wordt een pilotgroep opgezet waarbij het aanbod van de naschoolse activiteiten onder schooltijd 
worden gegeven.  
Ook een aantal teamleden zal een workshop verzorgen op basis van affiniteit, zodat de groepen niet te 
groot worden en de kinderen een keuzemogelijkheid hebben. 

directie contact leggen 
met Kicks. 
overleg 
teamleden 

2 september 
 

Resultaat  Er heeft pilot gedraaid en vanuit bevindingen is er een plan opgesteld voor het volgende schooljaar. 
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10. Christoffel in maatschappij 
 

doel Vergroten van de leeromgeving van de kinderen 

Specifiek A Bewustwording van kinderen voor de wereld om hen heen.    

 wie organisatie planning 

Acties A: Verkennen mogelijkheid samenwerking Stichting Kunstverbind. Dit is een project waarbij er gezamenlijk, 
in teams van ouderen en kinderen, wordt gewerkt aan een Mondriaan-achtig schilderij. 

adjunct contact leggen  
 

5 september 
 

Resultaat  Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Stichting Kunstverbind en school. 

 Er heeft een pilot gedraaid met twee groepen die aan het project hebben deelgenomen. Op basis van de bevindingen is er een besluit genomen om de 
samenwerking te vervolgen. 

 

 

11. ARBO 
 

doel Op de Christoffel wordt er zorg gedragen voor een veilig klimaat waarbinnen er eenduidig gehandeld wordt.  

Specifiek A Uitvoeren beleid RI&E. 

B Het terugdringen van het ziekteverzuim tot 5%. 

C Opstellen en uitvoeren verzuimprotocol. 

D Uitvoeren wetgeving privacy. 

 wie organisatie planning 

Acties A:  Afname RI&E adjunct afname 11-22 
november 
 

B: Analyseren verzuimrapportage en plan van aanpak maken op teamniveau, individueel niveau en 
directieniveau. 

adjunct analyse en plan 
van aanpak 

continu 

B: Bespreken ziekteverzuimcijfers en consequenties in teamvergadering. adjunct team 
bijeenkomst 

29 oktober 
 

B: Voeren van gesprekken met individuele collega’s. adjunct gesprekken continu 

C: Informeren team over verzuimprotocol. adjunct team 
bijeenkomst 

29 oktober 
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C: Uitvoeren verzuimprotocol. directie meldingen 
verwerken en 
opvang 
realiseren 

continu 

D: Contoleren school n.a.v. handboek AVG en hierna team informeren over actiepunten. directie  ? 

Resultaat  De RI&E is uitgevoerd en mogelijke aanbevelingen zijn uitgevoerd. 

 Er wordt uitvoering gegeven aan de verschillende veiligheidsprotocollen. 

 Het ziekteverzuim is gedaald onder de 5%. 

 Het team voert de actiepunten uit volgens het handboek AVG. 

 

12. Kwaliteitsbewaking 
 

doel 
 

Het gedetailleerd in kaart brengen van de kwaliteitszorg en het op grond daarvan maken van specifieke beleidskeuzes en een gerichte meerjarenaanpak 
van de kwaliteitszorg. 

Specifiek A Door de inzet van het instrument van Cees Bos (WMK-PO) worden beleidsterreinen gescreend en op grond daarvan worden prioriteiten gesteld 
m.b.t. de kwaliteitszorg. 

B De school hanteert een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg ten bate van het lerende kind, toetst dit en voert verbeteringen uit op basis 
van de uitkomsten.  

C De school heeft een kwaliteitshandboek waarin alle documenten behorend bij het kwaliteitszorgsysteem en het plan van aanpak 
opgenomen zijn.  

 wie organisatie planning 

Acties A: Middels WMK-PO wordt een aantal domeinen gescreend onder het team. directie-IB opstellen en 
afname 

7 januari 

A: Er wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. directie-
leerlingen 
raad 

opstellen en 
afname 

13 januari 

A: De resultaten van de kwaliteitskaarten WMK-PO en de LTO worden besproken met het team, 
leerlingenraad en MR. 

directie-IB team/MR/ 
bijeenkomst/ 
leerlingenraad 

3, 13 en 17 
februari 

B: Er wordt een kwaliteitszorgsysteem opgesteld en vastgesteld door middel van:  

 Uitzetten in concrete planning. 

 Uitvoeren kwaliteitszorg / afnemen 0-meting kwaliteitsmatrix. 

directie-IB invullen 
kwaliteitsmatrix 

december 

B: (Trend)analyse opstellen op school- en groepsniveau m.b.v. LVS door IB / directie. directie/IB analyse 
opstellen 

januari 
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B: Analyses door leerkrachten, presentaties, PDCA-cyclus met tussentijdse evaluaties. directie/IB 
/onderwijs
adviseur 

studiedagen: 
analyse 
opstellen 

18 november 
21 februari 
april 
juni 

B: Tussenpresentatie opbrengsten op basis van analyse methodetoetsen. Van zelfevaluatie naar 
blokplanning op groepsniveau na analyse van methode-gebonden toetsen . 

directie/IB 
/onderwijs
adviseur 

studiedagen: 
analyse 
opstellen en 
blokplanningen 

18 november 
start 
april 

 C: Opstellen en bijhouden van een digitaal kwaliteitshandboek. Aan de afspraken die gemaakt worden gaat 
een discussie vooraf alvorens deze worden vastgelegd in het kwaliteitshandboek zodat er betrokkenheid 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd wordt. 

directie/IB
/LB-ers 

afspraken rond 
verschillende 
schoollijnen. 

continu 

Resultaat  Er is een LTO afgenomen en uitkomst geanalyseerd en verwerkt in mogelijke verbeteringen voor het volgende schooljaar. 

 Er zijn 10 beleidsterreinen door het team gescreend middels WMKPO en de uitkomst geanalyseerd en verwerkt in mogelijke verbeteringen voor het 
volgende schooljaar. 

 Aan het eind van het schooljaar is de kwaliteitsmatrix volgens planning uitgevoerd. 

 Het digitaal kwaliteitshandboek is een ‘levend document’ waarin afspraken vastgelegd worden en door het team geraadpleegd wordt. 

 Er zijn op grond van analyses tussenopbrengsten van de methode, blokplanningen gemaakt, uitgevoerd en weer geëvalueerd (PDCA-cyclus). 

 Op grond van de trendanalyses van methode onafhankelijke toetsen is een verbeterplan vastgesteld en in uitvoer gebracht, volgens planning. 

 


