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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023.  
 
Bij het tot stand komen van dit schoolplan kreeg de school van ouders, leerlingen, het schoolteam en 
de onderwijsinspectie de bevestiging dat wij ons werk goed doen. Wij creëren een optimaal 
leerplezier en een sociaal veilige leeromgeving. Wij beschikken over deskundige en gemotiveerde 
leerkrachten, die zorgen voor een taakgerichte werksfeer en bieden een breed scala aan extra 
ondersteuning. 
 
Bij de totstandkoming van de verbeterpunten/(door)ontwikkelpunten zijn leerlingen, ouders en alle 
teamleden geraadpleegd. Hiervoor zijn o.a. de vragenlijsten van Cees Bos (WMK-po) gebruikt. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 
Richard van Klink directeur de Triangel Den Haag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De school is niet de enige om de jeugd te onderwijzen. Milieu en tijd hebben op hen evenveel en nog 

meer invloed dan de opvoeders. 
 

Origineel: L'école n'est pas seule à instruire les jeunes. Le milieu et l'époque ont sur eux autant et plus 
d'influence que les éducateurs. 

 
Paul Valéry 1871-1945- Frans dichter-Bron: Variété (1944) 
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1. Inleiding 

1.1. Beknopte typering van de school 

1.1.1 School maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs 
Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder, primair en voortgezet 
onderwijs. Lucas Onderwijs werkt vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare 
onderwijs, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke 
burgers. Zij stellen hun scholen in staat en stimuleren hen dit te bieden binnen de kaders van onze 
filosofie ‘Vrijheid in verbondenheid’. 
 
Gegevens van de stichting 
Naam  stichting:              Lucas Onderwijs Voorzitter  
Algemeen directeur:      Dhr. E.H. van Vliet  
Adres:                          Saffierhorst 105 
Postcode + plaats:          2592 GK Den Haag 
Telefoonnummer:          070-3001100 
E-mail:                    info@lucasonderwijs.nl 
Website:  https://www.lucasonderwijs.nl  
 

1.1.2 Typering en zakelijke informatie 
Gegevens van de Triangel 
Naam school:   de Triangel 
Directeur:           Dhr. R. van Klink  
Adres:                               Meester de Bruinplein 3 
Postcode + plaats:          2515 BZ Den Haag 
Telefoonnummer:          070-3894072 
Brin-nummer:  16FS 
E-mail:                    info@triangel.lucasonderwijs.nl 
Website:                   https://www.bsdetriangel.nl          
 
 
De Triangel is een brede buurtschool en GOA (gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid)-school 
met rond de 300 leerlingen met diverse culturele achtergronden in Schilderswijk Oost, Den Haag. Wij 
zetten in op extra leertijd-o.a. schakelklassen en Leerkansenprofiel, Hierdoor is extra lestijd 
beschikbaar. Tevens hanteren wij een continurooster met een actieve overblijf.  
 

1.2 Doelen van het schoolbeleidsplan 

1.2.1 Richting geven aan schoolontwikkeling binnen kaders Lucas Onderwijs 
Bij de totstandkoming van het schoolplan hebben we gebruik gemaakt van de koers die door Lucas 
Onderwijs is uitgezet. Zie 2.4.2. 
 

1.2.2 Verantwoordingsdocument (inspectie)  
Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en 

ontwikkelplannen. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om zicht 
te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende 
vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, 
het bevoegd gezag of de ouders en als een planningsdocument voor de planperiode 2019-2023. Op 
basis van ons schoolplan willen wij jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag 
zullen wij steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Wij gaan daarbij uit 

mailto:info@lucasonderwijs.nl
https://www.lucasonderwijs.nl/
mailto:info@triangel.lucasonderwijs.nl
https://www.bsdetriangel.nl/
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van de PDCA-cyclus van Deming (Plan-Do-Check-Act). Op deze wijze geven wij vorm aan een cyclus 
van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. 
 

1.3 Wijze tot stand komen schoolplan 
Het schoolplan is opgesteld door de directeur van de school, een groepsleerkracht (opleiding 
schoolleider basisbekwaam) en het schoolteam. Het is ter bespreking voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad (MR). De teamleden hebben een bijdrage geleverd middels het invullen van 
een Quick Scan (WMK-po) en tijdens de uitwerking van een SWOT-analyse. Tijdens studiedagen 
hebben zij meegewerkt aan de missie en visie van de school. Het team is eigenaar van de 
verbeterplannen (zie bijlage verbeterplannen). Wij zullen aan het einde van ieder schooljaar het 
jaarplan voor het komende jaar vaststellen. Uiteraard zijn ook leerlingen en ouders bevraagd over de 
school. Naast de vragenlijsten voor ouders en leerlingen is ook de vragenlijst sociale veiligheid 
afgenomen bij de bovenbouwleerlingen.  
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2. Maatschappelijke opdracht van de school 

2.1 Waar staan we voor 

2.1.1 Missie stichting Lucas Onderwijs 
Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, 
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke 
burger. 
Het best denkbare onderwijs wil Lucas Onderwijs vormgeven door samen te werken vanuit waarden 
die zijn ontleend aan de christelijke geloofsgemeenschap. Zij willen aantrekkelijk onderwijs bieden 
dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers 
en solidariteit met kansarmen. Dit doen zij in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving 
en met ruimte voor de diversiteit van al hun scholen. 
 

2.1.2 Missie en visie van de Triangel  
Onze missie: De Triangel is een school waar in een rustige en plezierige omgeving veel aandacht is 
voor (talent)ontwikkeling van ieder kind. De ontwikkeling wordt begeleid door betrokken, 
enthousiaste en vooral gespecialiseerde leerkrachten. 
Op de Triangel leggen wij een basis waarmee een leerling op een goede manier kan functioneren in 
de maatschappij. 
 
Onze visie: 
Op de Triangel richten wij ons op het bijbrengen van kennis en vaardigheden die leerlingen in de 
toekomst nodig hebben. Een toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich 
voortdurend aan het ontwikkelen. Het kind krijgt op school de ruimte om zich nieuwe vaardigheden 
(21st century skills) eigen te maken. Hiervoor spelen drie pijlers op school een grote rol:  

- Toekomstgericht (en passend) onderwijs 
De school is rijk aan culturen en leerniveaus. Hieruit halen wij als basisschool onze kracht. Het 
gebruik van Snappet, kindportfolio’s, Speelplezier, extra zorgleerkrachten, een OPP-leerkracht, 
differentiatie tijdens de lessen en het directe instructiemodel hebben een positief effect op de 
ontwikkeling van onze kinderen en zorgen voor hogere leerresultaten. We geven interactief les 
middels coöperatieve leerstrategieën (werkvormen), waarbij we de leerlingen betrekken bij het 
onderwijs. In een gestructureerde, uitdagende en sfeervolle leeromgeving met nieuwe 
technologische ontwikkelingen dagen wij ons leerlingen uit om meer uit zichzelf te halen. 
gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen en een gestructureerde en sfeervolle 
inrichting  

- Burgerschap 
De school staat midden in een multiculturele wijk. Om verschillende levensbeschouwelijke 
identiteiten aan bod te laten komen, kiest de school expliciet voor aandacht aan diverse geestelijke 
stromingen en bijbehorende feesten. Daarnaast vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen belangrijk. Door gebruik te maken van De Vreedzame School (DVS) zorgen we ervoor 
dat iedereen elkaar op een positieve manier benaderd, verantwoordelijkheid voelt, samenwerken 
leert, zelfstandigheid ontwikkelt, een open houding creëert en wederzijds respect toont. 

- Talentontwikkeling 
De Triangel zit vol met talent. Onze brede aanbod aan activiteiten bij LeerKansenProfiel (LKP) en de 
actieve overblijf zorgt voor dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om een talent te ontwikkelen. Naast 
de kernvakken bieden wij o.a. de volgende vakken aan: techniek, drama, dans, muziek, 
handvaardigheid, Rots&water en computerlogie. We bieden de leerkrachten de mogelijkheid zich te 
professionaliseren door het stimuleren van samenwerken, intervisie, coaching en scholing.  
 

Onze slogan: Triangel, een driehoek vol talenten; samen laten we ieders talent klinken.  
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2.2 Terugblik; waar staan we sinds de start van het schoolplan 2015-2019 

2.1.1 Balans opmaken 
Terugkijkend op de afgelopen schoolplanperiode kunnen we zeggen dat er veel is bereikt. We zijn in 
opleiding om een Vreedzame School te worden, we hebben stappen gezet om het eigenaarschap van 
de leerling op eigen leren te vergroten middels het werken aan eigen leerdoelen, de leerkrachten van 
groep 1 en 2 zijn gecertificeerd Speelplezier leerkrachten,  we hebben Snappet ingevoerd van gr 4 
t/m 8 en bovendien worden de coöperatieve werkvormen regelmatig ingezet om de eigen inbreng en 
betrokkenheid van de leerlingen hoog te houden. Allemaal mooie ontwikkelingen. Maar….we zijn er 
nog niet met deze ontwikkelingen. Ze lopen nog maar kort en er is tijd nodig om deze verder te 
implementeren en te verdiepen. In het nieuwe schoolplan gaan we dus vooral verder op de 
ingeslagen weg.  
 

2.3 Hier en nu: wat kunnen we 

2.3.1 Sterkte/zwakte analyse  
Voor de school zien wij de komende vier jaren een aantal kansen en bedreigingen aangaande de 
school, het personeel en de leerlingen.  Hiermee wordt rekening gehouden in ons beleid en keuzes.  
 

Sterkte Ontwikkelpunten 

Grote expertise binnen schoolteam Zorgstructuur/monitoring IB (zorgkalender) 
Goede faciliteiten voor zorg- en OPP-kinderen Communicatie schoolniveau 
Actieve overblijf en talentontwikkeling (LKP)  Ouderbetrokkenheid 

Rust en veilige sfeer in de school De Vreedzame School (DVS)  

De school is in ontwikkeling Duurzame inzet leerkrachten  

Kansen Bedreigingen 

Ouderbetrokkenheid Minder inkomsten door gewichtenregeling 

De Vreedzame Wijk (DVS) Grotere groepen 

Meer inzet op plusleerling Grotere werkdruk 

Meervoudige intelligentie Externe factoren die de school inkomen: 

radicalisering, thuissituaties  

Ontwerpend leren Social media  

Schoolprofilering  Teveel beleidsthema’s en invoeringen 

Digitale oudercommunicatie  Eventueel komst islamitische basisschool 

Gezonde school  Passend Onderwijs  

 Lerarentekort  

 Leerlingaantal 
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2.4 Vooruitblik: wat komt er op ons af 

2.4.1 Ontwikkelingen in de omgeving van de school 
We zitten met heel veel scholen op een klein gebied. Het aantal leerlingen binnen de wijk is het 
afgelopen decennium flink gedaald. Waar het verloop in de wijk vroeger zeer groot was, merken we 
nu dat mensen langer binnen de wijk blijven wonen. Hierdoor is er minder toestroom van gezinnen 
de wijk binnen. Ook zijn de gezinnen gemiddeld genomen kleiner dan 10 jaar geleden.    
Binnen de wijk is een samenwerking ontstaan tussen clubhuis De Mussen en de daarmee 
samenwerkende basisscholen-Jan Ligthart, Prinses Irene en De Triangel. De werktitel daarvan is op 
het moment Community Center.  De insteek van de Triangel hierbij  is om – door creëren van meer 
draagvlak- voorzieningen –betreffende welzijn, gezondheidszorg  en onderwijs voor de leerlingen en 
ouders dichtbij te krijgen.   
Daar we als scholen ook elkaars concurrenten zijn lijkt een onderwijskundige samenwerking niet voor 
de hand te liggen. Wel ziet De Triangel de noodzaak om via deze samenwerking meer te betekenen 
in de wijk dan slechts “school zijn”. In de komende jaren zal worden bekeken of we met deze groep 
een zogenaamde “Vreedzame Wijk” zouden kunnen vormen. De burgerschapsvorming van De 
vreedzame school vindt overal plaats, niet alleen op school. In alle contexten waarin kinderen zich 
begeven worden zij opgevoed en ‘gevormd’. Vandaar de naam: De Vreedzame Wijk. 
Door de nieuwe gewichtenregeling moet de school flink bezuinigen en zullen we in deze 
schoolplanperiode  teruggaan van 15 naar 12 groepen. Dit betekent dat de groepen groter worden 
en dat er eventueel combinatiegroepen zullen worden geformeerd.  
Binnen onze onderwijspraktijk zien we dat we te maken hebben met de specifieke problemen uit de 
binnenstad. Om onze leerkrachten goed tegen deze problematiek te wapenen, wil de school inzetten 
op urban education en/of in ieder geval de verdieping willen vinden die nodig is om de leerlingen – 
en hun ouders- nog beter tegemoet te kunnen komen.  
 

2.4.2 Ontwikkelingen Lucas Onderwijs en binnen de school  
Door zoveel mogelijk betrokkenheid van in- en externe belanghebbenden hebben we vanuit de 
dynamiek van de maatschappelijke omgeving en de eigenheid van onze scholen samen een koers 
uitgezet voor Lucas Onderwijs waarin elke Lucasschool zich kan herkennen – een duidelijke 
bandbreedte met alle ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Koersbeweging Lucas Onderwijs 
bevat 5 hoofdthema’s.  

1. Doorlopende lijnen Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs (PO-VO) & Kindcentrum (KC) 
2. Toekomstgericht onderwijs 
3. Passend onderwijs  
4. Toekomstgericht personeelsbeleid  
5. (Be)sturingsfilosofie 

Voor meer informatie over de koersbeweging: http://koers.lucasonderwijs.nl/    
 
De Triangel 
Nog in ontwikkeling:  

- Meer aandacht voor eigenaarschap. Onderwijs meer gericht op individu, grote 
verantwoordelijkheid leerlingen bij eigen leerproces 

- Certificering naar Vreedzame School. 
- Meer aandacht voortoekomstgericht; o.a. digitalisering onderwijs  
- Meer aandacht voor ondersteuningsbehoefte leerlingen (multiproblematiek) 
- Minder inkomsten, minder personeel, grotere groepen  
- Meer aandacht voor werkdrukverlaging 
- Meer aandacht voor schoolprofilering  
- Verdere samenwerking met de voorschool en school voor vo 
- Meer aandacht voor Urban Education 
 

http://koers.lucasonderwijs.nl/
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2.5 Wat willen we de komende 4 jaar bereiken 

2.5.1 Conclusies  
Het team van de Triangel bestaat uit professionals die de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen 

goed in kaart brengen. Echter; Binnen alle gesprekken en werkvormen die we hebben gehad bij de 

totstandkoming van dit schoolplan komt altijd de multi problematiek van gezinnen ter sprake. Goed 

onderwijs daar staan we voor, maar met regelmaat kunnen we nog zo goed lesgeven, maar als de 

randvoorwaarden buiten de school niet in orde zijn dan zal de stof niet beklijven en hebben we daar 

“last” van in de groep. In de media komt steeds meer naar voren dat het werken in de binnenstad 

een vak apart is met andere problematiek en andere (vooral ook mooie) zaken dan die op een 

“gewone basisschool” spelen.  

We willen de komende vier jaar een school zijn die in ontwikkeling is en blijft. Echter moeten we die 

ontwikkeling ook borgen. Al eerder hebben we geconcludeerd om veel ontwikkelingen die zijn 

ingezet in de schoolplanperiode 15-19 te continueren en daarnaast verder te investeren in 

talentontwikkeling binnen de verlengde leertijd, de toerusting van ons leerkrachtenteam door 

middel van studiedagen over Urban Education en de overgang voorschool/vroegschool en po/vo te 

versterken. 

2.5.2 Ambities en strategische beleidsdoelen 
Over 4 jaar:   

 Zijn we een gecertificeerd Vreedzame School.  

 Leren de leerlingen nog meer gepersonaliseerd met behulp van Snappet, maar ook door 
eigen leerdoelen-middels kindgesprek- . 

 Borgen we afspraken middels collegiale consultatie en (klas)bezoeken door MT en 
betreffende werkgroep. 

 Staat er nog steeds een goed geschoold en professioneel “Urban” schoolteam. 

 Is er een soepele(re) overgang po-vo, voorschool-vroegschool 
 

2.5.3 Speerpunten voor ontwikkeling 
Zoals eerder al genoemd willen we bestaande ontwikkel- en verbetertrajecten goed implementeren 
en afronden. Onze speerpunten voor ontwikkeling zijn terug te vinden in onze verbeterplannen 
(bijlage)  
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3. Onderwijskundig beleid 

3.1 Uitgangspunten en doelstellingen 

3.1.1 Opdracht vanuit het wettelijke kader (WPO) 
Artikel 12 Wet Op het Primair onderwijs (WPO)  
Onderwijskundig beleid 
De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat in elk geval:  

a. De uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstelling 
en de inhoud van het onderwijs. 

b. De door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het 
onderwijs in een onderwijsprogramma. 

c. Het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat. 
d. Het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c. 

Bij de beschrijving van het onderwijskundig beleid wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel 
betrokken.  
 

3.1.2 Opdracht vanuit Lucas Onderwijs 
Koersbeweging Lucas Onderwijs 
Voor het onderwijskundig beleid zijn de eerste 3 hoofdthema’s van belang.  
 

Doorlopende lijnen Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs (PO-VO) & Kindcentrum (KC) 

Wat doen wij? 
- Lucas Onderwijs zet in op doorlopende lijnen van 0–18 jaar.  
- Wij initiëren en stimuleren de verbinding PO-VO en kinderopvang, op ieder niveau, zichtbaar 

in kindcentra en samenwerkingsverbanden PO-VO. 
- Wij faciliteren ontmoeting, kennisdeling en uitwisseling.  
- Lucas Onderwijs doet onderzoek naar de mogelijkheden tot het realiseren van een 

gecombineerde bestuurlijke aansturing (i.e. cluster PO/regio VO) 
Wat zien wij in 2022? 

- Elke school vindt een passende samenwerkingsvorm om doorgaande lijnen te borgen.  
- Er is een substantiële groei bereikt in het aantal kindcentra en/of samenwerkingsverbanden 

PO-VO. 
- Wij kennen elkaar binnen Lucas Onderwijs en zijn in staat om in ons netwerk oplossingen te 

vinden waar leerlingen baat bij hebben.  
 

Toekomstgericht onderwijs 

Koersbeweging Lucas Onderwijs 
Wat doen wij? 

- Lucas Onderwijs biedt doorlopende leerlijnen aan voor kinderen van 0 tot 18 jaar.  
- Leerlingen wisselen in wisselende samenstelling aan persoonlijke doelen in nauwe 

samenwerking met hun leraren en coaches; indien nodig worden de primaire en secundaire 
processen daarop toegepast.  

- Al onze leerlingen zijn in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische leden 
van een internationale samenleving, die samen met anderen tot creatieve oplossingen 
kunnen komen voor een diversiteit aan problemen.  

Wat zien wij in 2022? 
- Lucas-leerlingen kunnen een gedifferentieerd diploma halen.  
- Wij toetsen op een passende wijze ter verbetering van het leerproces van iedere leerling.  
- Wij hebben het begrip ‘leren’ in een juiste balans vertaald naar vormen van behoefte-

gestuurd onderwijs, differentiatie, curriculumherziening en internationalisering.  
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- Onze scholen hebben – met behulp van partners – internationale contacten tot stand 
gebracht. Daardoor nemen onze leerlingen deel aan betekenisvolle internationale 
samenwerkingsprojecten.  

 

Passend onderwijs  

Koersbeweging Lucas Onderwijs 
Wat doen wij? 

- In 2022 zijn er binnen Lucas Onderwijs zo min mogelijk thuiszitters.  
- Lucas Onderwijs vergroot de effectieve tijd voor onderwijspersoneel om toe te komen aan de 

kerntaken – het primaire proces.  
- Lucas Onderwijs stimuleert en faciliteert onderwijs op maat, passend bij de leerling.  

Wat zien wij in 2022? 
- Er is een nauwe samenwerking met de samenwerkingsverbanden, besturen, zorgpartners en 

gemeenten en er is gezamenlijke verantwoordelijkheid (faciliteren ter voorkoming van 
wachtlijsten; overleg voeren) 

- Wij hebben administratieve last teruggedrongen, digitale systemen afgestemd, procedures 
vereenvoudigd en vertrouwen en autonomie gevestigd.  

- Voor passend onderwijs hebben wij de doorontwikkeling van groeps- en methode-
doorbrekend werken. Wij hebben leerlijnen op maat.  

 

3.1.3 Opdracht van onze school  
Wij bereiden onze  leerlingen voor op de huidige en toekomstige samenleving. We willen 
onze leerlingen als wereldburgers “afleveren”. Daarmee willen we zeggen dat er op onze 
school een basis is gelegd waarmee ze later een gelukkige wijze kunnen functioneren in de 
maatschappij. We zetten daarbij vooral in op “mensvorming”. 
 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen 
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de 
verschillen tussen mensen. 
De godsdienstige/ levensbeschouwelijke ontwikkeling: de kinderen ervaren dat zij 
gekend worden  in hun eigen godsdienst en levensbeschouwing en vanuit dit 
vertrouwen leren we de kinderen andere vormen van godsdienst en 
levensbeschouwing te respecteren. 
De creatieve (o.a. muzische) ontwikkeling: wij streven ernaar kinderen verschillende 
vormen van kunst te laten ervaren. Daarnaast leren we kinderen zichzelf te uiten op 
verschillende, creatieve wijzen. Met name muziek, beeldend vormen,  dans en 
toneel krijgen de aandacht. 

 

3.2 De organisatie van het onderwijsleerproces binnen de school 

3.2.1 Organisatie in leerjaren en bouwen 
Momenteel werkt de school volgens het leerstofjaarklassensysteem. Het opheffen van de 
gewichtenregeling pakt voor de school financieel slecht uit. Hierdoor zijn we genoodzaakt om in de 
nieuwe schoolplanperiode combinatiegroepen te gaan formeren of om met groepen van meer dan 
30 leerlingen te werken. Iets wat in deze wijk niet gewenst is. De school is verdeeld in twee bouwen 
(1-4 en 5-8). Iedere bouw heeft een bouwcoördinator en een intern begeleider.  
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3.2.2 Organisatie vanuit onderwijsconcept 
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. Wij 

differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als tempo). 

Wij hechten veel waarde aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de leerlingen en laten ze 

waar dit mogelijk is samenwerken  

3.2.3 Organisatie van doorgaande lijnen (in-, door-, uitstroom)  
Middels een warme overdracht ‘verhuizen’ de jongste  leerlingen van de voorschool naar onze 
vroegschool. Ook in de overgang naar het voortgezet onderwijs is er een warme overdracht en 
hebben we een samenwerking (die een soepele overgang po-vo bevordert) met één vo school 
(Stanislas College) die leerlingen van ons ontvangt.  
Binnen de wijk is regelmatige instroom van nieuwe bewoners uit het buitenland. Leerlingen die geen 
Nederlands spreken en de kleuterleeftijd hebben, kunnen we gewoon opvangen.  Middels  NT2- 
lessen worden ze taalvaardig gemaakt. Voor de leerlingen van 6 jaar of ouder heeft de gemeente 
scholen met opvanggroepen aangewezen. De Triangel is zeer geïnteresseerd om in de toekomst ook 
een opvanggroep te starten.  
 

3.3 De inrichting van het onderwijsleerproces binnen de groep 

3.3.1 De onderwijstijd 
Op onze school besteden wij de leertijd effectief, omdat wij beseffen dat leertijd een belangrijke 
factor is voor het leren van onze leerlingen. Wij proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. 
Ook willen wij de kinderen voldoende leertijd geven om zich de leerstof eigen te maken.  
In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Lukt 
dit niet dan is voor de betreffende leerling een uitstroomperspectief vastgesteld. Met uitzondering 
van de leerling die blijft zitten en daarna met de groep mee kan draaien. 
Op onze school hanteren we de volgende lestijden: we starten ’s morgens om 8.30 uur en gaan met 
het continurooster om 15.00 uur uit. De lessen van de verlengde leertijd vinden door de lesdag heen 
plaats. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 – 12.30 uur. 
 

3.3.2 Het didactisch handelen 
Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, 
samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht. 
 
In ons didactisch handelen streven wij naar het volgende: 

1. De lessen zijn goed opgebouwd en voorbereid. 
2. De lessen zijn boeiend; spreken aan en zijn aangekleed. 
3. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op minimaal drie niveaus. 
4. De leraren geven directe instructie groep  3 t/m 8. 
5. De leraren in groep  1 en 2 werken volgens de methode van spelend leren –Speelplezier-. 
6. De leraren passen coöperatieve werkvormen toe. 
7. De leraren zorgen dat er meer oplossingsstrategieën / probleemoplossende vaardigheden 

aan bod komen. 
8. De leerlingen werken zelfstandig samen. 
9. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde). 
10. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren. 
11. De leraren zorgen voor stof die aansluit bij persoonlijke leerdoelen van de leerling. 
12. De leraren zorgen voor gedifferentieerde verwerking.  
13. De leraren stimuleren wereldburgerschap. 
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3.3.3 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Middels groepsbesprekingen (IB en groepsleerkracht 3x per jaar), ons leerlingvolgsysteem, 
observatielijsten en methode gebonden toetsen bewaken we de ontwikkeling van onze leerlingen. 
Per individu wordt bekeken of de vaardigheidsscores van CITO in verhouding staat tot de verwachte 
ontwikkeling. Ditzelfde bekijkt IB voor de jaargroep. 
 

3.4 De inhoud van ons onderwijs 

3.4.1 De inhoud in relatie tot de kerndoelen van het onderwijs 
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe 
bieden we een passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en 
rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze 
leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. We gebruiken eigentijdse methodes die 
voldoen aan  de kerndoelen. De methodes worden  bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de 
leraren en daar  waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken  we 
gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen. 
 

3.4.2 De inhoud in relatie tot eigen doelen van de school en het bestuur 
Onze  school is een  van de 25 Haagse scholen die een  subsidie krijgt van de Gemeente Den Haag  
om per week de lestijd van de leerlingen te verlengen. Daarmee kan de leertijd op met name het 
gebied van taal worden  vergroot.  Tevens stelt de subsidie ons in staat om de talenten binnen ons 
schoolteam in te zetten. Betrokken en goed geschoolde leerkrachten  die onder  meer  de muzisch- 
creatieve- en motorische vakken een  boost geven. Sleutelwoorden zijn: alle vakken staan in dienst 
van talentontwikkeling i.c.m. taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen, en samenhang tussen de 
diverse vakken.  Onze  school werkt met het zogenaamde geïntegreerd model: we hebben een  
evenwichtige verdeling over de dag tussen de cognitieve en de andere vakken.  Jaarlijks vragen  we 
voor het Leerkansenprofiel subsidie aan bij de Gemeente Den Haag.   
 

3.4.3 Leerstofaanbod van de school 

Vak Methode 
Taal Speelplezier, Veilig leren lezen, Zin in taal 

Technisch lezen Map fonemisch bewustzijn, Veilig leren lezen 

Voortgezet technisch lezen Station Zuid 

Begrijpend lezen Leeslink 

Spelling Spelling op maat 

Schrijven Pennenstreken 

Rekenen  Wereld in Getallen  

Aardrijkskunde Wijzer door de wereld 

Geschiedenis Wijzer door de tijd 

Natuur  en techniek Wijzer door de natuur en techniek 

Verkeer Wijzer door het verkeer 

Engels Our discovery island 

Sociaal-emotionele ontwikkeling De Vreedzame School  

ICT Basisbits 

Catechese  Echt geloven https://echtgeloven.nl/    

LKP 
 

kunst, drama, techniek, bewegen (dans,actieve overblijf, 
 kleutergym) mediawijsheid, Rots & Water, HV 

  

https://echtgeloven.nl/
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3.4.4 Praktijkvorming/stage 
In samenwerking met JINC gaan kinderen uit groep 7 en 8 minimaal 1 keer per jaar op bliksemstage. 
Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken zij welk werk bij hun 
talenten past en leren ze solliciteren. Daardoor groeien ze op persoonlijk vlak. JINC strijdt samen met 
bedrijven en scholen voor een samenleving, waar je achtergrond je toekomst niet bepaald. Een 
samenleving waarin íeder kind kansen krijgt. Meer informatie: https://www.jinc.nl/  

 

3.5 Pedagogische klimaat, schoolklimaat en veiligheid 

3.5.1 Zorgplicht veiligheid op school 
In het kader van veiligheid beschikt de school over een aandachtsfunctionaris. Zij is het eerste 
aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten, zij coördineert het anti-pestbeleid en zorgt voor de 
actualisatie en uitvoer van het veiligheidsbeleid. De school waarborgt de sociale, fysieke en 
psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers).  
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne 
en externe) vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders 
uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over 10 BHV’ers. 

 

3.5.2 Pedagogisch klimaat 
Onze  leraren zijn cruciaal als het gaat  om succesvolle interactie met de leerlingen. Zij 
hebben de taak hun leerlingen op t voeden tot goede en kansrijke burgers. Daarom  vinden 
we het belangrijk dat leerlingen goed  met zichzelf en met andere kunnen  omgaan. Leraren  
creëren daartoe een  veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten 
veel waarde aan  een  positieve en motiverende leraar, die hoge  verwachtingen heeft van de 
leerling, een  begeleider is die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk individueel maar  zeker  
ook zelfstandig met anderen kunnen  doen. 
 
kenmerken van ons pedagogisch handelen 
De leraren vangen de leerlingen, met hand  en aandacht, op bij de deur van het lokaal 
De leraren laten zich door de leerlingen aanspreken met twee  woorden 
De leraren zorgen  voor een  ordelijke klas 
De leraren zorgen  voor een  functionele en uitdagende leeromgeving 
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om 
De leraren zorgen  voor interactie met en tussen de leerlingen 
De leraren bieden de leerlingen structuur en veiligheid door het hanteren van afspraken, regels en 
routines.  
De leraren leren de leerlingen zelfstandig (samen)werken 
In de uitslagen van de afgenomen vragenlijsten zien we dat de sociale veiligheid hoog is en 
dat, tot ons genoegen, ook te zien is dat leerlingen met plezier naar  school gaan. 
Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde 
omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich 
geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. 
 
Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en 
eigenaarschap. 
 
De school probeert incidenten te voorkomen. De school is een Vreedzame School (3.7.2). Er zijn 
school- en klassenregels. Deze schoolregels zijn ook zichtbaar binnen de school. De lessen van De 
Vreedzame School staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag/sociaal 
emotionele ontwikkeling. In het leerlingvolgsysteem SCOL houden we de resultaten bij. 

https://www.jinc.nl/
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3.6 Zorg en begeleiding 

3.6.1 Extra ondersteuning 
Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband van de SPPOH (Stichting Primair 
Passend Onderwijs Haaglanden). Uiteraard zijn er veel raakvlakken tussen Passend Onderwijs en de 
zorg en begeleiding op onze school. In het schoolondersteuningsprofiel is te zien welke zorg wij als 
school kunnen bieden. 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we 
te maken  hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook 
mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (niveau, 
kenmerken van de leerlingenpopulatie). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden.  Daar 
waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, 
maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het 
Cito-LVS. Leerlingen met een opvallende score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale 
figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. De 
aspecten rond de zorg op onze school hebben we beschreven in ons Intern Zorgplan. 
Kenmerken van onze zorg en begeleiding: 

1. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 
2. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
3. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg 

voor de zorgleerlingen. 
4. Het kan hier uiteraard ook zorg naar boven betreffen. 
5. De school voert de zorg planmatig uit. 
6. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na. 
7. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind. 
8. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding. 
9. Externe  partners worden,  indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen. 

 

3.6.2 Passend Onderwijs 
Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met 
de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij 
realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van 
basisondersteuning en regelmatig op het geven van extra ondersteuning. In ons 
schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen 
geven. 
Niet alleen het gebruik van Snappet en de inzet van een leerkracht voor de leerlingen met een OPP 
zijn kenmerken van passend onderwijs/passende zorg. Ook met ons aanbod van vakken vinden we 
dat passend aan kunnen sluiten bij de talenten van leerlingen, doordat we ze een veel breder kader 
van vakken kunnen bieden dan een reguliere basisschool. Ook zijn we van mening dat we door de 
inzet van het kindportfolio veel meer tegemoet komen aan de eigen leerwens van de leerlingen en 
daardoor de leermotivatie en taakgerichtheid hoog kunnen houden. 
 

3.7 Resultaten behalen, bewaken en borgen 

3.7.1 Leerresultaten 
Wij streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na. Wij willen immers het best denkbare onderwijs 
bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en 
kansrijke burger. Wij achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en 
dat zij opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. De school weet 
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de normen van de inspectie bij het Cito-LVS, maar legt zichzelf bewust een streefdoel op dat flink 
hoger ligt. 
 
Op onze school werken wij opbrengstgericht. Daarbij richten wij ons op de streefdoelen die wij als 
school hebben gesteld. Per Cito-toets is een norm vastgesteld. Ons streefdoel ligt ver boven de norm 
van de inspectie. Wij hebben ons streefdoel gebaseerd op de scholengroep met 15% of minder 
gewichtenleerlingen. De Triangel heeft echter meer dan 65% gewichtenleerlingen. Wij beschikken 
over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen wij 
een overzicht van normen en toetsuitslagen (zie bijlage).  

Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de 
groepsbespreking wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) 
vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de gewenste score 
structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er en de leraar interventies 
afgesproken. 
Deze interventies kunnen zijn: 

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren) 
2. Instructie wijzigen en verbeteren (bijvoorbeeld collegiale consultatie, intervisie, good 
practice). 

3. Meer automatiseren 
4. Methode-aanbod uitbreiden 
5. Differentiatie aanpassen 

De IB'er voert vervolgens gesprekken en indien nodig worden klassenconsultaties gepleegd om te 
observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies 
effect hebben. 
 

3.7.2 Sociale en maatschappelijke competenties 
In 2020 is de school een gecertificeerde Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het 
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op 
te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open 
voor de verschillen tussen mensen. 
 

3.7.3 Vervolgsucces 
De school ziet dat er goed verwezen wordt vanuit groep 8. Verschillende rapporten –en ook Scholen 
op de kaart- laat zien dat we een gedegen verwijzing doen naar vo. 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11384/De-Triangel 
 

3.7.4 Toetsing en afsluiting 
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten 
we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden 
ingevoerd in het leervolgsysteem (LVS Esis). De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde 
agenda en de Cito-voorschriften. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de 
toetsresultaten. In leerjaar 7 doen alle leerlingen mee met de entree toets. Ouders krijgen daaruit 
een voorlopig advies te horen. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders 
krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben wij beschreven in de 
schoolgids en de website. 
Bij vertrek van de school worden leerlingen ook bevraagd (WMK-po-Cees Bos) over hoe zij hun 
schooltijd hebben ervaren.  
 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11384/De-Triangel
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3.8 Samenwerking 

3.8.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs 
Haaglanden (SPPOH). De SPPOH beschrijft in het Ondersteuningsplan welke extra ondersteuning het 
samenwerkingsverband aan de leerlingen geeft, hoe de zorg wordt georganiseerd, hoe de extra 
middelen daartoe worden  verstrekt en op welke wijze verantwoording over de besteding wordt 
afgelegd.  
 
Het schoolondersteuningsprofiel laat zien dat wij veel expertise en ondersteuning binnen school 
hebben. Wij kunnen een goede basisondersteuning, extra ondersteuning en expertise bieden aan  
onze leerlingen. Hierdoor lijkt het alsof we alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een  
passend aanbod kunnen geven. Hier willen wij de kanttekening bij plaatsen dat wij niet alle 
leerlingen kunnen  plaatsen. Dit heeft te maken met de groepsgrootte, pedagogisch klimaat, 
leerkrachtvaardigheden en al aanwezige specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen uit de groep. 
 

3.8.2 Gemeentelijke onderwijsbeleid 
De school is een GOA school en kan dus inschrijven op verschillende- daarvoor bedoelde- subsidies in 
Den Haag. Dit doen wij dan ook als we een meerwaarde zien voor de leerling. Al jaren investeren we 
via de subsidie “extra leertijd” in verlengde leertijd,  schakelklassen en extra ondersteuning. Middels 
andere Hea subsiudies investeren we in ouderparticipatie en -educatie en in de 
(kwaliteits)samenwerking met onze Voorschool. Ook maken we graag gebruik van het 
professionaliseringsbudget wat regelmatig in de HEA aan te vragen is. Urban Education 
professionalisering zou de school aan willen vragen om het schoolteam nog meer know how te geven 
over de wijk/situatie van de leerlingen. Ook de subsidie voor conciërge  en ondersteunend personeel 
vragen we aan. Zij zijn op een school van onschatbare waarde. Samen met het clubhuis tegenover de 
school en twee basisscholen in de buurt vragen we gelden aan voor de zomerschool en 
ontwikkelingen tav een community center (vanuit een aanvraag naar IKC). Zoals eerder al genoemd 
zouden we ook graag een opvanggroep starten voor leerlingen die uit het buitenland komen. 
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4. Personeelsbeleid 

4.1 doelen van het personeelsbeleid (Lucas Onderwijs) 

4.1.2 Opdracht vanuit Lucas Onderwijs 
 
Koersbeweging Lucas Onderwijs 
Wat doen wij? 

- Wij trekken voldoende en kwalitatief goede leraren aan. 
- Wij professionaliseren continu.  
- Wij dragen zorg voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

Wat zien we in 2022? 
- Lucas Onderwijs geeft gericht uiting en vorm aan aantrekkelijk werkgeverschap. 
- Wij maken gebruik van kennis en vaardigheden binnen en buiten Lucas Onderwijs 

(professionele leergemeenschap) 
- Wij ondersteunen en voeden het gevoel van professionele ruimte. Competentie en relatie bij 

medewerkers. 
- Wij ondersteunen de mogelijkheid om te groeien. 
- Scholen geven invulling aan hun personeelsbeleid ten dienste van hun onderwijsbeleid. 
- Personeelsbeleid is maatwerk (medewerkers kennen, diversiteit bevorderen) 
- Er is inspanningsverplichting van twee kanten (werkgever en werknemer) om een optimale 

werksituatie te scheppen. 
 

4.2.2 Opdracht van de school   
De school onderschrijft de wens van het bestuur om goed geschoolde vakmensen voor de klas te 
hebben staan. Op het moment van schrijven heeft de school nog voldoende geschoolde  
leerkrachten echter is de voorspelling dat in de regio Haaglanden de komende jaren het 
lerarentekort het grootst van het land zal zijn. Ervaring leert dat er weinig reactie komt op uitgezette 
vacatures in de Schilderswijk van Den Haag.  
De nieuwe verdeling van de gewichtengelden heeft grote impact op de school. We hebben een 
uitdaging om aan het einde van de schoolplanperiode met een half miljoen minder aan inkomsten 
vanuit de gewichtenregeling dezelfde kwaliteit te leveren. 
Nu de nieuwe functieomschrijvingen van L10 en L11 bekend zijn, is het de komende 
schoolplanperiode noodzaak om te kijken naar een functiehuis. Wij kunnen stellen dat het 
functiehuis naar alle waarschijnlijkheid zal worden ingericht naar de (oude) LB inrichting van de 
organisatie waarbij op cruciale plekken LB leerkrachten werden ingezet voor de vak- en/of 
schoolontwikkeling. 
 

4.2 Bevoegdheid en bekwaamheid 

4.2.1 Voldoen aan de eisen van bevoegdheid 
Alle groepsleerkrachten zijn geschoold en hebben hun Pabo diploma. De leerkrachten en de 
leraarondersteuner van de groepen 1 en 2 zijn gecertificeerd voor de methode voor spelend leren;  
“Speelplezier”. Daarnaast is het gehele schoolteam in cursus om in schooljaar 2020-2021 een 
gecertificeerd Vreedzame school te zijn. 
Afhankelijk van de ervaring in het onderwijs, krijgen nieuwe leerkrachten te maken  met het 
inwerkprogramma van de school. Hier worden organisatorische en schoolbrede afspraken en 
procedures besproken om zo vertrouwd  te raken met de school. 
De nieuwe collega's krijgen het eerste jaar een  SVIB-traject(School Video Interactie Begeleiding). Dit 
krijgen zij van onze eigen SVIB-coach. Hierbij brengen zij videobeelden van eigen ontwikkelpunt(en) 
in. Het tweede jaar draaien zij mee  met de werkgroep peercoaching. Vervolgens kunnen de nieuwe 
leerkrachten, net als de overige teamleden,  vrijwillig een vorm van coaching vragen. Daarnaast 



 

 
Schoolplan 2019-2023 basisschool de Triangel Lucas Onderwijs 

19 

worden zij op de hoogte gebracht van het inductieprogramma De gelukkige klas” van Lucas 
Onderwijs.  
De intern begeleiders begeleiden de leerkrachten door drie keer per jaar de groep leerlingen, die aan 
hun zorg is toevertrouwd, met ze door te nemen. Ook zijn zij de vraagbaak voor (zorg)kwesties die 
zich spontaan voordoen. 
Verder is er een  rol weggelegd voor de bouwcoördinatoren die zich in eerste instantie richten op het 
welbevinden van de mensen in hun bouw. Onderwijskundig gezien zijn zij ook belast met het 
bewaken van de kwaliteit van het onderwijs binnen hun bouw. 
 

4.2.2 Wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden 
In het bekwaamheidsdossier laat elke leraar op individueel niveau zien op welke wijze hij gewerkt 
heeft aan het op actueel peil houden van zijn beroepskwaliteit in relatie tot de schoolontwikkeling. 
Daarom staan zowel de gemaakte afspraken als de bewijsstukken geregistreerd in het dossier van het 
personeelslid. Wij gaan in het begin van deze schoolplanperiode over op een webbased 
bekwaamheidsdossier; Cupella.  We beschikken over een regeling gesprekscyclus. De Triangel heeft: 
het welbevindengesprek, pop-gespek, het 360-graden feedbackgesprek of een gesprek n.a.v. het 
kwaliteitenspel. Natuurlijk zit ook het beoordelingsgesprek hierbij. In de gesprekscyclus van de school 
is vastgelegd welk gesprek het betreft.  

- Tijdens het functioneringsgesprek staat het professioneel welbevinden van de medewerker 
centraal. Aan de orde komen: werkdruk, loopbaanwensen, taakbeleid, mobiliteit en scholing. 
Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren bij voorkeur in relatie tot de 
onderwijskundige dan wel organisatorische doelen van de school. 

- Tijdens functioneringsgesprekken wordt de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid 
besproken en/of geëvalueerd. Het verslag wordt opgenomen in het personeelsdossier. In het 
functioneringsgesprek wordt door de medewerker verantwoording afgelegd over zijn 
ontwikkeling.  

- Minimaal 1x per vier jaar vindt er een POP-gesprek plaats tussen personeel en directie. 
Iedere werknemer stelt een POP op met daarin een PAP (persoonlijk actie plan) voor 4 jaar. 
Het POP komt bij ieder gesprek uit de gesprekscyclus ter sprake. De inhoud van het POP is 
gebaseerd op de (te ontwikkelen) competenties van de leerkracht en de doelstellingen van 
de school. Bij de uitvoer van het POP  kan gebruik worden gemaakt van het aanbod van de 
Lucas Academie.  

- In het beoordelingsgesprek wordt door de schoolleiding een oordeel gegeven over de 
realisatie van het opgestelde POP. Activiteiten vanuit het POP worden gearchiveerd in het 
bekwaamheidsdossier en kunnen aan de orde komen bij de klassenbezoeken. 

 

4.3 Maatregelen m.b.t. het personeel die bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van 

het onderwijskundig model 
Op de Triangel is er sprake van een organisatie die leraren in de gelegenheid stelt om een bijdrage te 
leveren aan  het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. Bij dit laatste valt te denken aan  de 
participatie van leerkrachten in onderwijskundige werkgroepen, maar ook de ontwikkeling van 
leerkrachten naar een  L11-schaal. De ontwikkeling van leerkrachten is terug te vinden in het 
Persoonlijk ontwikkelplan (POP) van de leerkrachten. Hierbij kunnen leerkrachten altijd hun wens 
met betrekking tot de gewenste ontwikkeling aangeven en weegt de schoolleiding af of deze 
ontwikkeling ook bij de school past. Over het algemeen levert dit een positieve uitkomst op. 
Leerkrachten kunnen kiezen voor een collegiale vorm van coaching: peercoaching en SVIB. Beide via 
camerabeelden een een SVIB-coach. De school biedt leerkrachten organisatorisch de mogelijkheid bij 
elkaar op collegiale consultatie te gaan. Zo krijgen ze zicht op wat zij van hun collega leerkracht 
kunnen leren, welke  stof aan bod komt in de omliggende groepen en of bijvoorbeeld de opgestelde 
verbeterpunten uit het schoolplan worden waargemaakt. In (bouw)vergaderingen wordt de 
collegiale consultatie in zijn algemeenheid nabesproken: welke ontwikkelpunten haalt de leerkracht 
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eruit om te kunnen groeien. De bezochte lessen worden tussen de leerkrachten onderling 
nabesproken. De consultatie kan worden uitgevoerd aan de hand van (onderdelen) van de 
kijkwijzers. In de praktijk merken wij dat we te weinig toekomen aan collegiale consultatie. Het team 
en de schoolleiding zien de meerwaarde en wij zullen in de komende schoolplanperiode hierop 
inzetten, want zowel De Vreedzame School als Speelplezier en de “gewone” vakgebieden lenen zich 
hier uitstekend voor. 
Verder wordt o.a. in bouw-, parallel- en jaargroepvergaderingen veelvuldig over ons onderwijs 
gesproken. Hier worden ook afspraken gemaakt.  Afspraken die in de bouw zijn vastgelegd moeten 
worden gewaarborgd. In het verleden had de school teveel zaken die tegelijk ontwikkelden. Wij 
letten extra op dat dit niet het geval zal zijn. Belangrijk is dan wel dat de dingen die we goed doen 
gewaarborgd worden. Hiervoor zullen we de nodige aandacht hebben en dit doen we door het 
monitoren van eerdergenoemde consultaties. 
 

4.4 Pedagogisch didactisch handelen van het onderwijspersoneel  
Onze  leraren zijn cruciaal als het gaat om succesvolle interactie met de leerlingen. Zij hebben de taak 
hun leerlingen op te voeden tot goede en kansrijke burgers. Daarom  vinden we het belangrijk dat 
leerlingen goed  met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en 
gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden 
zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan  een  positieve en motiverende 
leraar, die hoge verwachtingen heeft van de leerling en een begeleider is die ervoor zorgt dat de 
leerlingen het werk individueel maar zeker ook zelfstandig met anderen kunnen doen. 
Kenmerken van ons pedagogisch handelen zijn:  
 

1. De leraren werken volgens De Vreedzame School 
2. De leraren verwelkomen de leerlingen, met hand  en aandacht, op bij de deur van het lokaal. 
3. De leraren laten zich door de leerlingen aanspreken met twee  woorden. 
4. De leraren zorgen voor een ordelijke klas. 
5. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. 
6. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. 
7. De leraren zorgen  voor interactie met en tussen de leerlingen. 
8. De leraren bieden de leerlingen structuur en veiligheid door het hanteren van afspraken, 

regels en routines.  
9. De leraren leren de leerlingen zelfstandig (samen)werken. 

In de uitslagen van de afgenomen vragenlijsten zien we dat de sociale veiligheid hoog is en dat, dat 
tot ons genoegen, ook te zien is dat leerlingen met plezier naar school gaan. 
 

4.5 De wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat 

beleid 
Binnen De Vreedzame School worden leerlingen uit de groepen 7 en 8 ingezet om te fungeren als 
mediatoren bij conflicten. Via een aparte training worden deze leerlingen opgeleid tot mediator. Via 
De Vreedzame School zal ook worden gekeken naar de opzet van een leerlingenraad. 
In de huidige situatie worden leerlingen regelmatig om een mening gevraagd bij tuin- en of 
terreininrichting en natuurlijk bij de gebruikelijke vragenlijsten van WMP-po. 
 

4.6 Overige aspecten van personeelsbeleid 

4.3.1 Taakbeleid 
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school gekozen voor het basismodel. De concrete 
uitwerking is vastgelegd in een jaartaak en werktijdenregeling. Binnen het taakbeleid van Lucas 
Onderwijs is duurzame inzetbaarheid een aandachtspunt. Bij de invulling van het taakbeleid op 
schoolniveau wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van de medewerkers in 
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relatie tot hun persoonlijke omstandigheden en de levensfase waarin ze verkeren. Op onze school 
krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken. De taken zijn onderverdeeld in lesgevende taken,  
groepstaken en professionalisering. Elk jaar wordt er bekeken of de taken goed  verdeeld zijn over de 
verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de 
personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering. 
 

4.3.2 Beleid met betrekking tot stagiaires 
Voor de aanwas van ons eigen leerkrachtenteam is het noodzakelijk een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van aankomende leerkrachten. Daarom bieden wij stagiaires van de lerarenopleiding de 
gelegenheid om ervaring op te doen in de praktijk. We proberen ieder semester minimaal twee 
studenten te begeleiden.   
Met Hogeschool Inholland heeft de Triangel een actieve samenwerking. In 2017 heeft Lucasonderwijs 
een convenant gesloten met Hogeschool Inholland. Binnen de Lucas zijn hier een aantal scholen 
betrokken bij, waaronder de Triangel. Deze scholen komen jaarlijks tweemaal bij elkaar. In deze 
bijeenkomst wordt onder andere gesproken over mogelijke uitwisseling van stagiaires. De kwaliteit 
en samenwerking wordt zo gewaarborgd.  
 

4.3.3 Werving en selectie   
We gaan bij werving en selectie van personeel uit van de regeling werving en selectie van Lucas 
Onderwijs. Bij het werven van leraren en leraarondersteunend personeel wordt gebruik gemaakt van 
een benoemingsadviescommissie (BAC). Omdat op de benoeming van overig personeel geen van de 
advies- en of instemmingsartikelen uit het MR- reglement van toepassing is, hoeft de mr niet 
vertegenwoordigd te zijn in de BAC. Er wordt een profielschets opgesteld met de gevraagde 
competenties en een  beschrijving van de te volgen procedure. De BAC draagt één geschikte 
kandidaat voor. De BAC wordt samengesteld door de directeur van de basisschool en kan bestaan uit 
een vertegenwoordiging van: 
• De directeur 
• De bouwcoördinator uit betreffende bouw 
• Een leerkracht uit betreffende bouw  
• Een overig lid uit het managementteam 
Het maximum aantal leden bedraagt vijf, waarvan minimaal één vrouwelijk lid. Alle leden hebben 
stemrecht. De directeur heeft veto-recht. 
 

4.3.4 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 
Op de Triangel is het managementteam ‘De schoolleiding’. De leden van het managementteam zijn 
de directeur, bouwcoördinatoren, de intern begeleiders en de coördinator van de verlengde leertijd. 
Hierbij is de verdeling man/vrouw 50/50.    
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5. Kwaliteitsbeleid 

5.1. Doelen van het kwaliteitsbeleid 

5.1.1  Vanuit ons bestuur 
Koersbeweging Lucas Onderwijs 
Wat doen we? 

- Besturingsfilosofie is sturingsfilosofie. Dit uit zich in een eenduidige vertaling/taal over de 
wijze (houding/gedrag) waarop alle verantwoordingsniveaus in de organisatie sturen.  

- Sturingsfilosofie wordt verbonden aan de kernwaarden van Lucas Onderwijs zoals verwoord 
in “De grondslag verdiept’. 

- Sturingsfilosofie wordt uitgewerkt aan de hand van thema’s.  
Wat zien we in 2022? 

- Elke verantwoordelijkheidslaag kan concreet aangeven hoe uiting aan de sturing wordt 
gegeven.  

- We beschikken over een samenhang en praktische bruikbare zienswijze op de relatie tussen 
de kernwaarden en de (be)sturingsfilosofie van Lucas Onderwijs. Die zienswijze is in een 
dialoog tot stand gebracht.  

- We zien vertrouwen – uitgedrukt in subsidiariteit; ‘pas toe en leg uit’ wordt toegevoegd aan 
onze (be)sturingsfilosofie.  

- We zien solidariteit – Lucas Onderwijs is een solidair verbond waarin we leren van en met 
elkaar. 

- Wie zien ontwikkeling – Lucas Onderwijs is een lerende organisatie en control heeft een 
ontwikkelingsgerichte inslag.  

- We zien verantwoordelijkheid – controle op een gezamenlijk benoemde minimum basis.  
- We zien dialoog – nieuwe thema’s worden indien nodig verkend aan de hand van een 

georganiseerde dialoog.  
- We zien maatwerk – we kiezen voor een aanpak die aansluit bij de specifieke gemeenschap 

die iedere school vormt.  
 

5.1.2  Van onze school  
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor 
dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de verbeterplannen systematisch en cyclisch en op basis 
van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze  
kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze  
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we 
belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze  
medewerkers parallel verloopt. 
 

5.1.3  Vanuit de Wet (WVO art.24.4)  
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft 
wet- en regelgeving. Wij houden ons aan  de volgende eisen: 
1.  De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie. 
2.  De schoolgids voldoet aan  de eisen die de inspectie stelt. 
3.  Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie. 
4.  Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. 
5.  Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband). 
6.  Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. 
7.  Wij programmeren voldoende onderwijstijd. 
8.  Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een  onvolledige schoolweek voor de leerlingen 
van groep 3 t/m 8. 
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5.3 Beleidskader Onderwijskwaliteit Lucas Onderwijs  

5.2.1 Uitgangspunt: planmatig en cyclisch werken aan onderwijskwaliteit 
De uitwerking van het kwaliteitsstelsel staat beschreven in het schoolplan. In het jaarplan staan de 
belangrijkste verbeteractiviteiten en ambities benoemd. Deze worden beschreven in toetsbare 
doelen die regelmatig worden geëvalueerd/gemonitord. Verbeteringen worden doelgericht 
doorgevoerd en geborgd. 
 

5.2.2 Stelsel van kwaliteitszorg Lucas Onderwijs 
De relatie tussen CvB en scholen wordt vormgegeven in de relatie tussen de clusterdirecteur en de 
directeur van de school. De besturingsfilosofie hierbij is vertrouwen, dialoog en verantwoorden, waar 
urgentiebesef in relatie tot transparantie leidende begrippen zijn. 
De gesprekscyclus tussen directeur en clusterdirecteur (jaarlijks)  bestaat uit de volgende elementen:  
- een ambitiegesprek (risico-indicatorenlijst en ambities van de school op basis van de 

Koersbeweging en zelfanalyse van de standaarden inspectie); 
- een begrotingsgesprek (doelen en ambities scholen koppelen aan financiën); 
- een ambitiegesprek met de directeur over diens functioneren en ambities;  
- een schoolbezoek.  
Voor de startende directeur wordt in het eerste jaar (naast de voortgangsgesprekken – on boarding 
Lucas) twee beoordelingsgesprekken gevoerd. Voor de zittende directeuren is er een gesprekscylcus 
waar minimaal 1x per vier jaar een beoordelingsgesprek is opgenomen. 
Op schoolniveau is er het gesprek tussen directeur en teamleden over het vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische proces in de groep. 
 

5.2.3 Kwaliteitscultuur 
De nadruk  in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit van leren 
en onderwijzen. Wij willen leerlingen tot succesvolle lerenden maken, die betekenisvolle zaken 
hebben geleerd en die weten hoe je kunt leren Een  voorwaarde daarvoor is dat ook ons hele team  
uit succesvolle lerenden bestaat, die weten hoe je aan kwaliteitsverbeteringen kunt werken. 
Om de definitie van kwaliteit ‘Doen we de goede dingen en doen  we die dingen goed?’ waar te 
kunnen maken, is een systematische aanpak nodig. Van een  school die op een systematische manier 
invulling geeft aan  kwaliteit, kan worden gezegd dat hij in het bezit is van een 'kwaliteitssysteem'. 
 

5.2.4 Verantwoording en dialoog 
Het bestuur legt verantwoording af over zijn doelen en resultaten aan de Raad van Toezicht , de 
medezeggenschapsraden (via de vertegenwoordigers in de GMR) en via zijn jaarverslag. 
Daarnaast heeft het bestuur actief de (digitale) dialoog gevoerd om te komen tot de Koersbeweging 
2018-2022. Hieraan nemen (VO) leerlingen, ouders en medewerkers vanuit de scholen en het bureau 
deel. Deelnemende belanghebbenden waren o.a. de gemeenten, bedrijven (m.n. in het Westland), 
schoolbegeleidingsdiensten en belangenorganisaties. 
Het bestuur voert de dialoog over zijn onderwijs met andere belanghebbenden in de gemeenten en 
de samenwerkingsverbanden waar Lucas scholen zijn gevestigd.  
 

5.3 Het bewaken van de kwaliteit die op onze school wordt gerealiseerd  
We maken voor ons kwaliteitsbeleid gebruik van de kwaliteitskaarten primair onderwijs van Cees 
Bos. Kortgenoemd WMK-po. Hiervan hebben we bij de totstandkoming van dit schoolplan de quick 
scan laten maken door ons schoolteam, de vragenlijsten door ouders en ook de vragenlijsten door de 
leerlingen van gr 5 t/m 8. Verder komen alle vakgebieden en /of ontwikkelingen aan de beurt om 
geëvalueerd te worden.  
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5.3.1 Ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen bewaken 
Middels een warme overdracht ‘verhuizen’ de jongste leerlingen van de voorschool naar onze 
vroegschool. Ook in de overgang naar het voortgezet onderwijs is er een warme overdracht en 
hebben we een gesubsidieerde samenwerking (die een soepele overgang po-vo bevordert) met één 
vo school (Stanislascollege) die leerlingen van ons ontvangt.  
 

5.3.2 Afstemming onderwijs op voortgang ontwikkeling leerlingen bewaken 
Middels groepsbesprekingen (IB en groepsleerkracht 3x per jaar), ons leerlingvolgsysteem, 
observatielijsten en methodegebonden toetsen bewaken we de ontwikkeling van onze leerlingen. 
Per individu wordt bekeken of de vaardigheidsscores van CITO in verhouding staat tot de verwachte 
ontwikkeling. Ditzelfde bekijkt IB voor de jaargroep. 
 

5.3.3 Bewaken kwaliteit cruciale onderwijsprocessen 
Middels de 4-jaren evaluatiecyclus zullen alle onderwijskundige vakken worden  geëvalueerd. Ook de 
beleidsvoornemen en plannen maken  deel uit van deze evaluatiecyclus. Deze evaluaties worden 
anoniem afgenomen en vervolgens wordt daaruit de analyse besproken met het team en indien 
nodig ook in de MR besproken. 
 

5.4. Het planmatig werken aan verbeteren van de kwaliteit op onze school 

5.4.1 Systematisch verzamelen van relevante gegevens 
Kwaliteitszorg is een  voortdurend cyclisch proces. De continuïteit van kwaliteitszorg is ook duidelijk 
zichtbaar gemaakt door een  vooraanstaande denker  op het terrein van kwaliteitszorg in de 
Verenigde Staten, Deming, in zijn ‘Demingcirkel’. Deze Demingcirkel wijst ons de weg wanneer we in 
de school met evaluaties en ontwikkelplannen werken. 

5.4.2 Regelmatig aspecten van het onderwijs evalueren 
Zie 5.3.3. 

5.4.3 Regelmatig de gekozen werkwijzen bestendigen of verbeteren 
Zie 5.3.3. 
 

5.5 Verantwoording afleggen over de gerealiseerde kwaliteit door onze school 

5.5.1 Aan ouders, leerlingen en overige betrokkenen 
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden. De ouders 
ontvangen maandelijks een nieuwsbrief en tevens geven  we relevante informatie via de website van 
de school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die 
van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voert de directie één  keer per 
jaar een managementgesprek met onze clusterdirecteur. In het kader van “verantwoording afleggen” 
maken  we gebruik van het Schoolvenster; Scholen op de kaart.  
 

5.6 Het systeem van kwaliteitszorg op onze school 

5.6.1 De planning  
Zie bijlage planning evaluatiecyclus 
 

5.6.2 De instrumenten  
De Triangel maakt  voor het bepalen van de eigen kwaliteit onder andere gebruik van het 
Kwaliteitsinstrument Werken Kwaliteitskaarten(WMK-PO) van Cees Bos waarvan ook de vragenlijsten 
en Quick Scan zijn ingevuld. Om beter inzicht te krijgen op onderdelen van de vragenlijsten/scan kan 



 

 
Schoolplan 2019-2023 basisschool de Triangel Lucas Onderwijs 

25 

je een diagnose uitvoeren voor het beleidsterrein. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de lijsten 
met kernkwaliteiten. Verder zien we regelmatig dat we evalueren met het programma Survey 
Monkey. Hierbij ontvangen betreffende leerkrachten een  link en vullen een digitale evaluatie in. Om 
de leerprestaties te monitoren gebruiken we, zoals eerder is vermeld, het CITO leerlingvolgsysteem 
waarbij we onze streefdoelen in ogenschouw houden.  
Verder bezoekt de clusterdirecteur van Lucas Onderwijs jaarlijks de school voor een  
managementgesprek met de directie. Bij dat gesprek komen o.a. de resultaten/opbrengsten van de 
school aan de orde. 
 

5.6.3 De interne organisatie: taakverdeling / verantwoordelijkheden 
Uiteindelijk is de directeur van de Triangel verantwoordelijk te houden voor het complete beleid van 
de school en de keuzes die gemaakt worden.  De schoolleiding kiest ervoor veel te delegeren en 
bevoegdheden ‘laag’ in de organisatie tot volle wasdom te laten komen.   
We houden er niet van om in hiërarchische termen  te praten, maar in dit geval maken we daarvoor 
een uitzondering. De bouwcoördinatoren zijn de leidinggevenden van hun bouw, de intern 
begeleiders geven leiding aan  de zorg en de zorgleerkrachten binnen de school.  De coördinator LKP  
geeft leiding aan de LKP-vakleerkrachten.  
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6. Overige beleidsdomeinen 

6.1 Beleidsdomein communicatie 
Op onze  school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat  erom  
betrokkenheid te creëren van de medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die 
manier de kwaliteit van de school te optimaliseren. Daarom  zorgt de schoolleiding voor een  heldere 
vergaderstructuur en worden  er effectieve hulpmiddelen gebruikt.  
 
We werken met de volgende vergaderingen: team- en bouwvergaderingen, jaargroepoverleg, 
werkgroepvergadering , MT-vergadering , MR-vergadering. We gebruiken effectieve middelen voor 
de communicatie: postvakken-steeds minder- , digitaal nieuwsbord bord en e-mail met wekelijks 
mededelingen vanuit directie/MT. 
 
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk: 
 
1.  Zaken  worden  op de juiste plaats besproken 
2.  Vergaderingen worden  goed  voorbereid met agenda en wordt een  verslag gemaakt. 
3.  Op vergaderingen is sprake van actieve deelname 
4.  In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf 
5.  Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen. 
 

6.2 Beleidsdomein huisvesting 
Bij de opstelling van de begroting wordt voor wat betreft het onderdeel onderhoud, uitgegaan van 
de Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) van de afdeling Facilitaire Zaken  (FZ) van het 
stichtingsbureau. Deze onderhoudsrapportage geeft een  beeld van het te plegen preventief, 
technisch en ingrijpend onderhoud over een  periode van 40 jaren. 
 
Afschrijvingen vinden plaats wanneer er investeringen uit eigen middelen worden  gepleegd op het 
gebied van gebouwen inventaris, ICT en lesmethoden. 
 

6.3 Beleidsdomein bedrijfsvoering 
Ten aanzien van de bedrijfsvoering weten we dat we de komende schoolplanperiode flink moeten 

bezuinigen. De opheffing van de gewichtenregeling pakt voor de school zeer negatief uit. Grotere 

groepen en minder groepen formeren is hierdoor onvermijdelijk. 

 

6.4 Financieel beleid 

6.4.1 Algemeen 
Financieel beleid Triangel  
Het financiële beleid van de Triangel is er op gericht om de navolgende doelen te bereiken: 

- Het waarborgen van het primaire proces op kwalitatief goed niveau. 
- Het efficiënt en effectief inzetten van de beschikbare middelen, gerelateerd aan het 

koersplan, schoolplan van de stichting en de school en de HEA van de gemeente. 
 

6.4.2 Financieel beheer: continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid 
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden. De budgetten (naast lumpsum ook gemeentelijk en 
SPPOH) komen op bovenschoolsniveau binnen en worden daar beheerd. Indien gelden worden  
ontvangen voor specifieke doelen, dienen deze gelden hieraan besteed te worden.  Voor deze 
geoormerkte subsidies moet per project een administratie worden bijgehouden in het 
projectadministratiesysteem, waarmee de besteding wordt verantwoord. 
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Budgetverdeling Lucas Onderwijs 
Middels een beschikking verstrekt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een 
lumpsumvergoeding op stichtingsniveau, de bestuurslumpsum. Deze is overigens gebaseerd op 
individuele berekeningen per school. De bestuurslumpsum, wordt verdeeld over de individuele 
scholen naar rato van het eigen aandeel in de totale bestuurslumpsum, waarbij gemeentelijke- en/of 
doelsubsidies buiten beschouwing blijven. Deze gemeentelijke- en/of doelsubsidies worden  aan  de 
betreffende scholen toegerekend.  
 

6.4.3 Beleid t.a.v.. aanvaarding materiele en geldelijke bijdragen  
Mocht de school sponsoring ontvangen, dan worden de volgende zaken in acht genomen:   

- Er dient draagvlak te zijn binnen de schoolorganisatie en bij de school betrokkenen. 
- De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

doestelling van de school. 
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar 
brengen. 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden. 
- De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen. 
- Alle betrokkenen moeten goed geïnformeerd zijn over de sponsorgelden. 

 

7. Bijlagen 

Meerjarenplanning schoolontwikkeling 

Lijst met afkortingen 
 
DVS  De Vreedzame School      https://vreedzaam.net/ 
LKP   Leerkansenprofiel = verlengde leertijd  
LVS  Leerlingvolgsysteem 
SPPOH   Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden https://www.sppoh.nl/ 
VO  Voortgezet Onderwijs 
GOA   gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 
HEA  Haagse Educatieve Agenda 
PDCA  cyclus van Deming (Plan-Do-Check-Act) 
WMK-po  kwaliteitsinstrument: Werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs 
IKC   integraal Kindcentrum 
LVS  leerlingvolgsysteem 
MOP   Meerjaren Onderhouds Plan  
 

 

 

 

 

 

 

https://vreedzaam.net/
https://www.sppoh.nl/
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bijlage 
Matrix veranderingsonderwerpen incl speerpunten (zie verbeterplannen voor uitgebreide 
beschrijving) 
 

Onderwerp  19-20 20-21 21-22 22-23 
 

Toekomstgericht onderwijs 

De Vreedzame School- DVS  X X X X 

Extra leertijd LeerKansenproject X X X X 

Taal- en leesbeleid   X X  

Snappet X X X X 

Passend onderwijs 

  Kindportfolio X X X X 

Interne zorg (afrondend zorgkalender) X    

relatie  

 Ouderbetrokkenheid X X X X 

Toekomstgericht Personeelsbeleid 

Urban education X X X  

Leerkrachtvaardigheden; E-wise  + Cupella X X   

Doorlopende leerlijnen peuters voorschool-vroegschool/ po-vo 

Voorschool-vroegschool + kwaliteit VVE + Speelplezier X X X X 

PO-VO X X X X 
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Beleidsterrein SEO-toekomstgericht onderwijs 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt De Vreedzame School 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: implementatie afronden, stuurgroep 
samenstellen met afvaardiging van het team, jaarlijks 
opleiden mediatoren, contact met overblijf, scholen 
overblijfkrachten, project rondom blok 6.  
Leerkrachtniveau: bijscholen nieuwe leerkrachten, coachen 
team, collegiale consultatie. 
Leerlingniveau: opleiden mediatoren, methodelessen 
volgen.  
Wijkniveau: samenwerken met de Mussen en het zwembad. 

Wanneer?  
Tijdvak uitvoer  
Activiteiten  
bijvoorbeeld 
Scholing 
Leeractiviteiten 
Studiedag 
teamvergadering 
 
 
 

2019-2020  
afronden implementatie (eind schooljaar), stuurgroep 
(geheel schooljaar 5x), 1e ronde mediatoren van start 
(opleiden in oktober/november, start in januari), bijscholen 
team en overblijf (door het jaar heen in 
bouwvergaderingen).  
2020-2021 
stuurgroep (5x per jaar), scholing onderhouden team en 
overblijf (start schooljaar en in bouwvergaderingen), 
mediatoren(solliciteren en start in september/oktober), 
project blok 6 (bij voorkeur in juni en nav de evaluatie 
jaarlijks terugkerend), start opzetten leerlingraad (oktober). 
2021-2022 
stuurgroep (5x per jaar), scholing onderhouden team en 
overblijf (bouwvergadering), mediatoren (sept/okt), project 
blok 6 (juni), leerlingraad (hele schooljaar) 
2022-2023 
stuurgroep (5x per jaar), scholing onderhouden team en 
overblijf (bouwvergadering), mediatoren (sept/okt), project 
blok 6 (juni), leerlingraad (hele schooljaar) 
Indien gewenst contact met Mussen en zwembad over 
gedragsregels en mediatie.  

Projecteigenaar Sharon v.d. Plas- Debbie Hoogervorst 

Middelen/Speciale Kosten budget voor onderhouden lessen en mediatie en project.  

Evaluatie  Eind van het jaar, tijdens bouwvergaderingen.  

Borging  Zie de afspraken in het borgingsplan op de L-schijf 
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Beleidsterrein toekomstgericht en passend onderwijs 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt Snappet 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: 
De school heeft duidelijke en actuele schoolafspraken over 
het gebruik van Snappet.  
De school richt zich op het verbeteren van de vaardigheden 
van de leerkachten door middel van bijvoorbeeld collegiale 
consultatie en kijkdagen van de Snappetcoach 
De school streeft ernaar om in elke groep tijdens rekenen 
met werkwijze 3 te werken.  
De school faciliteert voor leerkrachten trainingen van 
Snappet van Lucas Onderwijs.  
De school begeleidt nieuwe en beginnende leerkrachten met 
het werken met Snappet.  
De school werkt van groep 3 tot groep 8 met Snappet via 
een Chromebook.  
De school kan Snappet inzetten voor thuis- en huiswerk.  
De school werkt in de Cloud met alle softwareprogramma’s 
via een Chromebook.  
Leerkrachtniveau: 
De leerkrachten werken in de klas tijdens rekenen met de 
daarvoor afgesproken lesopbouw.  
De leerkrachten maken gebruik in de klas van een 
leerdoelenblad tijdens de rekenles. 
De leerkrachten zijn bekend met de schoolafspraken over 
het gebruik van Snappet.  
De leerkrachten zijn vaardig in het aflezen van de 
leerlingendata van Snappet en kunnen daar op een 
effectieve manier naar handelen. Met leerlingendata 
bedoelen we het leerlingrapport en de lesresultaten. 
De leerkrachten zetten de tablets/Chromebooks ook in voor 
andere vakken.  
De leerkrachten kunnen gebruik maken van Prowise en 
andere webbased programma’s.  
Leerlingniveau:  
De leerlingen kunnen werken met Snappet via een 
Chromebook of tablet. 
De leerlingen kunnen naast Snappet werken met een 
aantekeningenmapje en een werkschrift met het 
leerdoelenblad erin.  
De leerlingen kunnen werken met het leerdoelenblad.  
De leerlingen kunnen hun eigen data/rapporten aflezen.  
De leerlingen kunnen de programma’s van Google op een 
juiste manier gebruiken.  

Wanneer?  
 

Verbetering leerkrachtvaardigheden; gericht op aflezen van 
data en kunnen daar op een effectieve manier naar 
handelen. Eventueel als onderdeel op een studiedag. 
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Streven naar werken volgens de afgesproken 
schoolafspraken tijdens rekenen. Tijdens de eerste 
bouwvergadering bespreken.  
Uitbreiding Chromebooks; en nog meer werken in de Cloud.  
(T)huiswerk; een aantal Lucasscholen zijn hier al mee 
bekend. 

Projecteigenaar Bart Akerboom 

Middelen/Speciale Kosten 
 

De werkgroep onderhoudt contact met ITS en Snappet over 
het gebruik van Snappet. Daarnaast is de werkgroep 
verantwoordelijk voor het beheren van de tablets en 
Chromebooks. Eventuele defecte apparaten worden 
omgeruild. Naamkaartjes zijn te vinden in de map op de L-
schijf van de werkgroep.  
Alle leerlingen werkem met een aantekeningenmapje  
meer informatie Mirjam Wacht.  
Leerdoelenbladen aanschaffen, plakken leerlingen in hun 
werkschrift. 
Voor iedere leerlingen wisbordjes maken. Wit A4-papier en 
lamineren.  
Aanschaffen Chromebooks voor alle groepen. 
Aanschaffen koptelefoon (oortjes) voor in de groepen, liefst 
voor iedereen. 
Google G-Suite accounts beheren/toevoegen bij ITS. 
Cloudomgeving verder optimaliseren met ITS.  

Evaluatie 
hoe?  
wanneer?  

De werkgroep stelt begin van het jaar prioriteiten en 
verdeelt de taken. Het streven is om minimaal 5 keer per 
jaar een werkgroepoverleg te hebben. Aan het eind van het 
jaar wordt gekeken welke doelen zijn behaald en welke 
doelen erbij komen voor het volgende schooljaar.  
Tijdens elke bouwvwergadering een korte evaluatie wat de 
stand van zaken is en een vooruitblik wat de werkgroep gaat 
doen.  
Een werkgroepoverleg heeft een duidelijke agenda met 
daarop een afspraken- en actielijst.  

Borging  
 
 
 

De werkgroep bezoekt de bijeenkomsten van het 
Leernetwerk Snappet. 
De werkgroep onderhoudt contact met de Snappetcoach 
van de Lucas.  
De werkgroep begeleidt beginnen en nieuwe leerkrachten 
met het werken van Snappet.  
De werkgroep faciliteert uitwisselingsmomenten:  
1e bouwvergadering; uitwisseling leerkrachten over 
leerdoelen/afspraken Snappet 
Begin november; kijkdag Snappetcoach 
Begin maart; uitwisselingsweek leerkrachten/daarna kijkdag 
2 Snappetcoach 
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Beleidsterrein relatie 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt ouderbetrokkenheid 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: ouder en school werken samen om tot 
optimale ontwikkeling van leerling te komen 
 Leerkrachtniveau: leerkrachten zetten ouders in en nodigen 
ouders uit 
Leerlingniveau: leerling ziet dat ouder en school op één lijn 
zitten 

Wanneer?  
Tijdvak uitvoer  
Activiteiten  
bijvoorbeeld 
Scholing 
Leeractiviteiten 
Studiedag 
teamvergadering 
 
 
 

2019-2020  
Ouders worden betrokken bij overige feesten en activiteiten. 
Ouders krijgen zelfstandige taken bij het organiseren van het 
ICO feest. 
Het waarborgen van klassenouders. 
Het orienteren wat de wensen zijn van de leerkrachten van 
klassenouders t.a.v. de inzet tijdens een bouw. 
Het meespelen in de klas  van de ouders bij de onderbouw. 
Kijken van ouders in een ander bouw/ bij LKP 
De uitleenkast bij de kleuters uitbreiden met leestasjes en 
samen met een ouder runnen. 
1 informatieve ochtend organiseren bij de koffieochtend. 
Overzicht krijgen van leerkrachtenwensen t.a.v. 
ouderbetrokkenheid. 
Inzet van de ouders in de tuin. 
Oudereducatiegroepen draaien bij clunhuis De Mussen 
 
 2020-2021, zie alle bovenstaande +  
Ouders brengen een bezoek en spelen mee in alle 
groepen/LKP. 
De uitleenkast wordt gerund door 2 ouders.  
1 informatieve ochtenden waarvan 1 godsdienstig 
2021-2022 zie bovenstaande + 
Ouders krijgen zelfstandige taken en worden bij het ICO 
feest betrokken. 
De uitleenkast wordt gerund door 2 ouders.  
Twee informatieve ochtenden waarvan 1 godsdienstig 
 

Projecteigenaar Natasja van der Harst 

Middelen/Speciale Kosten 
 

Uren kosten oudercoordinator-koffie thee, uitje met de 
ouders, thema-ochtenden en oudereducatiegroepen. Hierbij 
hopen wij weer subsidie vanuit de gemeente te ontvangen 

Evaluatie 
  

Evaluatie tijdens bouwvergadering eind van het jaar. 
 

Borging  
 

Afspraken in handboek 
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Beleidsterrein passend onderwijs 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt kindportfolio 

Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: 
Alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 werken met 
persoonlijke leerdoelen die zij evalueren en bundelen in hun 
portfolio. De doelen worden in samenspraak met de 
leerkracht opgesteld. 
Het team weet elkaar te vinden bij het uitwisselen van 
ideeën voor het voeren van vlotte, constructieve 
kindgesprekken. En ook voor het uitwisselen van ideeën 
voor werkzaamheden passend bij de leerdoelen. 
Leerkrachtniveau: 
Alle leerkrachten zijn in staat kindgesprekken te voeren en 
vlot in samenspraak met de leerling tot een persoonlijk 
leerdoel te komen. 
Leerkrachten houden er in hun klassenmanagement 
rekening mee dat zij overzichten met werkzaamheden 
maken (en up to date houden) voor hun leerlingen die 
aansluiten bij de persoonlijke leerdoelen. Daarnaast plannen 
leerkrachten momenten in om kindgesprekken te voeren. 
Leerkrachten tonen tijdens het werken aan de persoonlijke 
leerdoelen interesse in de voortgang van de kinderen en 
voeren zo nu en dan reflectieve gesprekken met kinderen. 
Leerlingniveau:  
Leerlingen kunnen hun zwakke en sterke punten op papier 
zetten en eventueel verder aanvullen in het gesprek met 
hun leerkracht.  
Leerlingen kunnen vanuit hun ‘sterkte-zwakte analyse’ in 
samenspraak met de leerkracht een persoonlijk leerdoel 
kiezen en hun keuze onderbouwen. 
Leerlingen zijn in staat om te benoemen of zij hun doel 
wel/niet behaald hebben. 

Wanneer?  
Tijdvak uitvoer  
Activiteiten  
bijvoorbeeld 
Scholing 
Leeractiviteiten 
Studiedag 
teamvergadering 
 
 
 

2019-2020  
Groep 7 en 8 gaan nu ook met het portfolio en kinddoelen 
werken. 
Studiedag Prinsjesdag.> Leerkrachten wisselen met elkaar 
uit hoe het tot nu toe loopt. Daarnaast krijgen de 
leerrkachten tijd en mogelijkheden om elkaar te 
helpen/inspireren/motiveren om (nieuwe) werkzaamheden 
te bedenken bij de persoonlijke leerdoelen van kinderen uit 
hun klas. 
Nog meer structuur met elkaar afspreken rondom 
tijd(stippen) van het werken aan de portfolio’s. 
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Rekenkast eventueel aanvullen met nieuw aangeschafte 
materialen. 
Inventarisatie van de reeds aanwezige materialen rondom 
vakken als spelling/taal/lezen. 
Opzetten van spelling/taal/leeskast met reeds aanwezige 
materialen om in te zetten voor bij de persoonlijke 
leerdoelen.  
Evaluatie en afstemming tijdens bouwvergaderingen. 
Werkgroepleden zullen weer de individuele leerkrachten 
begeleiden /coachen. Zij zullen dit jaar ook starten met de 
klasbezoeken. 
2020-2021 
Inventaristatie voor behoeften extra oefenmaterialen 
rondom vakken als spelling/taal/lezen. Deze aanschaffen en 
de kast uitbreiden. 
Evaluatie en afstemming tijdens bouwvergaderingen. 
Individuele leerkrachten begeleiden /coachen (door 
werkgroep). Zij zullen de klasbezoeken voortzetten. 
2021-2022 
Evaluatie en afstemming tijdens bouwvergaderingen. 
2022-2023 
Evaluatie en afstemming tijdens bouwvergaderingen. 

Projecteigenaar Monique Keuzenkamp 

Middelen/Speciale Kosten 
 

Extra leermiddelen voor in de reken, taal, spelling en 
leeskast. Deze zullen in de schooljaren ’19-’20 -’21 worden 
aangeschaft.  

Evaluatie 
  

Evaluatie is aan het einde van het jaar in de 
bouwvergadering. En na de evaluatie in de bouwvergadering 
evalueert de werkgroep met elkaar.  

Borging  
 
 
 

Klassenbezoeken door werkgroep. 
Bespreken voortgang op bouwvergadering. 
MT neemt het werken met portfolio’s en kinddoelen mee in 
de welbevindings/functioneringsgesprekken. 
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Beleidsterrein toekomstgericht en passend onderwijs 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt Taal 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: Er is een taalbeleidsplan geformuleerd. 
Leerkrachtniveau: Alle leerkrachten zijn vak- en didactische 
competent.  
Leerlingniveau: De leerlingen werken gericht aan hun 
taalontwikkeling. 

Wanneer?  
Tijdvak uitvoer  
Activiteiten  
bijvoorbeeld 
Scholing 
Leeractiviteiten 
Studiedag 
teamvergadering 
 
 

2019-2020  
Kiezen van een nieuwe taalmethode 
Formuleren van het taalbeleidsplan 2020-2024 
2020-2021 
Aanschaf en implementatie van taalmethode. 
2021-2022 
Effectief werken aan leesmotivatie en leesbevordering o.l.v. 
een taalspecialist. 
Borging van taalmethode. 
2022-2023  
Verbeteren van  begrijpend lezen 

Projecteigenaar Mirjam Kuijpers 

Middelen/Speciale Kosten 
 

De aanschaf van een taalmethode voor groep 4-8.  
Kosten van een Taalspecialist 

Evaluatie 
hoe?  
wanneer?  

Nov. 2019: studiedag (dagdeel) bekijken van taalmethoden 
Dec-april 2019/20: uitproberen van methoden 
Mei 2020: aanschaf methode 
Sept 2020: invoeren methode, feb. 2020: tussenevaluatie, 
juni 2020: eind evaluatie. In vergaderingen. 
2019-2020 bepalen van verbeteringen en schrijven van het 
taalbeleidsplan met de werkgroep in 
taalbeleidvergaderingen. 
Juni 2021: uitnodigen van taalspecialist van bv. Anneke Smits 
voor leesmotivatie, leesbevordering, begrijpend lezen.  
Nov 2021: Lezing taalspecialist 
2021-2022: studiedagen in teken van leesbevordering en 
leesmotivatie. 

Borging  
 

2021-2022: borging van taalmethode 
2022-2023: borging van afspraken rondom leesbevordering 
en leesmotivatie 
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Beleidsterrein Toekomstgericht personeelsbeleid 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt Urban education 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Professionaliseringactiviteiten voor leerkrachten en/of 
schoolleider, gericht op een betere toerusting voor het 
werken in de grootstedelijke context ofwel ‘urban 
education’ 
  

Wanneer?  
 
 
 

2019  
subsidie-aanvraag professionalisering schoolteam-
schoolleider doen 
2020 
2 studiedagen Urban education waarin de verdieping naar 
de leerling wordt gezocht.  
Inhoud spreker/module van hogeschool van Amsterdam 
over urban education, cabaretier (Farbod Moghaddam) die 
dit onderwerp ter discussie brengt , ontwikkeltafels, 
wijkwandeling, wijkrondvaart met culturele versnapering. 
2020-2021 
Inzet E-wise wetende op welke onderdelen om nog beter 
aan te sluiten bij de leerling  

Projecteigenaar Richard van Klink 

Middelen/Speciale Kosten 
 

Subsidie aanvraag 20.000 euro voor 2020 

Evaluatie 
  

Na iedere studiedag.  

Borging  
 

Terugkomend op de agenda van MT en Bouw 
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Beleidsterrein Doorlopende leerlijnen 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt Speelplezier + kwaliteit VVE 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: school heeft samen met de partner in de vve 
dezelfde werkwijze: Speelplezier 
Leerkrachtniveau: leerkrachten werken volgens de methode 
van Speelplezier 
Leerlingniveau: leerlingen leren spelend en met plezier 

Wanneer?  
 
 
 

2019-2020  
Inventariseren mogelijke doorgaande lijn van Speelplezier 
naar groep 3.  
Daarbij een bezoek brengen aan een school die Speelplezier 
gebruikt in groep 3 (het Galjoen). 
Studieochtend in oktober 2019 i.s.m. de voorschool onder 
begeleiding van het HCO.  
2x Coaching vanuit het HCO. 
Bij elkaar op bezoek (de Mussen – de Triangel)- borgen 
doorgaande lijn voorschool-vroegschool 
Voor de kwaliteit van de vve is de IB’er van de vroegschool 3 
uur pw te vinden bij De Mussen. 
2020-2021 
Komt er een doorgaande lijn naar groep 3? Dan een 
nascholing (instroomcursus voor de leerkrachten in gr 3) te 
volgen bij het HCO incl. coaching. 
2021-2022 
Borgen doorgaande lijn voorschool-vroegschool 
 

Projecteigenaar Monique E en Angélique N 

Middelen/Speciale Kosten 
 

Aanschaf nieuwe Speelplankaarten, tussendoortjes voor de 
¼ groep en andere materialen vanuit Speelplezier. 
Vervanging speelmaterialen. 
Aanschaf prentenboeken aansluitend bij het thema.  
Uitgaande van +/- 1500 per jaar 
Kosten kwaliteit VVE – inzet IB uren 

Evaluatie 
hoe?  
wanneer?  

Anderhalve week voor een nieuw thema is er een overleg 
over het nieuwe, komende thema. Hierin worden de 
besproken zaken teruggekoppeld. 
Tijdens de bouwvergaderingen is het een punt op de 
agenda. 
Aan het eind van het schooljaar worden thema’s 
heroverwogen en nieuwe ingepland. 
 

Borging  
 
 
 

Monique en Angélique willen graag 1 dag in de maand 
vrijgeroosterd worden om de borging van Speelplezier te 
bewaken. Hierbij zal de Voorschool benaderd worden om 
ook daar voor de borging te zorgen zodat de doorgaande lijn 
gewaarborgd blijft. 
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Beleidsterrein toekomstgericht onderwijs 

Verbeterpunt/ontwikkelpunt Extra leertijd-o.a. Leerkansenprofiel (LKP) + schakelklassen 

Gewenste  
Situatie (doelen) 
 
 

Schoolniveau: leerlingen in de gehele school krijgen aanbod 
dat aantrekkelijk is en stimulans omn te leren. Ook andere 
zaken dan gewoon schoolse vakken.  
Leerkrachtniveau: het leerkrachtenteam geeft vorm aan 
schakelklas en lkp 
Leerlingniveau: leerlingen ervaren een aantrekkelijk aanbod 
van lesstof 

Wanneer?  
Tijdvak uitvoer  
Activiteiten  
bijvoorbeeld 
 
 
 

2019-2020  
overlap/combinatie tussen lesaanbod en lkp-aanbod wordt 
bekeken en voor zover mogelijk gerealiseerd. Punt van 
aandacht is nieuwe wo en nieuwe taalmethode.  Evaluatie 
lkp maart 
2020-2023 
Jaarlijkse Evaluatie lesaanbod en vakaanbod lkp en inzet 
schakelklas. Inzet kleine groep wordt door ib bekeken. 
 

Projecteigenaar Onno Verbaken 

Middelen/Speciale Kosten 
 

HEA gelden extra leertijd 

Evaluatie 
  

Doorlopend in bouwvergadering, werkgroep lkp en mt 
vergadering. Ook evaluatie voorstellingen 
 
 

Borging  
 
 
 

Afspraken zijn vastgelegd door de lkp-coördinator  
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4-jaren evaluatiecyclus 
 

19-20 20-21 21-22 22-23 

Augustus 

Jaarverslag + 
opbrengsten 

Jaarverslag + 
opbrengsten 

Jaarverslag + 
opbrengsten 

Jaarverslag + 
opbrengsten 

September 

studiedag studiedag studiedag studiedag 

Oktober 

KBW   KBW KBW KBW 

November 

wereldoriëntatie WMK-PO actieve en 
zelfstandige rol 
leerlingen 

WMK-PO oudercontact  Quick Scan, vragenlijst 
ouders en leerlingen 

Schrijven  DVS, regels in de school Lichamelijke opvoeding Rekenen en Wiskunde 

december 

Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas 

Januari 

Kerstmis Kerstmis Kerstmis Kerstmis 

studiedag studiedag studiedag studiedag 

e-wise kindportfolio educatieve software Catechese en identiteit 

februari 

WMK-PO 
rapportgesprek  

Nederlandse taal, 
didactiek 

SEO Verkeer 

tussenopbrengsten tussenopbrengsten tussenopbrengsten tussenopbrengsten 

maart 

LKP speelplezier LKP speelplezier 

SEO Expressie Digitaal schoolrapport  

Sociale veiligheid  Sociale veiligheid Sociale veiligheid Sociale veiligheid 

april 

Pasen Pasen Pasen Pasen 

Sportdag (1/2) Sportdag (1/2) Sportdag (1/2) Sportdag (1/2) 

kindportfolio ouderbetrokkenheid kindportfolio ouderbetrokkenheid 

mei 

Begrijpend, technisch 
lezen 

Inhoud LKP-vakken WMK-PO schoolklimaat SWOT analyse  

juni 

Schoolreis/werkweek Schoolreis/werkweek Schoolreis/werkweek Schoolreis/werkweek 

Sportdag (3/8) Sportdag (3/8) Sportdag (3/8) Sportdag (3/8) 

juli 

afscheidsavond afscheidsavond afscheidsavond afscheidsavond 

WMK-po schoolverlaters schoolverlaters schoolverlaters schoolverlaters 

e-wise Urban education   


