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Voorwoord  

 

Voor u ligt het schoolplan 2020 – 2024 van de Theresiaschool . Het schoolplan is uitkomst van 

studiedagen, teambijeenkomsten, vergaderingen, gesprekken tijdens de koffie, overleg met de 

Medezeggenschapsraad  en gesprekken met ouders en kinderen( leerlingenraad)  op de gang. Daarmee 

denken we de koers van onze school voor de komende jaren vanuit een breed en gezamenlijk 

perspectief beschreven te hebben.  

 

Toch blijft het een plan van papier. Daarom gaan we de komende jaren actief het gesprek met en 

binnen alle geledingen aan, dus ook dit schoolplan. We vragen actief om feedback over wat we 

voornemens zijn en werkelijk doen. We nodigen kinderen, ouders en andere belanghebbenden 

proactief uit om mee te denken en zo mee te helpen er wederom vier mooie jaren van te maken.  

 

Het voorliggende schoolplan is bewust beknopt gehouden. Het beschrijft vooral wie we zijn en wat we 

van plan zijn; minder wat we gedaan hebben. Het is de kaart waarmee we onze koers bepalen en vooral 

ook de kaart waarop we kunnen zien of we nog op koers liggen. Onze koers is gebaseerd op de 

ervaringen, de (geleerde) lessen en de successen van de afgelopen (vier) jaren. Er staan volop nieuwe 

uitdagingen voor de boeg, daar zijn we ons als school terdege van bewust. We gaan deze mooie 

maatschappelijke verantwoordelijkheid graag samen met kinderen en ouders aan,. 

 

Directie en team Theresiaschool 

 

September 2021  
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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 

De school 

Theresiaschool is onderdeel van het Kindcentum “Wij-Land” in Berlicum, een dorp in de gemeente St. 

Michielsgestel. De Theresiaschool maakt deel uit van de Stichting Cadans Primair.  

De school is gelegen in een jonge wijk met diverse soort bebouwing, van huurhuizen tot vrijstaande 

woningen. Het schoolgebouw is een prachtig, eigentijds, transparant, en kleurrijk gebouw en ligt aan  

de rand van het dorp met een openbaar verduurzaamd park.  

Het gebouw is eigendom van de woningbouwstichting “Joost”. De gemeente huurt het pand en de 

school gebruikt de ruimtes als onderwijsinstelling.  

 

Leerlingenpopulatie  

De Theresiaschool telt 490 leerlingen, die komen uit 339 gezinnen. Er zijn weinig leerlingen met een 

extra weging.  Het merendeel van de ouders van de leerlingen van de Theresiaschool heeft een 

middelbare of hogere opleiding. 

 

86% van de leerlingen heeft een voorschoolse voorziening bezocht. Op dit moment komen er veel 

leerlingen vanuit een andere basisschool naar de Theresiaschool (verhuizing).  

 

 

Teamsamenstelling  

Voor de precieze samenstelling van het team verwijzen we naar het schoolformatieplan, dit wordt 

jaarlijkse vastgesteld. In 2020-2021 werken er ongeveer 40 teamleden op Theresiaschool . Daarvan is 

ongeveer 8  procent man.  Behalve leerkrachten  zijn er een  conciërge en een administratief 

medewerker werkzaam.. 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 

Cadans Primair is een lerende organisatie, waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en 

groeimogelijkheden. De wereld waarin leerlingen van onze scholen opgroeien doet voortdurend een 

beroep op ‘eigen wijsheid’ en ‘samen wijsheid’. Aanvoelen wat bij je past, resoneren met de 

omgeving als het kan en weerstand bieden als het moet. Cadans Primair kent drie kernwaarden die 

leidend zijn voor ons handelen op de scholen en voor ons als stichting: 

 

Eigenaarschap: is vrijheid om te doen wat nodig is binnen gezamenlijk gemaakte afspraken. We 

tonen eigenaarschap als we persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en ook anderen in staat 

stellen om verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Vertrouwen: gaat over relaties, dus luisteren we om te begrijpen en om verbinding tot stand te 

brengen. Vertrouwen laten we zien als we ruimte laten voor anders denken en ruimte geven voor 

persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

 

Ontwikkeling: is vernieuwing en beweging, verkennen en ontginnen van positieve mogelijkheden. 

Ontwikkeling laten we zien als we durven te experimenteren, als we nieuwsgierig zijn en blijven 

onderzoeken en ontdekken. 

 

In oktober 2020 is het strategisch beleidsplan LEREN BEWEEGT ONS van Cadans Primair vastgesteld. 

Hiervoor is een brede verkenning uitgevoerd met de verschillende geledingen naar de 

uitgangspunten en de diverse interne- en externe ontwikkelingen. Uit deze verkenning blijkt een 

gedeeld beeld van Cadans Primair. 

 

Cadans Primair kent een focus op het primaire proces met een kenmerkende open en 

onderzoekende houding en sterk onderwijskundig leiderschap. 

 

Op basis van de dialoog en verkregen input zijn gezamenlijk zes speerpunten voor Cadans Primair 

gekozen. Deze speerpunten vormen het kader voor de verdere ontwikkeling van onze gehele 

organisatie, zowel bestuursbreed, op onze scholen als voor al onze onderwijsprofessionals en 

bovenal onze leerlingen. Deze worden in het volgende beeld weergegeven en vervolgens een voor 

een toegelicht. 

 

Onze basis: goed onderwijs! 

 

De basis van Cadans Primair is, en blijft, goed, gedegen en gefundeerd kwalitatief onderwijs. We 

willen leerlingen toerusten en ontwikkelen voor het leven, hebben hoge verwachtingen en streven 

naar een hoog leerrendement. Het leerproces van leerlingen wordt continu zichtbaar gemaakt 

waarbij de ontwikkeling van iedere leerling wordt geëxpliciteerd en in beeld wordt gebracht. 

 

De leerlingen ontwikkelen zich in een goed pedagogisch klimaat waarin zij zich prettig voelen. Wij 

stimuleren hen om te handelen vanuit een open respectvolle grondhouding voor anderen en oog te 

hebben voor de duurzaamheid van de wereld om zich heen. 
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Deze basis vormen wij samen met ouders. Samen met de leerling vormen ouders en school dan ook 

een driehoek, waarbij ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden gericht is op dezelfde ambitie: 

een optimale ontwikkeling voor ieder kind. 

 

In onze veranderende maatschappij waarbij kennis op ieder moment beschikbaar wordt, is het zelf 

kunnen onderzoeken en sturing nemen van het eigen leerproces van groot belang. Dit vraagt een 

verandering naar meer leerling-gestuurd onderwijs. Hier horen ook andere onderwijsactiviteiten bij. 

Dit betekent niet dat “klassiek” leerkracht-gestuurd onderwijs geen waarde heeft, maar dat dit 

aangevuld wordt met activiteiten waarbij de leerling eigenaarschap kan nemen en onderzoekend 

leren wordt gestimuleerd. 

 

Onze onderwijsvisie bestaat uit drie onderdelen die wij de komende jaren verder ontwikkelen: 

 

• onderzoekend leren: 

 

• eigenaarschap 

 

• zicht op onderwijsbehoefte en aanpassingen. 

 

Deze drie thema’s zijn op stichtingsniveau uitgewerkt op definitie, onderbouwing, ambitie, en actie-

en ontwikkelpunten. Dit versterken wij met de speerpunten professioneel organiseren’ en 

‘samenwerken met partners’. Binnen professioneel organiseren geven wij inhoud aan de 

professionele leergemeenschap (PLG) die wij met elkaar vormen waarbij kennisdeling en onderzoek 

centraal staan. Vanuit onze onderwijsvisie zoeken wij intensieve samenwerking met diverse partners. 

 

Onderzoekend leren 

 

Onderzoekend leren is een werkvorm of leerstijl die aanspoort om de wereld om je heen te 

ontdekken en te onderzoeken. Hierbij staat de denkkracht van de leerling centraal. Belangrijke 

vaardigheden voor de toekomst van de leerling als kritisch denken, creativiteit en 

probleemoplossend vermogen worden hiermee verdiept en nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd. 

 

Eigenaarschap 

 

Eigenaarschap is het hebben van invloed door de leerlingen op het eigen leerproces. Dit (gedeelde) 

eigenaarschap wordt gegeven vanuit vertrouwen, op basis van continue feedback en evaluatie, in 

samenspraak met de leerkracht en is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de leerling. 

 

Zicht op onderwijsbehoefte en aanpassingen 

 

Een ander thema binnen onze verkenning is inzicht krijgen in de onderwijsbehoefte en het onderwijs 

hierop aanpassen. Onderwijs op basis van inzicht in de leerling en het leren zichtbaar maken. Dit sluit 

aan op de invoering van passend onderwijs, waarbij ook leerlingen met specifieke onderwijs-

behoeften worden ondersteund. Hoewel de onderwijspraktijk van vandaag haar grenzen kent, willen 
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wij onze leerlingen goed leren kennen en zo goed mogelijk ons onderwijs op de onderwijsbehoefte 

van onze leerlingen af kunnen stemmen. Het realiseren van goed onderwijs vraagt een organisatie 

 

waarbinnen de onderwijsprofessional eigenaarschap neemt, kennis ontwikkelt en deelt en 

competenties benut. Sturing en feedback zijn cruciale onderdelen voor onderwijsprofessionals om 

zich te kunnen ontwikkelen. Op deze manier kunnen werkgever en werknemer elkaar optimaal 

versterken. Door hierop te investeren is er sprake van onderscheidend werkgeverschap. 

 

Professioneel organiseren 

 

Wij hanteren een professionele leergemeenschap om onze speerpunten te realiseren. Dit doen wij 

gezamenlijk, iedere PLG heeft een Cadans Primair brede vertegenwoordiging met aansturing van 

directieleden Cadans Primair. Door met PLG’s te werken komt kennisdeling op de scholen in een 

stroomversnelling en stimuleren we een cultuur van experimenteren, innovatie en ondernemerschap 

 

Samenwerking met partners 

 

De ontwikkeling van een leerling geven wij samen vorm met partners in onze omgeving. Het doel is 

een integrale samenwerking rondom kind, ouders, onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Zo kunnen we 

snel handelen voor kinderen die op school weer kunnen leren doordat zij passende ondersteuning 

krijgen. Deze partners vormen onmisbare schakels in de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij 

werken dan ook graag samen om deze ontwikkeling verder te versterken. Komende periode gaan wij 

dan ook onderzoeken of en waar nadere samenwerking met diverse partners de ontwikkeling kan 

versterken Hierbij valt te denken aan doorgaande ontwikkeling van een Integraal Kindcentra, 

arrangeren naar schoolbehoefte en het onderzoeken van meer structurele 

samenwerkingsmogelijkheden met het Voortgezet Onderwijs. 

 

De speerpunten van het strategisch beleidsplan zijn uitgewerkt in ambitie-indicatoren en meetbare 

indicatoren. Op schoolniveau worden deze speerpunten verwerkt in de schooljaarplannen. De 

voortgang hiervan wordt zowel op school als op bestuursniveau zichtbaar gemaakt in een cockpit. 

Het allerbelangrijkste is dat deze speerpunten terug te vinden zijn in onze school en in onze groepen. 

Dat is waar onze onderwijsprofessionals werken en onze leerlingen leren. Dat is waar Cadans Primair 

het voor doet: leren beweegt ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. ONS SCHOOLCONCEPT         
 

Wat we echt belangrijk vinden  

Over missie en visie valt veel te zeggen. Er zijn verschillende opvatting over wat nu precies missie en 

visie is. 

 Als Theresiaschool  beschrijven we wat we verstaan onder:  

• Hoger doel: waarom we bestaan 

 • Gewaagd doel: waar we heen gaan, wat onze ambitie is  

• Kernwaarden: waar we voor staan  

• Kernkwaliteiten: waar we echt goed in zijn.  

 

Onze hoger doel  

Op Theresiaschool  begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling tot positief kritische mensen. 

Kinderen leren en ontwikkelen zich door vanuit een actief onderzoekende houding antwoorden te 

vinden op (eigen) vragen. Kinderen verlaten onze school met een nieuwsgierige en onderzoekende 

houding en een behoefte om blijvend te ontwikkelen. Ze beschikken over vaardigheden, inzichten, 

kennis en attitudes die hen voorbereidt op de steeds in beweging zijnde samenleving.  

 

Gewaagde doel  

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat alle kinderen op Theresiaschool  werken, leren en zich 

ontwikkelen vanuit een intrinsieke motivatie. Vanuit deze intrinsieke motivatie werken ze aan 

(basis)vaardigheden die ze nodig hebben om zich een duurzame plek in onze samenleving te 

verwerven.  

 

Onze kernwaarden  

Als Theresiaschool hebben we een vijftal kernwaarden beschreven. Deze komen continue in 

samenhang aan de orde in onze dagelijkse onderwijspraktijk; niet alleen bij kinderen, ook bij 

teamleden en ouders.  

Het gaat daarbij om: ontwikkeling, veiligheid, zelfstandigheid, betrokkenheid en nieuwsgierigheid. 

Onze kernwaarden, onze parels, zijn dagelijks zichtbaar.  

 

Onze kernkwaliteiten  

Als Theresiaschool zijn we goed in:  

• Het aanbieden van een beredeneerd aanbod werkend vanuit betekenisvolle thematische aanpak;  

• Het realiseren van een veilige leer- en leefomgeving voor iedereen op school;  

• Het betrekken van ouders bij de zorg en begeleiding van kinderen;  

• Het bieden van een goede ondersteunings- en begeleidingsstructuur;  

• Continuïteit in de samenstelling van het team;  

• Een team dat professioneel is en zich blijft ontwikkelen. ( Leren voor ’t leven  !) 
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Ons onderwijs:   

Leerlingen krijgen de kans te laten zien wat ze kunnen en willen. Zij worden uitgedaagd en 

ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden.  

Ons onderwijs daagt uit tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid Ontwikkelen en leren 

doet een kind zelf, niet alleen!  

Ons onderwijs daagt leerlingen uit om zich vanaf meet af aan, zichzelf als kritisch en verantwoordelijk 

te zien en als eigenaar van hun ontwikkeling.  

Leerkracht en leerling zijn full-partners in leren De een is niet zonder de ander. Beiden zijn 

verantwoordelijk voor proces en resultaat, hoewel op verschillende wijzen. Het vraagt om 

leerkrachten die hun leerlingen aanvaarden, verstaan, stimuleert en uitdaagt.  

Ons onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Alle handelen in ons onderwijs 

is moreel handelen.  

Onze onderwijscultuur in de groep en school zijn verbindend en biedt een moreel kompas. Ze is 

open, veilig en kent een toon van respect en vertrouwen. Een praktische leidraad vormt het advies: 

zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de ander, zorg goed voor je omgeving.  

Ons onderwijs is een  deel van de samenleving, maar kenmerkt zich tegelijk door een zekere afstand 

en reflectie.  

Ons onderwijs biedt daarom een curriculum met diepte en variatie en rijke ervaringsmogelijkheden 

in een vanzelfsprekende verbinding met de vele werkelijkheden buiten de school. 

Onze onderwijsuitgangspunten en - resultaten worden getoetst en gelegitimeerd, in de eerste plaats 

ten dienste van de leerling en de school.  

Ons onderwijs vindt plaats in een lerende organisatie waarin leerkrachten en ouders, maar ook 

leerlingen weten hoe zij ervoor staan. De keuzes die worden gemaakt ten behoeve van het 

onderwijsproces en de resultaten worden naar hen en naar overheid verantwoord. De keuzen 

worden gevolgd, geëvalueerd en geborgd. 

 

 

3.1 Waar staat de school voor? Missie en visie 
“Leren voor het leven!” De Theresiaschool is een school met goed en gestructureerd onderwijs. Het 

verwerven van de noodzakelijke kennis en het opdoen van diverse vaardigheden vormt de basis voor 

de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

Kinderen begroeten de wereld vol verwondering. Wij willen die verwondering blijvend prikkelen 

zodat ze met plezier een leven lang leren. Wij willen dat onze leerlingen respectvol met elkaar 

omgaan door ze te leren écht te zien en te horen zodat ze uitgroeien tot volwaardige mensen die 

durven staan voor normen en waarden.  

De Theresiaschool wil de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd opleiden tot creatieve en 

kritisch denkende mensen.  

De cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen stellen we voorop wetende dat hiervoor een gezond 

pedagogisch klimaat aanwezig moet zijn waarin we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen zo goed mogelijk willen stimuleren. Structuur, rust en regelmaat zijn hierin centrale 

thema’s.  
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Ieder kind heeft recht op zorg. Wij werken bewust, cyclisch en systematisch met als doel de grootst 

mogelijke opbrengst van leerprestaties, maar juist ook het welbevinden van kinderen. We streven 

ernaar dat de leerlingen ervaren en leren dat leren leuk is. De leerkrachten zorgen ervoor dat 

leerlingen zich veilig, prettig en gewaardeerd voelen zodat er optimaal geleerd kan worden. Ouders 

zien wij hierin als onze belangrijkste partners.  

De leerkrachten hebben de kennis en vaardigheden om passend onderwijs te realiseren en indien de 

school niet zelf de hulp kan bieden die een leerling nodig heeft, wordt hulp van anderen ingeroepen 

zoals bijvoorbeeld de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk of de 

ondersteuningseenheid.  

 

3.2 Kernwaarden 
Rust en regelmaat 

tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw werden de drie R’s (rust, reinheid en regelmaat) 

liefkozend gebruikt om kernwaarden voor opvoeding en onderwijs te promoten bij jonge ouders en 

toekomende leraren. Rust en regelmaat vormen op de Theresiaschool nog steeds de basis voor een 

veilige en vertrouwde school. De klas met de klasgenootjes en de leerkracht(en) vormt voor ons de 

‘veilige haven’ van elk kind. Het dagritme, de vaste patronen, routines en afspraken die gehanteerd 

worden geven daarin houvast en structuur. Het is plezierig en veilig dat bepaalde zaken elke dag 

hetzelfde gaan.  

 

Eigenaarschap 

Al vanaf het moment van instromen van een vierjarig kind op school wordt gewerkt aan 

eigenaarschap. Uiteraard op een wijze die past bij het onderwijs in groep ½ en ontwikkelingsniveau 

van het kind. Zo worden onze kleuters gestimuleerd om binnen een thema zelf te plannen en te 

kiezen wanneer zij de themawerkjes uitvoeren. Daarnaast worden de kleuters uitgedaagd zelf te 

plannen en te kiezen welk werkje zij tijdens de werkles willen doen. In de ochtend gebeurt dit door 

midden van het planbord. In de middag mogen zij vrij kiezen en zijn er dus meer keuzemogelijkheden 

dan in de ochtend. In de uitwerking van een thema komt ook eigenaarschap naar voren: de kleuters 

richten samen met de leerkracht de themahoek in en tevens worden zij uitgedaagd en gestimuleerd 

de eigen leervragen te bedenken en te onderzoeken. 

Eigenaarschap komt ook tot uiting bij het eten van het fruit: onze jongste leerlingen plannen en 

kiezen zelf het moment waarop ze dit doen.  

In de groepen 3 tot en met 8 komt het eigenaarschap nu vooral tot uiting tijdens het werken met de 

leerarrangementen (‘een leerarrangement is een doelgerichte selectie van bestaande en/of 

zelfgemaakte leermiddelen om het onderwijs vorm te geven’):  de leerlingen wordt hierbij 

uitgedaagd eigen leervragen op te stellen en te onderzoeken.  

Tevens wordt gepoogd door middel van het inzichtelijk maken van leerdoelen bij de hoofdvakken 

leerlingen meer eigenaar te maken van het eigen  leerproces. Het stimuleren van reflectie op proces 

en product is hiervan een essentieel onderdeel.  

Aan de start van een nieuw schooljaar vindt er een startgesprek plaats. De kinderen worden hiervoor 

uitgenodigd en zij mogen samen met hun ouders naar dit gesprek komen. In dit gesprek staat de 

leerling en zijn wensen, behoeften en verwachtingen centraal. Ze vormen het uitgangspunt van het 

nieuwe schooljaar. Dit, ook ten gunste van het ontwikkelen en stimuleren  van verantwoordelijkheid 

en eigenaarschap.  
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De Theresiaschool streeft er, in het kader van eigenaarschap, naar alle gesprekken kindgesprekken te 

laten zijn. Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te 

krijgen, de pedagogische relatie te versterken, de persoonlijke betrokkenheid en motivatie te 

vergroten wat leidt tot meer eigenaarschap. Tevens hebben de gesprekken een positieve invloed op 

het welbevinden van kinderen omdat er serieus naar hen geluisterd wordt. De Theresiaschool streeft 

ernaar eigenaarschap de komende jaren verder uit te werken.  

 

Ontdekkend/onderzoekend leren 

Om leerlingen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding te stimuleren 

wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren ingezet. Op de Theresiaschool is deze 

onderzoekende houding vooral zichtbaar tijdens de leerarrangementen waarbij we leerlingen 

nieuwsgierig proberen te maken zodat ze op basis van hun interesse zoveel mogelijk vragen 

bedenken om meer over het onderwerp te leren. De leerkracht ondersteunt de leerlingen tijdens dit 

proces. Dit onderzoekend leren willen wij de komende jaren uitbouwen zodat het een meer 

prominente plaats krijgt binnen ons onderwijs.  

 

Bewegend leren 

De laatste jaren is er veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten ervan. Diverse 

onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de 

hersenactiviteiten: kinderen kunnen zich beter concentreren en de taakgerichtheid neemt toe. 

Bovendien leidt het tot meer leerplezier en versterkt het het zelfvertrouwen van leerlingen.  

Op de Theresiaschool zetten we bewegend leren in tussen de lesactiviteiten. Bijvoorbeeld tussen 

twee lessen in. Bewegend leren wordt ook ingezet tijdens de les. Er worden dan spelvormen ingezet 

waarin cognitieve leerdoelen zitten. Bijvoorbeeld spellen die gekoppeld zijn aan rekensommen, 

letters of woorden. Lesstof wordt dan dus gecombineerd met bewegen.   

Krachtige leeromgeving 

Om goed te kunnen leren heeft de leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. 

Een rijke leeromgeving is een situatie waarin het leerproces van kinderen optimaal bevorderd wordt. 

Op de Theresiaschool wordt dit zichtbaar in de professionaliteit van de leerkracht. Onze leerkrachten 

leggen uit, maar soms juist ook niet. Ze richten zich vooral op het leerproces van de kinderen. De 

leerkrachten creëren verschillende situaties die de nieuwsgierigheid opwekken en gebruiken daarbij 

verschillende materialen en activiteiten. We willen dit nog verder uitbouwen door nog meer ruimte 

te geven aan de eigen inbreng van de leerling, meer mogelijkheden te geven voor experimenteren en 

onderzoeken. Daarnaast hebben we de wens meer ruimte te kunnen geven aan verschillende 

leerstijlen en leervormen van kinderen.  

21ste eeuwse vaardigheden 

Scholen hebben een belangrijke rol in het aanleren van vaardigheden die horen bij een informatie- 

en kennismaatschappij. Deze vaardigheden worden de 21ste eeuwse vaardigheden genoemd. Deze 

vaardigheden zijn gericht op het leren hoe je kunt leren. Op de Theresiaschool oefenen de leerlingen 

hun ICT vaardigheden middels het gebruik van beebots, i-Pads en laptops. We leren onze leerlingen 

hoe zij op een veilige wijze online kunnen werken. Daarnaast maken wij ze bekend met de 

gedragsregels rondom sociale media.    
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 

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

onderwijsaanbod, klimaat, zicht op ontwikkeling , zorg voor leerlingen, inhoud van het onderwijs en 

de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 

 

4.1 Onderwijsaanbod  
De Theresiaschool biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de 

referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. 

Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het 

onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis 

hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het 

aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op 

het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de 

onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het 

aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden 

evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en 

de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan. 

 

De leerkrachten van de Theresiaschool plannen en structureren hun handelen met behulp van 

informatie die zij over leerlingen hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen 

past bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd 

binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. De leraren creëren een leerklimaat waardoor 

leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar 

het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies 

en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele 

leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de 

behoeften van leerlingen.  

Er wordt op de Theresiaschool gewerkt met het BHV model. De afkorting BHV staat voor basisstof, 

herhalingsstof en verrijkingsstof. Het BHV model geeft de leerkracht de mogelijkheid om te 

differentiëren in instructie en aanbod. De basisstof omvat het aanbod dat kinderen moeten weten en 

kunnen. Kinderen die daaraan niet voldoende hebben om tot het gewenste niveau van kennis en/of 

vaardigheid te komen, krijgen de herhalingsstof aangeboden. In de herhalingsstof wordt de leerstof 

op een andere manier aan de leerling aangeboden zodat deze alsnog tot begrip of beheersing komt. 

De verrijkingsstof biedt een verdieping aan voor leerlingen die de basisstof al begrepen hadden.  

Met de BHV aanpak streven we ernaar zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven het basisniveau te 

bereiken en anderzijds de capaciteiten van de snellere leerlingen te benutten door hen meer en 

meer diepgaande leerstof aan te bieden.  
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4.2 Pedagogisch klimaat  
Op de Theresiaschool willen de leerkrachten het voorbeeld zijn voor het gedrag dat zij van kinderen 

verwachten. Respect voor elkaar is hierbij het sleutelwoord. In woord en daad laten we zien wat we 

van de kinderen verwachten. Hier in openheid met elkaar over kunnen praten middels 

groepsgesprekken vinden we belangrijk. De methode KIVA geeft ons hiervoor houvast.  

De leerlingen worden betrokken bij het reilen en zeilen van de school middels de leerlingenraad. In 

de leerlingenraad praten kinderen mee over de sfeer en de kwaliteit van het onderwijs.  

We streven ernaar het merendeel van de gesprekken die op school gevoerd worden en over de 

ontwikkeling van het kind gaan, kindgesprekken te laten zijn.  

De Theresiaschool zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om 

de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het 

welbevinden van leerlingen. De Theresiaschool monitort dit tenminste jaarlijks middels de KIVA 

monitor. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander 

document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de 

uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie 

te verbeteren. De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor 

coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en 

geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op.  

4.3 Zicht op ontwikkeling  
Voorafgaand aan de start van een vierjarig kind op school worden gegevens verzameld vanuit de 

overdracht van de voorschoolse voorziening. Dit, gecombineerd met de gegevens van ouders vanuit 

het intakegesprek, zorgt ervoor dat de start op school zo optimaal mogelijk kan zijn. Vanaf 

binnenkomst wordt met behulp van observaties en een leerling- en onderwijsvolgsysteem 

systematisch informatie verzameld over het welbevinden en de kennis en vaardigheden van de 

leerlingen.  

Tijdens de schoolperiode krijgen onze leerlingen ieder jaar op twee momenten (januari en juni) 

toetsen van het leerlingvolgsysteem voorgelegd, waarmee in elk geval de kennis en vaardigheden op 

het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. De leraren nemen de 

toetsen af conform de voorschriften.  

Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het 

mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als 

individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren analyseert de school waar 

de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er 

moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. Ouders worden 

geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen. 

De ontwikkeling van onze kleuters maken wij inzichtelijk middels observaties en de leer- en 

ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit Parnassys.  

Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets (ROUTE 8). 

In groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs en in groep 8 volgt 

het eindadvies. Hierbij worden de voorgeschreven procedures gehanteerd.  Alle leerlingen krijgen 

een advies voor het vervolgonderwijs.  
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4.4 (Extra) zorg voor leerlingen  
Voor de Theresiaschool is de eigen klas van de leerling belangrijk. In deze groep ervaart de leerling de 

veiligheid. Vanuit dit principe wordt ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben ook het 

liefst vanuit de eigen groep door de eigen leerkracht gerealiseerd. Wanneer extra ondersteuning 

nodig blijkt, wordt dit altijd in samenspraak met ouders en intern begeleider afgesproken. De extra 

ondersteuning kan gericht zijn op het leren, maar ook op andere aspecten van de ontwikkeling.  

Soms heeft een leerling nóg meer of meer specifieke ondersteuning nodig. Een voorbeeld hiervan is 

een leerling die structureel een ander onderwijsaanbod of andere aanpak nodig heeft dan de 

leeftijdsgroep. Ook kan het een leerling met een specifieke beperking betreffen (aan gehoor of zicht  

bijvoorbeeld of problemen in de taal/spraak). Ook dan biedt de Theresiaschool aansluitend bij haar 

visie en mogelijkheden, in overleg met ouders, een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of 

begeleiding gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de 

ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. 

Hierbij worden vrijwel altijd externe deskundigen betrokken. De ondersteuningseenheid is dan een 

belangrijke partner. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt 

de interventies zo nodig bij.  

De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 

verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 

samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning.  

Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het 

ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 

4.5 Samenwerking t.b.v. de ontwikkeling van onze leerlingen 
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie 

over leerlingen uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het eind 

van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze de ouders en de 

vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. Voor leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het Zorgadviesteam en het 

samenwerkingsverband. 

De Theresiaschool werkt nauw samen met (lokale) externe deskundigen als logopedisten, 

ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere deskundigen wanneer dit in het belang is van het kind.  

De Theresiaschool is sinds een aantal jaren een geaccrediteerde opleidingsschool voor PABO ‘s-

Hertogenbosch. Dat betekent dat de Theresiaschool erkend is als professionele begeleider van 

studenten van de Pedagogische Academie Primair Onderwijs. De school is tevens gecertificeerd als 

opleider van studenten van de opleiding tot onderwijsassistent. 

4.6 Onderwijstijd 
Op de Theresiaschool  hanteren we een continurooster, volgens het vijf gelijke dagen model. Dit 

betekent dat de lessen van maandag t/m vrijdag voor alle groepen om 8.30 uur beginnen (met een 

inloop vanaf 8.20 uur). De kinderen lunchen op school. De schooldag is om 14.15 uur afgelopen.  
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Theresiaschool  besteedt de leertijd effectief, omdat voldoende leertijd belangrijk is voor het leren 

en eigen maken van het leerstofaanbod voor onze leerlingen. We werken vanuit een weekrooster  

een weekoverzicht en dag -voorbereiding.  

4.7 Onderwijsinhoud 

 

vakgebied Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

 

Jaarplanning gr 1 t/m 8 Opbouw in de Run door 

bovenbouw 

Opbouw speelzaal; 2x per 

week groepen 1-2 

Nederlandse taal 

Mondelinge taalvaardigheid/ 

leesvaardigheid/ 

schrijfvaardigheid/ begrippenlijst 

en taalverzorging 

 

 

Kerndoelen beredeneerd 

aanbod (groep 1-2) Lezen: Veilig 

leren lezen (groep 3) Estafette 3  

(groep 4 t/m 8) Begrijpend lezen: 

Veilig Leren Lezen (groep 3) 

VLL KIM versie ( groep 3 )  

Taal actief 4 ( groepen 4 t/m 8) 

Estafette 3 ( groepen 4 t/m 8) 

 

 

Kwaliteitskaart: Spelling 

Kwaliteitskaart: lezen  

Kwaliteitskaart: Woordenschat 

circuitmodel 

Rekenen en wiskunde 

getallen/verhoudingen/meten en 

meetkunde/verbanden 

 

 

Wereld in Getallen 4 Kwaliteitskaart: Vertaalcirkel 

Circuitmodel automatiseren 

Engelse taal 

 

 

“Groove me” Groepen 1 t/m 8  

Groepen 7 en 8: toetsen 

Aardrijkskunde 

mens en samenleving/ natuur en 

techniek/ ruimte/ tijd 

 

LA 

Topografie 

Leerarrangementen  

Geschiedenis 

mens en samenleving/ natuur en 

techniek/ ruimte/ tijd 

 

LA 

de canon van geschiedenis 

Leerarrangementen 

 

De natuur, waaronder biologie 

mens en samenleving/ natuur en 

techniek/ ruimte/ tijd 

LA Leerarrangementen 

 

Maatschappelijke verhoudingen, 

waaronder staatsinrichting 

mens en samenleving/ natuur en 

techniek/ ruimte/ tijd 

LA 

 

Prinsjesdag, 5 mei, Koningsdag 
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Geestelijke stromingen 

mens en samenleving/ natuur en 

techniek/ ruimte/ tijd 

 

 

LA  Project viering in de wereld 

Expressie-activiteiten 

 

Muziek op school 

 

 

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder gedrag 

in het verkeer 

 

Leerlijnen a.d.h.v. kerndoelen 

WO (groep 1 t/m 8)/ projectmatig 

werken met schoolbrede 

thema’s Verkeer/ 

Verkeerskrant  

 

BVL status 

Theorie-praktisch 

verkeersexamen groepen 8  

Bevordering van gezond gedrag 

 

LA 

Gruitenschool 

Project Gruiten 

Schoolveiligheid/ welbevinden 

van de leerlingen 

KIVA 

mediawijsheid 

2x per jaar monitoren 

leerlingen vanaf groep 4 

Bevordering actief burgerschap 

en sociale integratie, overdragen 

kennis over/kennismaking met 

de diversiteit van de samenleving 

Projecten 

kidsweek 

Actiedag- LA- 

Kerst(voedselbank) 

 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 

deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet 

basisschool  Theresiaschool aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van 

de Wet Primair Onderwijs.  

 

5. Ouderbetrokkenheid en analyse van het functioneren van de school 
Theresiaschool ziet de ouders van de leerlingen als hun belangrijkste (opvoedings)partners: ouders 

zijn deskundigen als het gaat om het eigen kind. Deze kennis, gecombineerd met de professionele 

kennis van de leerkracht wordt gebruikt om het kind zo goed mogelijk te begeleiden in de 

ontwikkeling. Een open en veelvuldig contact is daarom van groot belang. Door middel van 

structurele ouder-kindgesprekken werken wij aan een goede relatie met de ouders van onze 

leerlingen. De gesprekken dragen bij aan het verkleinen van de afstand tussen school en ouders en 

dit maakt het samenwerken en communiceren gemakkelijker. Middels deze driehoekgesprekken 

geven we kinderen tevens meer verantwoordelijkheid in het sturen van het eigen leerproces en ouders 

worden betrokken en uitgenodigd om een sturende of ondersteunende rol hierbij te hebben.  

Een afspraak maken met de leerkrachten om tussentijds over de ontwikkeling van het kind te praten, is 

altijd mogelijk. We maken er graag tijd voor.  

 

Ouders worden geïnformeerd over het reilen en zeilen op school door middel van een tweewekelijkse 

nieuwsbrief. De klas van hun kind kunnen ouders volgen via Klasbord. Eenduidige communicatie is een 

aandachtspunt van de school. Hier wordt aan gewerkt.  
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Graag maken we ook gebruik van de hulp van onze ouders bijvoorbeeld bij uitstapjes of het organiseren 

van feestelijkheden.  

 

Zoals iedere school heeft ook de Theresiaschool een medezeggenschapsraad (MR). De 

medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten 

meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel 

eens een beslissende rol in beleidszaken. 

De school kan niet zonder kinderen, maar ook zeker niet zonder ouders. Ouders leveren een 

essentiële bijdrage aan de school. Deze bijdrage gaat verder dan alleen met elkaar praten over uw 

kind. Ouders worden middels de oudertevredenheidsonderzoek en het ouderpanel uitgenodigd 

feedback te geven aan de school. Met deze feedback kan de school het onderwijs aan haar leerlingen 

verbeteren. De vragen uit de oudervragenlijst hebben betrekking op kwaliteitszorg binnen de school, 

lesstofaanbod, leertijd, veiligheid en de leeropbrengsten. Uit de laatste afgenomen ouderenquête 

(februari 2019) blijkt dat de Theresiaschool op alle onderdelen voldoende tot goed scoort.  

De volgende zaken worden door ouders als verbeterpunt aangemerkt: 

• Communicatie: De communicatie naar ouders moet eenduidiger en ouders willen de 

uitnodiging voor een ouderavond eerder ontvangen. 

• Kennis over onderwijskundige zaken: Ouders willen een beter beeld hebben van het 

onderwijsaanbod en de zorg.  

• Gesprekkencyclus: De driehoekgesprekken (kind – ouders – leerkracht) mogen uitgebouwd 

worden en een vaste plek krijgen in de gesprekkencyclus. 

• Lunchen op school: Ouders zijn tevreden met het vijf gelijke dagen model. Ouders vinden wel 

dat leerkrachten er alerter op mogen zijn dat de kinderen voldoende eten en drinken.  

De conclusie is dat de Theresiaschool als lerende organisatie, in de vorm van een team dat werkt als 

een professionele leergemeenschap voor verandering en ontwikkeling in de door ons gewenste 

richting kan zorgen. Vanuit het team spreekt veel ambitie.  

De strategie van de lerende organisatie, die wij vormgeven middels het team dat werkt als een 

professionele leergemeenschap is een belangrijk middel om die ambitie te bereiken. 

De resultaten (strategische thema’s) die daarmee moeten worden bereikt zijn:  

1. Een positieve beeldvorming over de school door uitstekend onderwijs. 

2. Passend onderwijs met adequate zorg voor onze leerlingen.  

3. Cultuurkennis en ervaring vanuit leerarrangementen als vast onderdeel in het curriculum.  

4. Een team dat zelfvertrouwen heeft en eigenaarschap voelt en gemotiveerd is.  

 

 

 

 

 

 

https://www.jmouders.nl/ouders/?utm_source=ouders&utm_medium=url&utm_campaign=wpk_keywords
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7. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 

 

Kinderen ontwikkelen zichzelf en kinderen leren zelf. Als volwassenen kunnen we kinderen in dit (leer- 

en ontwikkel) proces helpen, motiveren, stimuleren, uitdagen, voordoen, remmen, etc. We werken 

thematisch waar mogelijk en cursorisch waar nodig4 . Uit onderzoek en ervaring blijkt namelijk dat 

sommige vaardigheden effectiever cursorisch aangeboden kunnen worden dan (zelf)ontdekkend en /of 

thematisch.  

 

Hierbij volgen we de kerndoelen zover deze aanwezig zijn. Voor Nederlandse taal en rekenen & 

wiskunde volgen we de referentieniveaus. 

 

Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn op hoofdlijnen: 

 

1. Omgaan met verschillen tussen leerlingen/omgaan met  passende behoeften 

2. Onderzoekend leren 

3. Eigenaarschap bevorderen bij leerlingen 

4. Bewegend leren 

5. Schil rondom goed onderwijs : Communicatie met ouders en Professioneel organiseren 

 

 

Onze doelen horend bij de ambities:   

 

1. Omgaan met verschillen/passende behoeften 

 

Uitdagend curriculum De afgelopen periode is er veel te doen om ons onderwijs in 2032. Wij zijn van 

mening dat 2032 wel erg ver weg is! Wel vinden we dat ons curriculum –dat wat we aanbieden aan 

kinderen- op zijn minst actueel en uitdagend moet zijn. De wereld om ons heen verandert in een rap 

tempo. We staan voor de uitdaging om met elkaar kennis en vaardigheden te ontwikkelen, een leven-

lang te leren, zodat we voorbereid zijn op deze toekomst. De nadruk komt meer en meer te liggen op 

het ontwikkelen van talent van kinderen, waarbij de omgang met en in verschillende culturen 

vanzelfsprekend is. We staan eveneens voor de uitdaging om kinderen ‘op te leiden’ tot burgers met 

een duurzame levensstijl. Dit alles betekent dat we op een andere manier gaan kijken naar de vak- en 

ontwikkelingsgebieden. De overheid heeft de SLO dan ook opdracht te geven om de kerndoelen te 

herontwerpen. Als school bezinnen we ons ook op ons aanbod. Meer aandacht voor de zogenaamde 

21e eeuwse vaardigheden is daar een voorbeeld van. Als Theresiaschool besteden vanuit al aandacht 

aan deze vaardigheden. Gepersonaliseerd leren vanuit een flexibele organisatie waarbij kinderen 

onderzoekend en ontdekkend werken. Daarbij proberen we de verschillende talenten te benutten  in de 

school (en daarbuiten). 

 

Onze centrale vraag voor de komende jaren: “Hoe ziet ons aanbod er nu en in de toekomst uit?” 

 

- De leerkrachten hebben kennis van verschillende leerstijlen bij kinderen. 

- De leerkrachten beschikken over vaardigheden om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen 

van kinderen. 
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                    2. Onderzoekend leren 
- Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) doorvertalen naar beleid, doorlopende leerlijnen, 

pedagogisch-didactische afspraken voor leerkrachten en naar verwachtingen voor leerlingen. 

Aansluiting bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in de onderbouw.  

- Talenten: onderzoek naar mogelijkheden vrije keuzeruimte voor leerlingen in het vaste curriculum. 

 

                       3.Eigenaarschap bevorderen bij leerlingen 

Het is duidelijk dat ieder mens drie psychologische basisbehoeften heeft: autonomie, competentie 

en relatie. De basis van ontwikkelen en ook van leren, is relatie.  

Zonder relatie ervaart een kind ook geen werkelijke autonomie. En autonomie is meer dan 

zelfstandig mogen en kunnen werken. Autonomie gaat nadrukkelijk over keuzes kunnen en mogen 

maken waardoor er eigenaarschap ontstaat.  

Eigenaarschap zorgt onder andere voor (meer) betrokkenheid en competentie 

 Beide zijn voorwaardelijk om echt gemotiveerd te zijn. Deze daadwerkelijke motivatie is echter niet 

vanzelfsprekend. Kinderen willen weten waarom ze dingen doen en hoe ze kunnen weten of ze op de 

goede weg zitten; stellen van doelen, feedback en evalueren.  

Maar ook (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid krijgen draagt bij aan 

(intrinsieke) motivatie. We zijn van mening dat er ook op de Theresiaschool  nog een wereld te 

winnen is om de motivatie van kinderen (en volwassenen die met deze kinderen werken) verder te 

verhogen.  

 

Kortom: “Hoe verhogen we het eigenaarschap en de betrokkenheid van kinderen, teamleden en 

ouders bij leren en ontwikkelen?”  

 

- De leerkrachten hebben voldoende kennis over eigenaarschap. 

- De leerkrachten beheersen de vaardigheden om een coachende rol aan te kunnen nemen. 

- De Theresiaschool heeft een visie op eigenaarschap geformuleerd en deze wordt vastgelegd. 

- Er is een doorgaande lijn m.b.t. eigenaarschap passend bij de visie en het concept van de school. 

  

                            4.Bewegend leren 

- Bewegend leren heeft een vaste plek in het programma. 

 

                      5.De schil rondom de organisatie 

Communicatie met ouders 

- We hanteren een eenduidig communicatiemiddel door middel van de inzet van Parro.  

- De driehoekgesprekken staan structureel op de agenda en ouders worden hierover vroegtijdig 

geïnformeerd. 

- Ouders hebben inzicht in onderwijskundige zaken.  

Professioneel organiseren 

- Inzetten van PLG (professionele leergemeenschap) waarmee we permanent samen delen, 

onderzoeken en de praktijk verbeteren met als doel te blijven leren en ontwikkelen wat ten gunste 

komt aan de kwaliteit van ons onderwijs.  

- Feedback vragen en geven aan elkaar.  

- Delen van expertise zowel intern als extern (op stichtingsniveau) 
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8.P E R S O N E E L S B E L E I D  
8.1 : Persoonlijk leiderschap van zelfbewuste professionals  
Vanuit persoonlijk leiderschap nemen zelfbewuste professionals verantwoordelijkheid, krijgen ze 

verantwoordelijkheid en leggen we verantwoording af. In de eerste betekenis gaat het om regie 

nemen en eigen initiatief tonen. We noemen dat zelfverantwoordelijkheid. In de tweede betekenis, 

verantwoordelijkheid krijgen, gaat het over ruimte en vertrouwen en om aanspreekbaar zijn. 

Leerkrachten hebben de morele verplichting hun maximale mogelijkheden in te zetten. Als iemand 

verantwoordelijkheid krijgt, is er ook iemand die verantwoordelijkheid geeft. Tot slot is er de 

betekenis van verantwoording afleggen. Naar elkaar, naar leerlingen, naar ouders, naar 

belanghebbenden in de samenleving. Als we ons vanuit persoonlijk leiderschap verantwoordelijk 

voelen, laten we zaken niet zomaar op hun beloop, maar ondernemen we actie en spreken we 

iemand aan op wat we belangrijk vinden. Leerkrachten nemen de regie over hun vak en zetten zich in 

voor de missie van Theresiaschool en van Cadans Primair. Leerkrachten zijn eerst verantwoordelijk 

als individu en dan pas als lid van een team. Onze leerkrachten maken met overtuiging keuzes, zijn 

vindingrijk en nemen binnen de mogelijkheden de vrijheid om voor iemand het verschil te kunnen 

maken.  

Wat betekent dat concreet? Hoekstenen zijn het functiebouwwerk en de gesprekkencyclus waarin 

het eigenaarschap van de professional centraal staat (zoals ook de leerlingen steeds meer eigenaar 

zijn van hun leerproces).  

Kwaliteitsaspecten "Leren voor het leven!” Op Theresiaschool werken we samen aan nog beter 

onderwijs, vanuit een cultuur waarin leraren met en van elkaar leren en samen met de leerlingen en 

de schoolleider het onderwijs verbeteren. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. 

Door leerkrachten de mogelijkheid te geven om regelmatig bij elkaar te kijken, samen lessen voor te 

bereiden en te laten bespreken of beoogde doelen worden bereikt, zullen onze lessen verbeteren en 

innoveren. Alle leerkrachten krijgen en nemen de verantwoordelijkheid talenten te ontdekken, 

gebruiken en/of te ontwikkelen door: het afleggen van lesbezoeken; gezamenlijk lessen te 

ontwerpen; de leerlingenraad te raadplegen.  

Aandachtspunten 

 1. In 2024 is het vanzelfsprekend om als medewerker deel te nemen in professionele 

leergemeenschappen, collegiale consultatie, ontmoetingen en netwerken.  

2. Leerkrachten dragen aantoonbaar bij aan het behalen van de gestelde doelen van het koersplan 

en leggen daar jaarlijks verantwoording over af in de ontwikkelgesprekken. 

 3. Talenten worden gedeeld in de organisatie door samenwerkingsactiviteiten en zo nodig van 

buiten de organisatie gehaald. 

 4. In deze schoolplan-periode vormen directeuren met elkaar een lerend netwerk.  

5. De schoolleider verantwoordt zich over: De doelmatigheid van het primaire proces waarin de link 

met het koersplan helder is; De onderzoekende cultuur die binnen de school gecreëerd wordt; De 

interventies die vanuit de ontwikkelingsbehoefte van het team uitgevoerd worden. Waarbij 

adequaat gebruik gemaakt wordt van kennis en kunde van stakeholders; Een flexibele 

organisatiestructuur, zodat de school snel kan anticiperen op onverwachte situaties en 

vernieuwingen; De inbreng van medewerkers bij veranderingen. Zo is zichtbaar dat zij participeren in 

zelf organiserende (leer- )teams en/of projectgroepen.  

8.2 Integraal Personeelsbeleid  

Stichting Cadans Primair wil haar werknemers ontwikkelen tot zelfbewuste professionals met een 

persoonlijk leiderschap . Daarvoor zal de Stichting zich moeten ontwikkelen tot een flexibele 

arbeidsorganisatie met optimale doorgroeimogelijkheden voor het personeel én met een 

professioneel H-beleid. Dit moet in de scholen gestalte krijgen door per school de best mogelijke 

personeelssamenstelling te realiseren waarin personeelsleden hun ambities kunnen realiseren en 
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maximaal worden uitgedaagd om zelfbewust en in eigen regie hun professionaliteit op peil te 

houden en te verhogen.  

 

Door visie, missie en doelstellingen duidelijk te maken, geeft het bestuur van Stichting Cadans 

Primair aan welke verwachtingen zij heeft van haar medewerkers, waaronder een zo breed mogelijke 

inzetbaarheid en flexibiliteit. werkvermogen geeft aan in welke mate een medewerker zowel 

lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren.  

Dit wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, 

waarden en houding) en werkvereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van 

een goed werkvermogen.  

Het evenwicht tussen beiden is dynamisch.  

Kwaliteitsindicatoren  

1. We beschikken over een functionerende gesprekencyclus 
2. Taakbeleid wordt aangegeven in Cupella 

8.3 Bevoegde en bekwame leerkrachten  

Het is uitgesloten dat een leerkracht op onze school werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd 

te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. Het ontwikkelen van de 

bekwaamheid van de leraren verloopt via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Het 

instrument Competentie-profiel vanuit Dommelgroep geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid 

van de leraar. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene 

fase naar de volgende fase van bekwaamheid.  

8.4 De schoolleiding  

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het 

beleid. In het directeurenberaad brengen directeuren advies uit aan de bestuurder inzake 

beleidsvoornemens. De directeuren doen verslag van belanghebbende zaken op de school.  

8.5 Professionele cultuur  

De directeur streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een 

school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er 
jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren 

tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB-ers en de Expertise leerkrachten 

klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. Typerend voor onze school is dat we leren 

met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. De PLG’s borgen dat de leraren een actieve 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid. Daarnaast 

participeren ze in leerteams die gestalte geven aan de realisatie van de actiepunten zoals deze zijn 

opgenomen in het schoolplan en het jaarplan.  

8.6 Beleid met betrekking tot stagiaires 

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten en andere onderwijsprofessionals (onderwijsassistenten en 

leerkrachtondersteuners) vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 

aankomende professionals, daarom bieden wij stagiaires van de (universiteiten) hogescholen en 

ROC's de gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd 

welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil (kan) begeleiden. Mogelijke stagiaires worden 

uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende leerkracht.  

 

Als na het gesprek alle partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling 

van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool, met 

inachtneming van ons eigen competentieprofiel. De LIO-studenten ontvangen per 01-03 een 

tijdelijke aanstelling   tot laatste schooldag als onderwijsassistente voor 0,4  
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8.7 Werving en selectie  

Voor werving en selectie van personeel gebruiken we bij Stichting Cadans Primair de sollicitatiecode 

als leidraad. De sollicitatiecode bevat basisregels die school / instelling in acht behoort te nemen bij 

sollicitatieprocedures.  

8.8 Introductiebeleid Stichting Cadans Primair 

Stichting Cadans Primair wil haar werknemers ontwikkelen tot zelfbewuste professionals met een 

persoonlijk leiderschap (één van de zeven bouwstenen uit ons nieuwe koersplan: persoonlijk 

leiderschap van zelfbewuste professionals). Daarvoor zal de stichting zich moeten ontwikkelen tot 

een lerende, innoverende en duurzame organisatie die deze professionals faciliteert, stimuleert en 

uitdaagt. Een modern HR-beleid hoort hier als vanzelfsprekend bij. Een modern HR-beleid waar een 

Introbeleid een onderdeel van is. Een notitie die aansluit bij onze missie: Stichting De Waarden wil 

een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn. Een introductiebeleid draagt bij aan 

vernieuwing en ontwikkeling. We zien de scholen als een Cadans Primair -gemeenschap waarin we 

een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar. We hebben oog voor het 

individu en herkennen en erkennen zijn/haar capaciteiten. Wij hechten aan kwaliteit in de ruimste 

zin van het woord en medewerkers blijven zicht professioneel ontwikkelen. Een professioneel en 

modern HRD-beleid met een passend introductiebeleid is daarbij essentieel.  

8.9 Werkverdelingsplan 

 In de CAO-PO 2018-2019 is vastgelegd dat per 1 augustus 2019 op schoolniveau een 

werkverdelingsplan (WVP) ( Cupella) is opgesteld. Deze verantwoordelijkheid komt nu bij het team te 

liggen, waar deze voorheen bij de directeur lag. Het Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de 

brede kaders te formuleren waarbinnen de teams van de scholen het WVP kunnen opstellen. In dit 

document leggen wij bovenschools het beleid (oftewel de kaders) vast ten aanzien van de 

werkverdeling, werktijden, de duurzame inzetbaarheid en professionalisering.  

De directeur van de school verstrekt de volgende informatie:  

Jaarplan uit Schoolplan met te behalen doelen;  

Overzicht aantal leerlingen per groep;  

Verwachte groei/krimp, prognoses aantal leerlingen;  

Gewenst aantal groepen op basis van onderwijsbehoeften van leerlingen;  

Gewenste formatie voor andere doeleinden;  

Kwaliteit en behoeften medewerkers, individuele wensen/verzoeken van medewerkers.  

 

8.10  Zelfbewust personeel 

De Stichting wil haar werknemers ontwikkelen tot zelfbewuste professionals met een persoonlijk 

leiderschap. Daarvoor zal de Stichting zich moeten ontwikkelen tot een flexibele arbeidsorganisatie 

met optimale doorgroeimogelijkheden voor het personeel én met een professioneel HR-beleid.  

Dit moet in de scholen gestalte krijgen door per school de best mogelijke personeelssamenstelling te 

realiseren waarin personeelsleden hun ambities kunnen realiseren en maximaal worden uitgedaagd 

om zelfbewust en in eigen regie hun professionaliteit op peil te houden en te verhogen. Dit alles 

ondersteunt door een goed en modern HR-beleid. Door visie, missie en doelstellingen duidelijk te 

maken, geeft het bestuur van Stichting Cadans Primair aan welke verwachtingen zij heeft van haar 

medewerkers, waaronder een zo breed mogelijke inzetbaarheid en flexibiliteit.  

De visie omvat ook een duidelijke ambitie, namelijk het bieden van een goede toekomst aan 

kinderen door goed onderwijs te bieden met goed personeel. Een professioneel en modern HRD-

beleid is daarbij essentieel. Onze visie geeft aan wat de Stichting wil bereiken, wat de Stichting 

succesvol maakt en welke kritische succesfactoren daarbij van belang zijn. Kinderen hebben immers 

recht op kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs. Goed opgeleide, zelfkritische, 
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professionele en gemotiveerde personeelsleden zijn noodzakelijk voor een leerling, die in een 

prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaatsvindt.  

Stichting Cadans Primair wil de komende tijd verder ontwikkelen met duurzaam inzetbaarheid als 

focus. De doelen die wij als Stichting willen bereiken met deze nieuwe gesprekscyclus:  

1. Door het aanpassen van de gesprekscyclus willen wij werkplezier en professionele ontwikkeling 

stimuleren door de contacten tussen leerkrachten onderling, leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel met hun leidinggevende, directeuren onderling, directeuren met 

hun bestuurder, medewerkers op het bestuurskantoor en de bestuurder met de Raad van Toezicht;  

2. Met deze nieuwe gesprekscyclus willen wij meer verantwoordelijkheid leggen bij de medewerker 

en zorgen dat de medewerker eigen regie heeft over zijn/haar loopbaanontwikkeling;  

3. Via de gesprekken willen wij een continue verbinding maken tussen ontwikkelingswensen van de 

medewerker en de school/stichting-ontwikkeling.  

8.11 Deskundigheidsbevordering  

Bij alle vormen van deskundigheidsbevordering moeten we ons de vraag stellen “wat is het effect op 

het lerende kind”. Het afgelopen jaar hebben we ingezet op kennisdeling en samenwerken. Denk aan 

de professionele leergemeenschappen (PLG), samenwerkende eenheden, de Cadans Primair dag 

gemeenschappelijke studie dagen. Verder is Theresiaschool  ook opleidingsschool van Fontys Pabo 

Den Bosch.  

8.12 Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim bij de Cadans Primair is laag. Een laag verzuimpercentage kan betekenen, dat het 

werkklimaat goed is en dat de tevredenheid onder de werknemers hoog is. Om ons te ondersteunen 

in een adequaat verzuimbeleid én een verlaging van het verzuimpercentage, zijn we overgestapt 

naar een andere Arbo dienst.  

Deze Arbodienst besteedt sneller aandacht aan frequent verzuim en bij langdurige trajecten worden 

interventies ingezet om duidelijk te krijgen of er sprake kan zijn van hervatting van de 

werkzaamheden. Verlaging van het ziekteverzuimpercentage is vanuit goed werkgeverschap van 

belang.  

Vervanging van zieke medewerkers blijft mogelijk. Stichting Cadans Primair is vanaf 2019 eigen 

risicodrager. Om deze reden gebruiken we een eigen vervangingspool. Voor langdurige en 

kortdurende vervangingen kunnen we gebruik maken van een eigen vervangingspool in 

samenwerking met andere besturen of duo-collega leerkrachten. De afspraken met betrekking tot 

vervanging en de werkwijze inzet vervangingen zijn vastgelegd in het vervangingsbeleid.  
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9.   B E L E I D S T H E M A ‘S  
 

Wat gaan we doen? 

 

In 2020  zijn er 2 belangrijke beleidsdocumenten binnen Cadans Primair  vastgesteld:  

1. Strategisch Beleidsplan 2020-2024 

2. Onderwijs en ICT 2020-2024;  

Bij de uitwerking van onze kernthema’s hebben we nadrukkelijk de relatie gezocht (en gevonden) met het 

bovenschools beleid. Zoals eerder aangegeven is de concrete uitwerking van de kernthema’s beschreven in het 

jaarplan. In het jaarplan wordt voor ieder onderwerp het beoogde resultaat in werkbare, merkbare en vooral 

ook haalbare doelen beschreven. Ook geven we in het jaarplan aan wanneer en op welke wijze er geëvalueerd 

wordt. 

 

Kernthema 1: Omgaan met verschillen tussen leerlingen/omgaan met  passende behoeften 

 

Zich bewust zijn van ontwikkelbehoeften en de impact daarvan op het leerproces 

De behoeften concreet en bonding kunnen beschrijven en hierin worden gefaciliteerd 

Hun handelingsreperttoire flexibel kunnen inzetten passend bij de behoeften 

Een professionele dialoog voeren met partners over wat de leerling nodig heeft en hoe hier praktisch aan tegemoet wordt 
gekomen 

 

Onze ambities Beoogd resultaat Wie en wanneer Relatie Cadans 

Primair 

We hebben ons 

aanbod voor de 

verschillende vak - en 

ontwikkelingsgebieden 

onderzocht en waar 

nodig aangepast. We 

streven naar een 

aanbod dat past bij de 

vragen die de 

samenleving aan 

kinderen en 

volwassenen stelt wat 

betreft kennis, 

inzichten, vaardigheden 

en attitudes. 

We voeren de leerlijn ICT 

o.a.  programmeren in als 

vak   

We werken schoolbreed 

de leerarrangementen 

verder uit.  

 

We hebben vastgesteld op 

welke wijze we de 

zogenaamde 21e eeuwse 

vaardigheden structureel 

onderdeel laten zijn van 

ons onderwijsaanbod. 

Team & leerlingen 

2020-2024 

Eigenaarschap 

Ons technisch en 

begrijpend 

In de groepen 4 -8 voeren 

we de methode Estafette 3 

Team. Lees- coördinators & 

leerlingen 

Onderwijsbehoefte en 

aanpassingen 
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leesonderwijs heeft 

een impuls nodig. Het 

gaat daarbij zowel om 

de technisch 

leesvaardigheid van de 

kinderen, de 

didactische vaardigheid 

van de leraren en het 

plezier in lezen. 

in  en gaan via monitoring 

de  dynamische 

groepsplannen en de 

resultaten analyseren. 

Er worden structureel 

activiteiten uitgevoerd die 

er voor zorgen dat 

leerlingen meer plezier in 

lezen krijgen en houden ( 

leescircuit-

kinderboekenweek-

voorleeskampioen) 

2020-2021 oriëntatiefase 

( corona-jaar) 

2021-2022  

NOP-gelden 

investering;implementatiefase 

2022-2023 

borgingsfase 

 

 

Goed onderwijs 

 

 

 

 

 

Eigenaarschap 

We werken thematisch 

waar mogelijk en 

cursorisch waar nodig. 

Dit doen we op een 

ontwikkelingsgerichte 

wijze waarbij 

betekenisvol werken 

een essentieel 

uitgangspunt is. Waar 

mogelijk werken we 

groepsoverstijgend. 

De thema’s/onderwerpen 

in onze leerarrangementen 

zijn de basis voor ons 

thematisch en 

betekenisvol werken. 

Daarvoor hebben we een 

stappenplan ontwikkeld 

dat door de leraren als 

ondersteuning bij zowel 

voorbereiding, uitvoering 

en evaluatie gebruikt 

kunnen worden 

Team, leerlingen & ouders 

2020-2021 Keuze nieuwe 

methode 

2021-2022 Orientatiefase WO 

Blink 

2022-2023 Implementatiefase 

Goed onderwijs 

 

Onderzoekend leren 

Omgaan met 

verschillen 

Werken vanuit Mb-hb 

protocol  

Verrijking betreft het 

waardevoller maken 

van het 

onderwijsaanbod. Dit 

gebeurt wanneer het 

aangepaste 

onderwijsaanbod – 

meer dan het reguliere 

onderwijsaanbod – 

tegemoet komt aan de 

behoeften en 

capaciteiten van de 

individuele 

(meer)begaafde 

leerlingen. 

 

Belangrijk is wel dat het 

verrijkingswerk niet méér 

van hetzelfde werk moet 

zijn maar wel meerwaarde 

moet hebben. Hierbij 

wordt bedoeld dat de 

leerlingen hun basiswerk 

compacten, waardoor het 

tijd vrij wordt gemaakt om 

extra moeilijk werk te 

kunnen maken.  

 

Team  ( deelteam specialisten 

) , leerlingen & ouders 

Zicht op 

onderwijsbehoefte en 

aanpassingen 

Doorgaande lijn ICT Implementatie PLG ICT; 

Computional thinking, 

sociale media, 

mediawijsheid, techniek en 

programmeren 

Team, leerlingen & ouders 

2020-2021; opleiding ICT-er 

over beleid binnen ICT 

2021-2022 beleidsplan ICT 

uitwerken 

Goed onderwijs 

 

Zicht op 

onderwijsbehoeften 

en aanpassingen 
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Investering NPO gelden 50 

extra chrome-books voor 

leerlingen  Blink etc. 

Methodes  

Nieuwe taalmethode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe rekenmethode 

 

 

 

 

De aangeboden 

leerinhouden zijn dekkend 

voor de kerndoelen, 

worden in principe aan alle 

leerlingen aangeboden, 

sluiten in de verschillende 

leerjaren op elkaar aan en 

zijn afgestemd op de 

verschillende 

onderwijsbehoeften van 

individuele leerlingen. 

Startend met de het 

analyseren van de 

taalmethode om te komen 

tot goed taalonderwijs 

 

Cyclus PDCA: 

Groepsplannen worden 

opgesteld  

Cito en trendanalyse wordt 

twee keer per jaar 

afgenomen  

Thema vergaderingen 

schoolbrede eenduidige 

afspraken Groepsbezoeken 

en observaties door 

leerkrachten bij elkaar 

 

De aangeboden 

leerinhouden zijn dekkend 

voor de kerndoelen, 

worden in principe aan alle 

leerlingen aangeboden, 

sluiten in de verschillende 

leerjaren op elkaar aan en 

zijn afgestemd op de 

verschillende 

onderwijsbehoeften van 

individuele leerlingen. 

Startend met de het 

analyseren van de 

rekenmethode om te 

komen tot goed 

rekenonderwijs 

 

Team, leerlingen & ouders 

2021-2022 Orientatie op 

doelen van de taalmethode 

2022 Keuze van nieuwe taal-

methode en orienatatiefase  

2022-2023 implementatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team, leerlingen & ouders 

2022-2023 Oriëntatie op 

doelen van de rekenmethode 

2023-2024 Keuze van nieuwe 

reken-methode en  

Na 2024 implementatie 

 

 

 

 

Goed onderwijs 

 

Zicht op 

onderwijsbehoefte en 

aanpassingen 
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Kernthema  2:  Onderzoekend leren 

Onderdeel bij het leerproces bij alle vakken 

Onderdeel bij het leerproces voor iedere leerling 

Omvat minimaal 15% van de onderwijstijd 

Alle Cadans Primair leerkrachten de benodigde competenties bezitten om dit te realiseren 

 

Onze ambities Beoogd resultaat Wie en 

wanneer 

Relatie Cadans Primair 

We werken thematisch 

waar mogelijk laten we 

de leerlingen 

onderzoekend bezig zijn. 

Dit doen we op een 

ontwikkelingsgerichte 

wijze waarbij 

betekenisvol werken 

een essentieel 

uitgangspunt is. 

Vanuit onderzoekende houding 

meer betrokkenheid 

creëren. 

2021-2022 Methode Blink-extra 

vertaalcirkel oefeningen bij 

rekenen- meer bewegend leren 

Team & 

leerlingen 

2020-2024 

Onderzoekend leren 

Hoe kunnen we de 

onderzoekende houding 

van onze leerlingen 

stimuleren ? 

2021-2022 Academisch 

onderzoek PABO 

2021-2022 Blink+ ondersteuning 

groepen voor begeleiding 

2022-2023-2024 borging 

Deelteam ( 

Academisch 

onderzoek + Lio 

student )  & 

leerkrachten 

2020-2024 

Onderzoekend leren 

Ontwikkelen van een 

doorgaande lijn voor de 

groepen 1-2  

2021-2022 vaststellen doelen en 

uitgangspunten groepen 1-2 

2022-2023 Observaties en 

volgsysteem vastleggen 

Directie, IB-er & 

leerkrachten 

groepen 1-2-3 

Zicht op 

onderwijsbehoefte en 

aanpassingen 

 

Kernthema 3 Eigenaarschap & betrokkenheid  

 

Iedere school een helder beeld heeft van eigenaarschap 

Iedere leerkracht is toegerust om de juiste mate van eigenaarschap te geven 

Iedere leerkracht in gesprek is met de leerlingen om effecten vast te stellen en op groei gerichte feedback 
en waardering geeft 

Iedere leerling trots is op de eigen vooruitgang en ontwikkeling 
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Onze ambities Beoogd resultaat Wie en 

wanneer 

Relatie Cadans Primair 

Op de Theresiaschool  

voelen alle kinderen zich 

eigenaar van hun leer- 

en ontwikkelproces. Ze 

kunnen aangeven wat ze 

willen leren en waarom 

ze dit willen. 

Er worden met alle kinderen 

structureel doelgerichte 

kindgesprekken gevoerd 

Team & 

leerlingen 

2020-2024 

Eigenaarschap  

Alle volwassenen en 

kinderen op de 

Theresiaschool voelen 

zich verantwoordelijk 

voor wat er op en in 

school gebeurt 

Alle kinderen en volwassenen 

hebben een concrete taak op 

school ( milieu; schoonhouden 

schoolplein/ sfeer in de groep ( 

KIVA) ) 

Team & 

leerlingen 

2020-2024 

Eigenaarschap 

Ouders en kinderen 

hebben zicht op en 

inzicht in het 

ontwikkelings- en 

leerproces. 

2021-2022 Onderzoek LIO 

student wat de meerwaarde kan 

zijn op eigenaarschap bij digitale 

portfolio ? 

2022-2023 Vervolg-Onderzoek 

LIO student : Hoe idigitale 

portfolio in te voeren ? 

 

-Alle kinderen hebben een 

(digitaal) portfolio 2023-2024 

De verslaglegging is aangepast en 

past binnen onze vernieuwde 

ideeën over eigenaarschap en 

betrokkenheid. 

Team, 

leerlingen & 

ouders + LIO 

student. 

Eigenaarschap 

 

Samenwerken met partners 

De betrokkenheid van 

alle kinderen is 

waarneembaar 

toegenomen. 

Door gerichte observaties en 

gesprekken tonen we aan dat de 

betrokkenheid is toegenomen.  

 

De autonomie van kinderen als 

het gaat om bijvoorbeeld 

persoonlijke taken is 

toegenomen. 

Team en 

leerlingen 

2020-2024 

Eigenaarschap 

De betrokkenheid van 

teamleden bij de 

schoolontwikkeling is 

hoog. Toch willen we 

waar mogelijk de 

participatie in het tot 

stand komen van 

schoolontwikkeling en 

dus – beleid van 

teamleden, verder 

bevorderen 

we werken met een 

managementteam  en leggen de 

verantwoordelijkheid daar waar 

deze hoort namelijk bij de 

leerkrachten  zelf. We gaan 

vooral uit van de kracht van het 

structureel georganiseerde 

paralleloverleg en PLG deelteams 

met eigen keuze. 

Directeur & 

team  

Eigenaarschap 
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Kernthema 4; Bewegend leren 

Onze ambities Beoogd resultaat Wie en wanneer Relatie Cadans Primair 

We komen tot meer 

bewegend leren binnen 

onze kernvakken 

Hersenactiviteit 

vergroten door 

beweging 

We streven naar minimaal 1 

bewegend leer activiteit per dag 

Deelteam ( PLG) , 

team & directie 

 

Eigenaarschap  

 

Zicht op 

onderwijsbehoefte en 

aanpassingen 

 

Kernthema 5: schil rondom goed onderwijs ; samenwerken met partners  en professioneel organiseren 

Dat er gewerkt wordt aan gerichte verbeterdoelen (vanuit de visie pijlers wordt jaarlijks een ontwikkelopdracht door 
het DOC geformuleerd) 

Aansturing door directieleden welke zorgen voor helderheid in doelen, monitoring en feedback op de ontwikkelingen 
en de overige directieleden meeneemt in de ontwikkeling 

Onderzoek en reflectie 
Kennis deling en kennis creatie  

 

Verticale – Cadans brede vertegenwoordiging 

Onderzoek naar middels fusie met 1 partner IKC ontwikkeling vorm te geven  

Onderzoek om op andere wijze te arrangeren naar schoolbehoefte  

Onderzoek naar meer structurele mogelijkheden samenwerking PO-VO 

 

Onze ambities Beoogd resultaat Wie en wanneer Relatie Cadans Primair 

Ouders voelen zich 

betrokken bij het reilen 

en zeilen van 

Theresiaschool 

We werken met een 

communicatiemiddel Parro. 100 

%  van de ouders maakt er 

gebruik van. 

Informatieavonden voor groepen 

3 en 8 

Directeur, 

schoolnieuws-

redactie &  ICT-er 

2023-2024 

Ouderportaal 

openzetten 

Digitale rapportage 

Samenwerken met 

partners 

Ouders en kinderen 

hebben zicht op en 

inzicht in het 

ontwikkelings- en 

leerproces. 

We werken met intake-

gesprekken (groepen 1)en voor 

de groepen 2 t/m 8 met 

startgesprekken. 

 

Daarnaast uiteraard met de 

regulieren oudergesprekken  

Team, leerlingen & 

ouders 

2021-2022 

Intakegesprekken 

i.o.m. 

Implementatie 

2022-2023 borging 

Eigenaarschap 

 

Samenwerken met 

partners 
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In principe proberen we alle 

gesprekken samen met het kind 

te voeren. 

We hebben onze 

opvattingen en beelden 

ten aanzien van 

kwaliteitszorg 

geactualiseerd en 

uitgewerkt in concrete 

afspraken. 

De school werkt met 

onafhankelijke kwaliteitsmeters 

die de kwaliteit van het 

onderwijs volgen. Uitkomsten 

worden geanalyseerd, 

gecommuniceerd binnen het 

team en MR en meegenomen in 

projectplannen 

Directie,team& 

Zorgteam, MR 

2020-2024 

Zicht op 

onderwijsbehoefte en 

aanpassingen 

De fysieke en sociale 

veiligheid op 

Theresiaschool is op orde. 

Er zijn twee 

preventiemedewerkers opgeleid 

op school. Er is een coördinator 

sociale cohesie 

(antipestcoördinator). Het is 

duidelijk welke taken hij/zij heeft 

Er is een actuele en 

goedgekeurde RIE met bijhorend 

plan van aanpak. We werken 

met KIVA monitor en KIVA team. 

Team, directie, 

KIVA team leden, 

PMM-ers en anti-

pest coördinator 

Professioneel 

organiseren 

We hebben onze 

administratieve last 

merkbaar verminderd. 

zijn afspraken gemaakt over de 

wijze waarop de administratieve 

medewerkers leraren kunnen 

ondersteunen in hun dagelijkse 

praktijk. ICT wordt effectief 

ingezet om de administratieve 

last duurzaam te verminderen. 

Teamleden zijn geschoold om 

ICT voor deze doeleinden in te 

zetten 

Koppeling 

Paranassys-

rapporten 

2020-2024 Team 

Professioneel 

organiseren 

 

Goed personeelsbeleid 

Vinden en binden 

De organisatiestructuur 

en het functiehuis binnen 

Cadans Primair is 

aangepast aan ons 

onderwijsconcept. 

De organisatiestructuur is 

aangepast om in bouwgroep te 

kunnen werken. Het functiehuis 

is passend bij de 

organisatiestructuur op school. 

Expertise 

leerkrachten & 

leerkrachten 

2020-2024 

Professioneel 

organiseren 

Vinden en binden 

personeel 

Binnen de team gaat we 

gewerkt worden 

Professionele 

leergroepen 

Meer diepgang, meer kennis 

over inhoud van het onderwijs. 

Van en met elkaar leren 

Expertise 

leerkrachten & 

leerkrachten 

2020-2024 

Professioneel 

organiseren 

De leerkracht als 

professional. 

Goed onderwijs 

Delen van expertise 

zowel intern als extern 

(op stichtingsniveau). 

Scholingsplan per school  

Meer kwaliteit  binnen onze 

stichting het  uitnutten van 

talenten 

Directies en 

expertise-

leerkrachten 

2020-2024 

Eigenaarschap  

Professioneel 

organiseren 

De leerkracht doet er 

toe ! 

Onderzoek naar meer 

structurele mogelijkheden 

samenwerking PO-VO 

Afstemming doorgaande lijn  

behoeften kinderen 0-14 jaar  

Directies 

2020-2024 

 

Professioneel 

organiseren en 
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Onderzoek naar middels 

fusie met 1 partner IKC 

ontwikkeling vorm te 

geven  

Onderzoek naar andere 

wijze van arrangeren 

naar schoolbehoefte 

 

2021-2022 

opleiding OKC 

directeur 

2022-2023 Plannen 

voor permanente 

bouw ; koppeling 

gebouwen 

2024 start bouw 

samenwerking met 

partners 

 

 

 

 

 


