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1. Inleiding 

1.1. Inhoud doel en functie 

In dit plan beschrijven we de strategische visie en beleidskeuzes van onze school. U kunt 

lezen hoe wij georganiseerd zijn, hoe wij ons onderwijs vormgeven en wat onze ambities 

zijn tot medio 2023. Dit schoolplan is dus een toekomstgericht document en omvat het 

onderwijskundig beleid, het stelsel van kwaliteitszorg en het personeelsbeleid. Met dit plan 

geven wij duidelijkheid aan bestuur, team, ouders en partners over wat we willen bereiken 

en hoe we dit willen doen. Dit schoolplan is een document op hoofdlijnen. De uitwerking in 

concrete doelen en activiteiten, is vastgelegd in andere beleidsdocumenten, zoals het school 

ondersteuningsprofiel, het sociaal veiligheidsplan, de jaarplannen en jaarbegrotingen én 

meer specifieke beleidsplannen, codes en protocollen. Deze plannen zullen jaarlijks 

geactualiseerd worden op basis van evaluaties en zo nodig afgestemd worden op de 

ontwikkelingen die zich voordoen. Het schoolteam is, onder leiding van de directie, 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit schoolplan. 

1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 

beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving 

van de schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 

samenhangend vorm krijgen. De relevante beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen 

voor de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt beschreven 

wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties zijn voor het toekomstig 

beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe ontwikkelingen geschetst 

die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In hoofdstuk 7 wordt dat 

meerjarenbeleid tenslotte concreet uitgewerkt.  

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen onze 

schoolorganisatie kader stellend en richtinggevend zijn. Het betreft in het bijzonder  de 

schoolgids van onze school, het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband, het 

financieel meerjarenbeleidsplan, het personeelsformatieplan, code goed bestuur en de  

jaarplannen.  

Bij het opstellen van dit plan is gebruikt gemaakt van informatie over de positie die onze 

school op dit moment inneemt, zoals analyses van leeropbrengsten en resultaten van 

tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast is informatie verzameld over relevante 

ontwikkelingen in de omgeving van onze school, onder andere bij voor ons belangrijke 

partners. Bij het opstellen van dit schoolplan is ook gebruik gemaakt van informatie uit het 

schoolplan 2015-2019, de rapportages van de Inspectie, de leerling-prognose en 

ruimtebehoefte basisonderwijs in Diemen en de resultaten van de tevredenheidsvragenlijst 

die uitgezet zijn onder teamleden, ouders en leerlingen.  
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1.4 Totstandkoming 

 

Het schoolplan is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. De school kent een 

roerige tijd door het vertrek van twee directeuren (per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019) 

en de aanstelling van een interim-directeur vanaf januari 2019.  

Naast de hierboven genoemde directiewisselingen heeft het bestuur aangegeven te kiezen 

voor een andere bestuursvorm. Dit traject (gestart in het voorjaar van 2019) dat zorgvuldig 

is verlopen heeft een grote impact gehad op de medewerkers van De Nieuwe Kring. Vanwege 

het éénpitterschap van de school voelen zij een grote betrokkenheid met de school, zeker 

ook wat de bestuursvorm betreft. 

De planvorming die tot januari 2018 cyclisch verliep is daardoor sterk doorbroken. In klein 

verband (door de toenmalige stuurgroep) is het schoolplan 2015 – 2019 geëvalueerd in de 

eerste helft van het kalenderjaar 2019. Deze evaluatie leverde een aantal thema’s op die 

opgepakt moesten worden of voortgang dienden te krijgen. Tijdens een studiedag heeft een 

uitgebreide brainstormsessie met het hele team speerpunten opgeleverd voor de komende 

schooljaren. De evaluatie door de stuurgroep en de teamsessie hebben geleid tot vier 

thema’s die zijn ondergebracht bij O2(Onderwijs Overleg) groepen. Het betreft ICT, Zorg & 

Onderwijs, Jenaplan en Ouderbetrokkenheid. Mede op basis van deze thema’s is het jaarplan 

2019 - 2020 gemaakt. Het schoolplan 2019 – 2023 kan met de nieuwe directeur vanaf 

februari 2020 in meer jaren(deel)beleidsplannen verder worden uitgewerkt. 

De thema's en onderwerpen in het jaarplan vormen zo veel als mogelijk een doorgaande lijn 

in relatie tot vorige plannen, maar zijn wel aangescherpt en beperkt in aantal. De ervaring 

heeft geleerd dat het team veel zaken oppakt, maar minder goed toekomt aan 

implementatie en borging. De vier O2 groepen maken een planning voor hun eigen 

ontwikkelgebied.  
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2. Onze school 
 

De Nieuwe Kring heeft ruim 350 leerlingen verdeeld over vijftien stamgroepen. We kennen 

vier onderbouwgroepen (groep 1-2), vier middenbouwgroepen (groep 3-4), vier 

tussenbouwgroepen (groep 5-6) en drie bovenbouwgroepen (7-8). Een stamgroep telt 

gemiddeld 24 leerlingen. Alleen in de bovenbouw ligt de groepsgrootte  hoger. Gedurende 

het schooljaar zal de school nog (gecontroleerd) groeien door de instroom van vierjarigen 

en door zijinstroom van leerlingen die naar Diemen zijn verhuisd en aangemeld worden op 

De Nieuwe Kring. 

2.1 Waar de school voor staat 

Als Jenaplanschool staat De Nieuwe Kring voor een leef- en werkgemeenschap waar 

kinderen, ouders en onderwijsgevenden met elkaar een rijke en veilige leeromgeving 

creëren en handhaven, waarbinnen ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in al 

haar/zijn aspecten en binnen haar/zijn mogelijkheden.  

Door samen te praten, te werken, te spelen en te vieren leert het kind zichzelf en de 

wereld om zich heen te ontdekken en haar/zijn plaats daarin te vinden.   

Vanzelfsprekend is de school allereerst een basisschool waar ‘gewoon geleerd wordt’.  

Echter het stimuleren en ontwikkelen van interesses, leerhouding, zelfstandigheid, 

creativiteit, kritisch bewustzijn en sociale vaardigheden is net zo belangrijk als het 

overdragen van kennis op zich.  

 

Jenaplanonderwijs gaat uit van het kind als totaalpersoon. Een kind moet kunnen ervaren 

dat het altijd telt, omdat elk kind naast zwakke kanten altijd sterke competenties heeft. In 

De Nieuwe Kring worden die competenties bij leerlingen aangesproken en leerkrachten 

sluiten er bij aan, zodat iedere leerling een positief zelfbeeld ontwikkelt en kan gaan 

werken aan de minder sterke kanten. De school wil recht doen aan de eigen ontwikkeling 

van ieder kind in al zijn aspecten. Daarbij hoort onlosmakelijk de relatie met de ander en 

die met de werkelijkheid om het kind heen. In bijlage 1 ‘Het Jenaplanconcept’ gaan we 

hier dieper op in. 

Wij hanteren bij de ontwikkeling van ons (school)beleid daarom de volgende leidende 

principes: 

• De totale ontwikkeling van het kind staat centraal. 

• Wij hanteren de Jenaplan essenties als leidraad voor ons onderwijs. 

• Wij waarderen en denken in kansen en mogelijkheden: Ja, tenzij. 

• Wij sluiten aan bij actuele ontwikkelingen. 

• Wij leren van en met elkaar. 

• Wij werken, transparant en open, samen met kinderen, ouders en andere 

betrokkenen. 

De Nieuwe Kring staat met het hele team ook voor de ondersteuning en begeleiding voor 

leerlingen met specifieke behoeften. Voor een deel is dat leerkrachtafhankelijk, maar het 

heeft ook te maken met afwegingen als de samenstelling van de groep, groepsgrootte, 

specialistische inzet vanuit de formatie, materiaalvoorzieningen, extra faciliteiten om 

leerlingen met een aangepast programma tijdens de basisschooltijd te kunnen begeleiden. 

2.2 Ons schoolconcept kenmerkt zich door 

De kenmerken van ons onderwijs worden verder omschreven in paragraaf 4.6. 
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2.3 Zakelijke gegevens  

Brinnummer    04FD 

Schoolnaam    Jenaplan basisschool De Nieuwe Kring 

Adres      Prinses Beatrixlaan 156c, 1111 GH Diemen 

Telefoon     020 6954488 

Bevoegd gezag   Stichting De Nieuwe Kring 

2.4 Historie van de school 

In 1971 kreeg Diemen een derde openbare lagere school, De Kring. Deze school werkte 

volgens het Jenaplanconcept. De gemeente besloot de school echter in 1980 te sluiten, 

omdat er in Diemen-Centrum niet langer behoefte was aan drie lagere scholen.  

Een aantal ouders van De Kring hechtten dermate aan het onderwijsconcept van de school, 

dat zij besloten zelf een Jenaplanschool op te richten. In 1983 besliste de Raad van State 

dat de gemeente Diemen medewerking moest verlenen aan de oprichting van De Nieuwe 

Kring. De school startte in augustus 1984 met tien leerlingen in de Marijkestraat.  

Vanwege de groei van het leerlingaantal verhuisde de school naar de huidige locatie op de 

Prinses Beatrixlaan, waar destijds een oud schoolgebouw leeg stond. Terwijl ‘het eerste 

eigen schoolgebouw van De Nieuwe Kring’ vorm begon te krijgen, betrok De Nieuwe Kring 

in augustus 2007 tijdelijk de noodhuisvesting in Diemen-Zuid. In oktober 2009 werd het 

nieuwe brede school gebouw De Meridiaan, waarvan De Nieuwe Kring de grootste gebruiker 

is, feestelijk geopend.  

De Nieuwe Kring is ten slotte uitgegroeid tot een Jenaplanbasisschool met vijftien groepen 

en een stabiel leerlingaantal van 360. Gelet op de huidige ontwikkelingen (groei van het 

aantal inwoners in Diemen en een waarneembaar tekort aan capaciteit bij de 

peuteropvang) zal het aantal de komende jaren zeker niet dalen. 

2.5 Bevoegd gezag en bestuursvorm 

Stichting De Nieuwe Kring is een zogenaamde éénpitter, een Stichting met slechts één 

basisschool onder haar bestuur. De Nieuwe Kring is een neutraal bijzondere school, 

opgericht door ouders en bestuurd door ouders. Het doel van de Stichting is vastgelegd in 

het stichtingsstatuut. Het bestuur treedt op als bevoegd gezag van de school, waarbij de 

verdeling van taken tussen bestuur en directie zijn opgenomen in een zogeheten 

beleidsbepalend bestuursconcept.  

Het intern toezicht is belegd bij het bestuur, terwijl de meeste uitvoerende bestuurstaken 

zijn belegd bij de directie. Het gaat hier voornamelijk om onderwijs en identiteit, personeel 

en organisatie, financiën, gebouw en materieel en communicatie en kwaliteit. In een 

managementstatuut staat de verhouding op alle domeinen tussen bestuur en directie 

beschreven. In kwesties waarin dit managementstatuut niet voorziet, handelen bestuur en 

directie op basis van bedoeld beleidsbepalend concept.  
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Het bestuur heeft zich vanwege de veranderende omstandigheden en de toenemende 

verantwoordlijkheden georiënteerd op mogelijk ander bestuursvormen. De huidige 

bestuursleden vinden de bestaande bestuursvorm te kwetsbaar voor De Nieuwe Kring. 

Kwantitatief, maar ook kwalitatief staat het bestuur onder druk. Het bestuur bestaat uit 

ouders van (oud) leerlingen, maar het lukt nauwelijks om nieuwe leden te werven, omdat 

de interesse daarvoor klein is bij ouders van de leerlingen en omdat de zwaarte van de 

functie (belasting in tijd en verantwoordelijkheid) als omvangrijk wordt ervaren. Door het 

geringe aantal bestuursleden wordt de taakbelasting voor hen te zwaar en ontbreekt 

voldoende kennis om alle portefeuilles verantwoord te kunnen beheren. Ook wil het bestuur 

niet afhankelijk zijn van een organisatievorm met één directeur. Daarnaast is het in de sterk 

en voortdurend veranderende onderwijswereld steeds minder gebruikelijk om niet-

professionele bestuurders leiding te laten geven aan een organisatie. Het bestuur heeft zich 

bij de oriëntatie laten begeleiden door een deskundige op dit gebied waarbij de 

medezeggenschapsraad en een geleding van het team zijn meegenomen. Het resultaat van 

dit traject is dat besloten is dat het bestuur niet verder gaat in de huidige vorm, maar kiest 

voor een one tier-model. Een one-tier model is een (eenlaags) model waarbij uitvoerend en 

niet uitvoerend bestuurders in één bestuur zitten. Het uitvoerend bestuur (DB) bestaat uit 

bestuurder en directeur en het toezichthoudend bestuur bestaat uit ouders van leerlingen. 

Concreet gaan de huidige bestuursleden een toezichthoudende rol aannemen en wordt een 

professioneel bestuurder voor één dag in de week aangetrokken. Deze bestuurder vormt 

met de directeur het DB. Dit model zal in het schooljaar 2019 – 2020 worden ingevoerd en 

tweejaarlijks worden geëvalueerd. 

2.6 Relatie met andere organisaties 

De school behoort tot het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen–PO2707.  

Dit samenwerkingsverband bestaat uit 45 schoolbesturen met in totaal 240 scholen.  

In Diemen werkt De Nieuwe Kring, voornamelijk op directie- en zorgniveau samen met de 

andere basisscholen aan passend onderwijs in Diemen.  

2.7 Leerlingen 

De leerlingen van de school komen uit alle wijken in Diemen, maar ook uit omliggende 

gemeentes. Veel ouders maken een bewuste keuze voor het Jenaplanonderwijs of voor  

vernieuwingsonderwijs in het algemeen. Informatie over het voedingsgebied van de school 

is te vinden op Scholen op de Kaart en een verdere beschrijving van de leerling populatie 

staat in hoofdstuk 5 van dit document. Het toelatingsbeleid wordt in de schoolgids 

beschreven. 

2.8 Ouders en verzorgers 

Een aanzienlijk deel van de ouder populatie is hoogopgeleid. Ongeveer 20% van de 

leerlingen komt uit een gezin met een niet-Nederlandstalige achtergrond. De landelijke trend 

dat beide ouders werken geldt ook voor De Nieuwe Kring. De school kent ook een behoorlijk 

aantal  eenoudergezinnen.  

2.9 Personeel 

Het team van de school bestaat uit ongeveer 25 (meest parttime) bevoegde leerkrachten. 

Directie en twee intern begeleiders (voor OB en MB en voor TB en BB) maken deel uit van 

het team en zijn vrijgesteld van lesgevende taken. Een aantal teamleden heeft naast 

lesgevende taken ook coördinerende of begeleidende taken. De vakleerkracht gymnastiek 

verzorgt de lessen bewegingsonderwijs vanaf leerjaar 3. Het team wordt ondersteund door 

een conciërge en een administratief medewerkster.  

De school is stageschool voor de PABO, de A.L.O. en het R.O.C., met de opleiding SPW 4 en 

Sport & Bewegen. Als zodanig bieden wij (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten in 

opleiding een stuk praktijkervaring, coaching en begeleiding.  
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Het team heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw en bestaat momenteel voor het merendeel 

uit vrouwen. Sinds de vorige schoolplanperiode is het aantal mannen verdubbeld. Informatie 

over personeelskenmerken is te vinden op scholen op de kaart. 

2.10 Medezeggenschap 

Zoals iedere school heeft De Nieuwe Kring een medezeggenschapsraad bestaande uit een 

oudergeleding (drie leden en een personeelsgeleding (drie leden).  

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over zaken als 

schoolontwikkeling en beleid, schooltijden, financiën, personele zaken enzovoort.  

De medezeggenschapsraad heeft een aantal rechten, namelijk adviesrecht, 

instemmingsrecht en informatie- en initiatiefrecht. Dit is vastgelegd in een MR regelement. 

2.11 Huisvesting en situering van de school in de omgeving 

De Nieuwe Kring is vanaf oktober 2009 gehuisvest in brede school De Meridiaan en ligt in 

het centrum van Diemen, een groeiende gemeente met ruim 27.000  inwoners. Verder staan 

in de gemeente een katholieke, twee oecumenische en vier openbare basisscholen. De 

Nieuwe kring voorziet als vernieuwingsschool in een behoefte voor ouders. Zoals eerder 

vermeld groeit het inwoneraantal van Diemen nog steeds. 
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3. Beleidsterreinen 
 

Voor wat betreft de verschillende beleidsterreinen geven we onze visie weer en verwijzen 

we naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en doelen vanuit 

de beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode verwerken we in hoofdstuk 7 

‘Meerjarenbeleid’.  

3.1 Financieel beleid 

Het financiële beleid van De Nieuwe Kring is gericht op het verkrijgen en behouden van een 

gezonde financiële positie. Een gezonde financiële positie is voorwaardelijk voor het 

realiseren van de doelstellingen van de school. Financiële aspecten vormen dan ook een 

integraal onderdeel van beleidsterreinen als (passend) onderwijs, huisvestingbeleid, 

personeelsbeleid en kwaliteit. Naast het voortdurend werken aan een gezonde financiële 

positie hechten school en bestuur grote waarde aan het financieel onderbouwen van 

(meerjarig) beleid en aan het voeren van een transparante financiële administratie. 

Voorafgaand aan het begrotingsjaar stelt de directie in overleg met de penningmeester van 

het bestuur de begroting op. Na advies van de medezeggenschapsraad wordt de begroting 

uiterlijk op 1 februari van het begrotingsjaar door het bestuur vastgesteld. Zo nodig kan de 

begroting tijdens het lopende jaar geactualiseerd worden en samen met de jaarrekening van 

het voorafgaande jaar voor 1 juni ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.  

De directie is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting en legt 

hierover verantwoording af aan het bestuur volgens de PDCA cyclus (zie paragraaf 4.5). De 

jaarrekening en balans worden, in afstemming met de penningmeester, opgesteld door het 

administratiekantoor OOG Amsterdam.  

Op de begroting is een bedrag gereserveerd waarvan het bestedingsmandaat ligt bij de 

ouderraad. Dit budget is bestemd voor uitgaven inzake activiteiten door de ouderraad. De 

ouderraad stelt hier jaarlijks een begroting voor op, die ter goedkeuring aan het bestuur 

wordt voorgelegd. De realisatie wordt ter verantwoording aan het bestuur aangeboden. 

Een deel van de financiële administratie wordt op schoolniveau bijgehouden. De 

administratie bevat ten minste de informatie die nodig is voor het bepalen en monitoren van 

het beleid en de informatie die noodzakelijk is voor de beoordeling van de legitimiteit van 

inkomsten en uitgaven 

De financiële en salarisadministratie wordt uitbesteed aan het administratiekantoor OOG 

Amsterdam. Het dienstenpakket betreft in beide gevallen een basisdienstenpakket. 

De Nieuwe Kring voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van 

materiële of geldelijke bijdragen. Bijdragen worden niet aanvaard, wanneer er naar de 

leerlingen of ouders toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn.  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt aangewend voor activiteiten en zaken 

die niet door de overheid worden vergoed of die niet tot het primaire leerproces behoren. 

We kunnen het aangeboden niveau aan voorzieningen en activiteiten op onze school niet 

vasthouden zonder die ouderbijdrage. We gaan er vanuit dat ouders de bewuste keuze voor 

onze Jenaplanbasisschool vergezeld laten gaan met een bijdrage om dat onderwijs 

daadwerkelijk mogelijk te maken. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in 

overleg met en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat 

geldt ook voor de bestemming van de ouderbijdrage. Meer informatie over de ouderbijdrage 

staat vermeld in de schoolgids (zie website). 

In het jaarverslag van het bestuur worden de onderwijskundige doelstellingen, het 

personeelsmanagement en de besteding van middelen ten aanzien van de 

huisvestingsplanning, inventarisbeheer en materiële exploitatie getoetst aan de doelen en 

activiteitenplannen zoals gesteld in het jaarplan/begroting.    
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Door op deze wijze het beleidsplan, de begroting, de activiteitenplannen en het jaarverslag 

te integreren binnen één systematiek, kan op juiste wijze inzicht worden verstrekt aan de 

verschillende instanties en belangstellenden.  

Het jaarverslag is op de website van de school te vinden evenals op Scholen op de Kaart.  

3.2 Huisvestingsbeleid en meerjarenplanning 

Het materieel- en huisvestingsbeleid heeft tot doel het onderwijs zoals omschreven te 

realiseren. Samen met het goed personeels- en verantwoord financieel beleid vormen deze 

beleidsterreinen de voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

De school dient te beschikken over voldoende adequate en eigentijdse leermiddelen en het 

schoolgebouw dient te voldoen aan eigentijdse eisen. Van het gebruiksmateriaal worden het 

meubilair, de ICT voorzieningen, de methodes en het onderwijsleerpakket worden  conform 

de meerjarenplanning beheerd en vervangen.  

Het (financiële) beheer van de Meridiaan ligt sinds januari 2013 bij Stichting De Nieuwe 

Kring. Dit biedt meer overzicht en sturingsmogelijkheid. Per 1 januari 2014 is het (financiële) 

gebouwbeheer formeel de verantwoordelijkheid van de stichting geworden.  

Het buitenonderhoud wordt volgens de meer jaren onderhoudsplanning uitgevoerd en levert 

geen verrassingen op. De afspraken inzake de dotatie groot onderhoud lopen synchroon met 

de begrote kosten in de meer jaren onderhoudsplanning. 

3.3 Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid in het onderwijs wordt steeds intenser ingekleurd door de krapte op 

de arbeidsmarkt. Er is in Nederland, maar met name in de Randstad een groeiend tekort 

aan leerkrachten. Ook De Nieuwe kring zal daar mee worden geconfronteerd. 

Passend onderwijs 

Naast de reguliere bezetting van de groepen zoals beschreven in 2.9 doet de school gerichte 

investeringen om passend onderwijs te kunnen waarmaken. Gelden worden met name 

ingezet om het primair proces te ondersteunen en versterken. Leerkrachten in  spoor 1 of 2 

worden ondersteund door interne (taal- of rekencoördinatoren, coördinator meer 

begaafdheid) deskundigen of door een extern deskundige, zodat zij meer vaardigheden 

verwerven. Dit doen we om het pedagogisch en didactisch handelen van het 

onderwijspersoneel te vergroten, verder te ontwikkelen en op peil te houden. 

De Nieuwe Kring blijft streven naar een helder continuüm van onderwijsondersteuning 

voortdurend aangepast aan ontwikkelingen en veranderende inzichten, waarbij inzet van 

medewerkers en middelen (voor de basisondersteuning en voor de arrangementen) optimaal 

worden ingezet en benut.  

Passend onderwijs vraagt van de leerkrachten van De Nieuwe Kring kennis met betrekking 

tot (zelf)lerend vermogen, adaptief onderwijs, goed klassenmanagement en effectieve 

instructievaardigheden. Hierop zet de school in door klassenbezoeken uitgevoerd door IB en 

directie en door klassikale consultatie. 

Ten slotte vraagt passend onderwijs ouders die als educatief partner samen met de school 

een optimale ontwikkeling van hun kind binnen het continuüm vorm geven. Een voorbeeld 

hiervan zijn de gesprekken die IB’ers voeren met ouders aan het begin van het schooljaar 

over een speciaal of specifiek traject dat voor hun dochter of zoon wordt uitgezet en 

uitgevoerd. 
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4. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 
 

Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces, waarbij het gaat om een 

voortdurend proces van verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs. De 

kwaliteit van ons onderwijs wordt in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. Deze 

evaluatie resulteert in het vaststellen van gerealiseerde kwaliteit en van verder te 

ontwikkelen aandachtspunten.  

De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en de ontwikkel- of aandachtspunten worden 

geplaatst in de meerjarenplanning. Vanuit de meerjarenplanning worden de jaarplannen 

opgesteld. De ontwikkeling van de individuele medewerker wordt afgestemd op het 

ontwikkelproces van de school.   

4.1 Uitgangspunten en voorwaarden 

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is een professionele cultuur. In een 

professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed 

zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding met intern 

begeleiders expliciet op vergroting van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid 

en op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking. Dat gebeurt tijdens studiedagen, 

teamvergaderingen en tijdens groeps leerlingbesprekingen tussen leerkracht en IB. Ook 

tijdens functioneringsgesprekken worden deze onderwerpen besproken. Jaarlijks worden 

activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat waarin 

alle belanghebbenden zich positief betrokken en verantwoordelijk tonen op elkaar en 

werken vanuit een gezamenlijke visie is in sterke mate van invloed op het 

verandervermogen van de school. 

Integrale evaluatie 

In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- 

en kwaliteitsterreinen. Het gaat hierbij om de relatie en wisselwerking tussen de kwaliteit 

van het onderwijsleerproces, de onderwijsresultaten en de kengetallen, waaronder 

opbrengsten. Dit alles in direct verband met de ingezette en getoonde kwaliteiten van de  

medewerkers.    

4.2 Visie op integrale kwaliteitszorg 

Om schoolontwikkeling te realiseren wordt gewerkt met een systeem voor kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg is een proces, waarbij de school, volgens een cyclus de kwaliteit plant, 

uitvoert en realiseert, evalueert en borgt (PDCA: plan-do-check-act). Een goed systeem van 

kwaliteitszorg geeft antwoorden op vragen rondom de onderwijsprocessen binnen de school, 

het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 

ontwikkelcapaciteit van de organisatie. De uitwerking van deze aspecten hebben we 

opgenomen in bijlage 2 ‘Kwaliteitszorgdocument’.   

4.3 Kwaliteitszorgsysteem 

Schoolontwikkeling 

Goede kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van het beleid van De Nieuwe Kring. Het 

omvat een optimale begeleiding van de leerlingen en de zorg voor het bewaken van de 

kwaliteit van het gehele onderwijs.  

De school staat midden in een sterk veranderende maatschappij. Nieuwe ontwikkelingen en 

visies vragen de school een lerende organisatie te zijn. Verworvenheden mogen echter niet 

bezwijken onder de druk van vernieuwingen. Op De Nieuwe Kring wordt een stapsgewijze 

aanpak gevolgd, waarin uitgezette plannen zorgvuldig worden verankerd in het onderwijs, 

alvorens nieuwe zaken aan te pakken.  
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Voor de monitoring van het systeem van kwaliteitszorg maakt De Nieuwe Kring gebruik van 

WMK van Parnassys. De overgangsfase van Integraal naar WMK heeft  vertraging opgelopen 

vanwege recente directiewisselingen.   

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 

Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook opbrengstresultaten (tussentijdse- en 

eindopbrengsten), resultaten sociale vaardigheden en kengetallen onderwijs vanuit 

ParnasSys en ZIEN! inzichtelijk gemaakt in het systeem. De school zet de resultaten af tegen 

de landelijke normen en de eigen streefdoelen.  

Gesprekkencyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheid en ontwikkeling worden binnen de gesprekkencyclus 

besproken. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen voert de directie ieder schooljaar 

een functioneringsgesprek met de medewerkers. De cyclus kent ook het 

beoordelingsgesprek. Deze gesprekken komen binnen de jaarcyclus aan bod. Startende 

leerkrachten (en andere medewerkers) stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan op.  

4.4 Overlegstructuur 

TransitieTeam Tweemaal per vijf 
weken 

Directie en contactpersonen van de 
bouw 

Zorgoverleg  Iedere week IB en directie 

Zorgbreedte overleg Op afroep IB (directie), OKC, externen als 
specialist leerhulp, LP 

Groepsleerlingbespreking  Drie maal per jaar IB en groepsleerkracht 

Teamoverleg Eens in de 5 weken Alle teamleden, mits werkzaam 

Studiedagen inhoudelijk Vijf maal per jaar Alle teamleden 

Bouwoverleg Eens in de 3 weken Alle leden van de bouw, mits 
werkzaam 

02 groepen Eens in de 5 weken Alle leden van de groep, mits 

werkzaam 

Bestuur Eens in de 6- 8 weken Bestuursleden en directie 

Medezeggenschapraad Eens in de 6-8 weken Ouder- en personeelsgeleding en 
directie 

Ouderraad Eens in de 8 weken Ouders en twee teamleden 

 

TransitieTeam 

Op de agenda van dit overleg staan naast inhoudelijke zaken, ook zaken van beleidsmatige 

en organisatorische aard. Het overleg heeft een belangrijke plaats binnen schoolontwikkeling 

want hier vindt de verbinding met elkaar plaats op gebied van schoolontwikkeling en 

kwaliteit.  

 

Leerling zorgoverleg 

Het leerling zorgoverleg vindt éénmaal per week plaats tussen IB en directie. Gesproken 

wordt over concrete onderwerpen als leerlingen, leerkrachten, groepen of bouwen. 

Daarnaast wordt breder gekeken en gesproken (en gehandeld) over onderwerpen op meer 

strategisch niveau binnen of buiten de school. Hierdoor is de zorg goed verankerd in het 

hele schoolsysteem en kan er strategisch beleid gemaakt worden op zaken die aandacht 

vragen. De directie draagt zorg voor de verbinding met het TransitieTeam als vraagstukken 

elkaars werkterrein overlappen. 
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Zorgbreedteoverleg 

Indien noodzakelijk wordt vanuit het intern leerling zorgoverleg expertise van (externe) 

deskundigen ingeroepen. IB blijft leidend in de uitvoering en bepaalt samen met de directie 

of op verantwoorde wijze invulling en uitvoering kan worden gegeven aan de adviezen die 

een toegevoegde waarde dienen te hebben om in (extra) behoeftes van leerlingen te 

voorzien.   

 

Groepsleerlingbespreking 

Tijdens dit overleg bespreekt de leerkracht alle leerlingen uit de groep met IB. Als de 

leerkracht signaleert dat de (leer)ontwikkeling van een kind niet loopt als verwacht mag 

worden, schakelt zij/hij de intern begeleider eventueel eerder in. Deze denkt mee, 

observeert zo nodig, analyseert en geeft advies over een mogelijke aanpak. Vanzelfsprekend 

worden aanpakken en plannen met ouders besproken. 

 

Teamoverleg 

Dit overleg kent een algemeen en een inhoudelijk deel. Het algemeen deel is van belang 

voor het informeren en afstemmen. Tijdens het inhoudelijk deel wordt richting gegeven aan 

en vindt terugkoppeling plaats van thema’s betreffende kwaliteitszorg. Verdere uitvoering 

vindt plaats in het O2 overleg en tijdens studiedagen.  

Bouwoverleg 

In dit overleg worden de doelen en uit te voeren activiteiten op bouwniveau uitgewerkt en 

vastgesteld. Om de voortgang van ontwikkelingen te volgen, wordt er in het 

managementoverleg en het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en 

over het effect van de verbeteractiviteiten. 

 

02 groepen 

Een O2 groep houdt zich bouw doorbroken, langere tijd bezig met een thema. Vooraf worden 

doelen, opbrengsten en evaluatiemomenten geformuleerd en vastgelegd.   

Tijdens bijeenkomsten van een O2 groep worden inhoudelijke thema’s besproken en 

uitgezet voor de hele school. Terugkoppeling van de ontwikkelactiviteiten vindt vijfwekelijks 

plaats door de voorzitters met de directie en tijdens teamvergaderingen en studiedagen aan 

het hele team. Ook tijdens de overleggen van IB en directie en van het TransitieTeam wordt 

de voortgang besproken. Na overleg of terugkoppeling kan worden bijgestuurd op de 

ingezette routes.   

 

Bestuur 

Het bestuur van de school vergadert in aanwezigheid van de directeur eénmaal per zes 

weken. De vergadering kent een plenair (waarbij een teamlid is afgevaardigd) en een 

besloten deel. In de komende planperiode met een professioneel bestuurder zal een nieuwe 

werkwijze worden bepaald (zie paragraaf 2.5). 

 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt het personeel en de ouders van 

leerlingen van de school. De MR draagt hierdoor bij aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, 

een prettige en veilige leer- en werkomgeving en een goed (personeels)beleid. De MR 

ontwikkelt zelf geen beleid, maar geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet suggesties 

aan het bestuur om op bepaalde terreinen beleid te ontwikkelen. Zij doen dit door zichtbaar 

te zijn en op een transparante en constructieve wijze met het bestuur, de directie, personeel 

en ouders te communiceren. 

 

Ouderraad 

De ouderraad organiseert activiteiten in en om school, veelal voor de leerlingen. Voor 

bereiding en uitvoering gaan in overleg met teamleden. De ouderraad beheert het budget 

(vanuit de oudergelden) voor evenementen, excursies en feesten. De inzet van deze groep 

betrokken ouders is onontbeerlijk in school en wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
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4.5 Schoolontwikkeling in praktijk  

Missie, visie en uitgangspunten bepalen 

De primaire opdracht van een basisschool is het bieden van kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs in een sociaal en pedagogisch veilig klimaat.   

De Nieuwe Kring maakt dat als Jenaplanbasisschool waar door een school te zijn waar 

respect is voor ieders mogelijkheden en behoeften en waar het accent ligt op de ontwikkeling 

van de sociale competenties van leerlingen. De school wil een dynamische, lerende 

organisatie zijn. Dat betekent dat alle medewerkers op elkaar moeten kunnen vertrouwen 

en bouwen en vanuit eigen competentie een deel van de organisatie moeten helpen dragen.  

Zelfevaluatie 

Voorafgaand aan iedere nieuwe planperiode wordt door middel van zelfevaluatie de kwaliteit 

van de school in beeld gebracht. De opbrengsten van de evaluatie worden geanalyseerd en 

meegenomen in (meer)jaarplannen.   

Een jaarplan bestaat uit terugkerende- en ontwikkelonderwerpen. Per ontwikkel- of 

veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten daarvoor uitgevoerd gaan worden 

en wat het gewenste resultaat is dat bereikt moet worden. Er ontstaat een cyclische 

werkwijze (plan-do-check-act) waarlangs gewerkt wordt. Na evaluatie worden nieuwe 

(jaar)plannen geformuleerd.  

Voortgang volgen 

Om de het PDCA model optimaal te volgen verzamelt de school (directie met IB en TT) de 

volgende gegevens   

- De leeropbrengsten worden na afname van de Cito midden- en eindtoetsen 

geanalyseerd. Dat doen de leerkrachten voor hun groep en de bouwcoördinatoren voor 

hun bouw. De intern begeleiders en directie doen dit op leerjaar- en schoolniveau. De 

coördinatoren op de leerlijn doen dat voor het leerontwikkelingsgebied. 

- De overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met de kwaliteit 

die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren worden geanalyseerd. 

- De plannen worden aan het eind van de planperiode geëvalueerd. Ook vindt zelfevaluatie 

plaats.  

- De school betrekt zo nodig externen bij de evaluaties.  

- De directie, IB en TT monitoren de voortgang van de plannen.   

- In het jaarplan worden alle activiteiten van kwaliteitszorg opgenomen. Dit maakt 

inzichtelijk welke activiteiten op welk moment in het schooljaar uitgevoerd worden in het 

kader van observatie, zelfevaluatie en analyse; op welke momenten in het schooljaar 

dat plaats heeft en met wie daarover communicatie plaatsvindt. 

- Het resultaat van de tussentijdse evaluaties wordt vastgelegd in het format 

jaarplannen door de voorzitter van de betreffende werkgroep. Het plan van aanpak 

wordt bijgesteld als uit verzamelde gegevens blijkt dat van onvoldoende voortgang 

sprake is.   

 

Verantwoording 

Verantwoording vindt plaats op niveau van team, bestuur en externen. Hiervoor worden 

verschillende formats gebruikt. IB verantwoordt zich aan team en directie en dat geldt voor 

hun eigen beleidsterrein, ook voor voorzitters van werkgroepen. 

De directie verantwoordt zich twee maal per jaar middels een managementrapportage aan 

het bestuur en informeert hiermee ook de MR. Het bestuur legt in het jaarverslag van de 

Stichting officieel verantwoording af. Dit jaarverslag wordt na accordering op de website 

geplaatst.  
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4.6 Identiteit van de organisatie 

4.6.1 Missie en visie van de school 

Als Jenaplanschool staat De Nieuwe kring voor een leef-en werkgemeenschap waarin wij 

met elkaar een rijke en veilige leeromgeving creëren, waarbinnen ieder kind zich zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen in al haar/zijn aspecten en binnen haar/zijn mogelijkheden. 

De Nieuwe Kring wil recht doen aan de eigen ontwikkeling van ieder kind, in alle facetten.  

Daarbij hoort onlosmakelijk de relatie met de ander en die met de werkelijkheid om het kind 

heen.  

Jenaplan veronderstelt en wil bouwen aan een samenleving waarin alle mensen als gelijken 

in rechten en waardigheid worden beschouwd. 

Jenaplan erkent dat ieder kind een uniek wezen is, dat er recht op heeft zijn eigen identiteit 

op te bouwen. De begeleiders hebben de plicht de eigen mogelijkheden van elk kind te 

zoeken en te stimuleren, om haar/hem zo goed mogelijk te helpen bij het vormen van de 

persoonlijkheid. Het vormen van een persoonlijkheid kan alleen binnen een gemeenschap. 

Eén van de gemeenschappen waarbinnen een kind opgroeit is de school.   

Het concept van De Nieuwe Kring kenmerkt zich verder door: 

Groeperingsvormen: 

▪ In de school vindt overwegend heterogene groepering van leerlingen plaats, naar leeftijd 

en ontwikkelingsniveau, om het leren van- en zorgen voor elkaar te stimuleren. Een 

stamgroep bestaat uit twee leerjaren (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8); 

▪ De tafelgroepen zijn zo gegroepeerd dat er voldoende differentiatie mogelijkheden zijn 

binnen iedere groep. 

 

Leerinhouden: 

▪ De leerkrachten zorgen ervoor dat elke leerling de maximaal haalbare resultaten behaalt;  

▪ De leerkrachten stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de 

zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen in een opbouwende lijn binnen de school;  

▪ De leerkrachten zorgen voor een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele, 

sociale en affectieve ontwikkeling. 

 

Werkvormen: 

▪ Er wordt door de hele school in projectvorm gewerkt, wereldoriëntatie is de kern van het 

onderwijs;  

▪ De leerkrachten integreren het geleerde en vragen het de leerlingen toe te passen in het 

hoekenwerk, het werken met ‘themaopdrachten’ binnen het project; 

▪ De leerkrachten bieden daarbij waar mogelijk creatieve activiteiten en  

samenwerkingsactiviteiten aan. 

 

Opvoedings- en onderwijsstijl: 

▪ De leerkrachten werken met convergente instructie en het lesmodel directe instructie 

(DIM), met convergente differentiatie en met het systeem van uitgestelde aandacht; 

▪ In alle groepen wordt rustig en zelfstandig gewerkt, waarbij elkaar helpen en 

ondersteunen en samenwerken wordt gestimuleerd. 

 

Metacognitieve doelstellingen: 

• Zie hiervoor de bijlage 3 ‘De 10 Jenaplan essenties’. 

 

Er is in het ritmisch weekplan altijd een spanningsveld tussen de ontwikkeling van 

gebieden als creativiteit, muziek en drama en de leerstofopbrengst. De uitdaging is om 

het één en ander zo te verweven dat ze elkaar ten goede komen. De creatieve vakken, 

waarin het kind zich kan uitdrukken, worden in De Nieuwe Kring gezien als een wezenlijk 

en volwaardig deel van het onderwijsleerproces. 
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4.6.2 Missie en visie van Brede School De Meridiaan 

De Nieuwe Kring werkt intensief samen met Stichting Kinderopvang Diemen met vestiging 

Hakim, Stichting Buitenschoolse Opvang Popeye en Peuterspeelzaal Het Speelhuis in Brede 

School, De Meridiaan. De inhoudelijke brede schoolontwikkeling vormt daarbij voorwaarde 

en uitgangspunt. Bij het ontwikkelen van de inhoudelijke Brede School visie kijken partners 

kritisch naar zichzelf en naar de andere partners. Dit geeft een volledig en integraal 

pedagogisch-didactisch aanbod in een doorgaande lijn. Dat vindt z'n vertaling in het gebouw 

van onze brede school en in de plannen voor het ontwerp van de schoolomgeving. De 

verschillende partners zijn het er over eens dat ze ieder hun eigen identiteit zullen behouden. 

Die identiteit heeft te maken met de verschillende doelstellingen die ze nastreven, passend 

bij de ontwikkelingsfase van "hun" kinderen of leerlingen en de setting waarin ze werken. 

Juist vanuit die eigen identiteit valt er goed samen te werken. Deze identiteit weerspiegelt 

zich in de opzet en indeling van De Meridiaan.  

4.6.3 Missie en visie van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen 

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen bestaat uit 45 

schoolbesturen met in totaal 240 scholen. Het is een vereniging waar alle schoolbesturen in 

Amsterdam en Diemen lid van zijn – zowel de besturen in het primair onderwijs (het 

reguliere onderwijs) als de besturen in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal 

onderwijs (SO). 

De missie luidt: “Wij faciliteren goed en passend onderwijs aan alle leerlingen, dat aansluit 

op hun mogelijkheden en behoeften. Daarbij zijn waar nodig professionele 

onderwijsondersteuning en begeleiding beschikbaar voor leerlingen en leerkrachten en 

wordt deze hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij de 

thuissituatie en op de meest adequate wijze aangeboden.” 

De missie van het samenwerkingsverband  is vertaald in de onderstaande ambities 

1. Versterken van, en investeren in de basisondersteuning van elke school 

2. Ontwikkelen van een nieuw helder kader voor het school ondersteuningsprofiel 

3. Flexibel systeem van ondersteuningsarrangementen vooral gericht op 

handelingsmogelijkheden school 

4. Verwijzingspercentage SBO en SO op of onder het landelijk gemiddelde 

5. Aantal en duur thuiszitters terugbrengen tot minimum 

6. Elk schoolbestuur investeert in professionalisering 

7. Tijdelijke plaatsing en terugplaatsing in het SBO en SO optimaliseren 

8. Schoolbesturen en scholen realiseren een externe ondersteuningsstructuur in en 

rondom school 

9. Uitwerken gemeenschappelijk kader hoogbegaafdheid 

10. Afspraken met Samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs maken over 

adequate overdracht van leerlingen naar het VO 

11. Passende taak en functies voor de voormalige ambulante begeleiders, medewerkers 

van VIA en onderwijsconsulenten 

12. Samenwerking met jeugdhulp moet leiden tot snellere en meer adequate 

interventies (dit krijgt in de wijk Diemen uitwerking binnen de Brede HOED 

constructie). 

 

4.7 Onderwijsproces  

4.7.1 Inrichting van het onderwijs 

Bij de inrichting van het onderwijs volgt de school de wettelijke voorschriften zoals 

omschreven in de WPO. De school legt haar eigen accenten en gaat daarbij uit van het 

principe dat ieder kind uniek is en recht heeft op het ontwikkelen van haar/zijn identiteit en 

mogelijkheden. In het onderwijsaanbod staat de leerling dan ook centraal en niet de lesstof, 

de jaargroep of het lesrooster.  

Uniek zijn betekent ook verschillend zijn. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen leren 

omgaan met die verschillen en deze leren te respecteren en te waarderen. Natuurlijk wil des 
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school de leerlingen zoveel mogelijk laten leren. Zoals alle basisscholen werkt De Nieuwe 

Kring aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. De visie vertelt hoe het onderwijs vorm 

gegeven wordt. 

Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Een gedegen instructie voor de vaardigheden taal/lezen, rekenen en schrijven als 

een goede basis om zich verder te ontwikkelen; 

• Zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling; 

• Het onderwijs vindt zoveel mogelijk in samenhang plaats, waarbij de wereldoriëntatie 

een belangrijke plaats inneemt; 

• Voldoende ruimte bieden voor de eigen inbreng van de leerlingen, binnen bepaalde 

kaders, waarmee we motivatie en betrokkenheid van de leerlingen willen stimuleren; 

• Positieve benadering van leerlingen, door zoveel mogelijk hun sterke kanten en 

talenten als uitgangspunt te nemen; 

• Veel aandacht besteden aandacht aan de zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van de leerlingen; 

• Zorgen dat leerlingen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dit 

beïnvloedt het leervermogen positief; 

• Het bieden van rust en structuur is basis. 

4.7.2 Stamgroepen 

Belangrijk kenmerk van het onderwijs in De Nieuwe Kring is het werken in stamgroepen. In 

elke stamgroep zitten leerlingen van verschillende leeftijden en jaargroepen. Een leerling 

blijft (meestal) twee) jaar in een stamgroep. Ieder jaar verlaat slechts een kleine groep 

oudsten de stamgroep en komt er een kleine groep jongsten bij. Eén van de voordelen van 

het werken in stamgroepen is dat allerlei vaste gebruiken en werkwijzen automatisch 

doorgegeven worden aan de leerlingen, die aan het begin van een nieuw schooljaar als 

jongsten de groep binnenkomen. Daardoor blijven regels, afspraken en leef-werkklimaat in 

een stamgroep in hoge mate behouden. De Nieuwe Kring bestaat uit vier onderbouw 

stamgroepen (leerjaren 1-2), vier middenbouw stamgroepen (leerjaren 3-4), vier 

tussenbouw stamgroepen (leerjaren 5-6) en drie bovenbouw stamgroepen (leerjaren 7-8). 

In elke nieuwe stamgroep kan een leerling zich verder ontwikkelen van ‘jongste’ naar 

‘oudste’ en uitproberen welke rol het neemt in de groep. Op deze manier krijgt de leerling 

de mogelijkheid haar/zijn sociale groei recht te doen. Goede relaties met groepsleden maken 

een stamgroep tot een (h)echte groep. Er moet veel energie gestoken worden in onderlinge 

relaties. Om elkaar goed te leren kennen wisselen de tafelgroepjes regelmatig, in ieder geval 

na elke vakantie, van samenstelling. Zo leren leerlingen samen te werken, maar ook om te 

samenwerken. Dit geeft veiligheid binnen de groep, iedereen leren kennen. Zo leren we 

allemaal de sterke kanten van kinderen kennen en daar maken we gebruik van. Naast de 

vaste tafelgroepjes voor korte perioden, kunnen er op de dag ook nieuwe groepjes gecreëerd 

worden die passen bij een bepaalde taak of opdracht.  

Samenwerken gaat niet vanzelf. Dat moet je leren. In onze steeds verder individualiserende 

samenleving, met steeds kleinere gezinnen en het teruglopen van het verenigingsleven, is 

de school misschien wel één van de weinige plekken waar je kunt leren samenwerken. Als 

je samenwerkt kun je delen met anderen, aanwijzingen volgen en geven, anderen helpen, 

hulp ontvangen, je houden aan afspraken, anderen ‘denktijd’ geven, je inleven in een ander. 

Bij de overgang naar een nieuwe stamgroep worden leerlingen over de groepen verdeeld. 

Het is dus niet zo dat alle leerlingen elkaar allemaal weer terug vinden in een volgende 

stamgroep. Als leerlingen een hele schoolperiode lang tot elkaar ‘veroordeeld’ zijn, ligt de 

sociale context voor jaren vast.  

 

De indeling en samenstelling van nieuwe stamgroepen gebeurt zeer zorgvuldig. Er wordt 

rekening gehouden met meerdere factoren waaronder gedrag, werkhouding, 

leervorderingen, sociale aspecten en een zo optimaal mogelijke verdeling meisjes/jongens. 
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Er wordt ook rekening gehouden met bestaande vriendengroepjes, maar soms kunnen 

leerlingen uit parallel groepen juist weer heel goede aanknopingspunten bieden voor nieuwe 

vriendschappen. Het team kan goed inschatten welke kinderen met elkaar een stevige en 

stabiele stamgroep zullen vormen. In de voorlaatste schoolweek wordt de indeling voor de 

nieuwe groepen bekend gemaakt. Op de ‘wenochtend’ in de laatste week werken de groepen 

in hun nieuwe samenstelling alvast een keer samen.   

 

4.7.3 Doelen specifiek vanuit het Jenaplan  

Naast het werken in stamgroepen legt het Jenaplanonderwijs nog meer accenten binnen de 

school. Het ‘leren leren’ krijgt een plek al vanaf de onderbouw. Bij het ‘leren leren’ gaat het 

om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die kinderen nodig hebben voor het 

opdoen en toepassen van kennis. Hierbij is een goede werkhouding erg belangrijk. Het gaat 

dan om taakaanpak, omgaan met uitgestelde aandacht, hulp vragen, zelfstandig 

(door)werken, samenwerken en reflectie op werk. Daarnaast wordt gewerkt aan het 

vergroten van eigenaarschap en de betrokkenheid van leerlingen, met name in de overstap 

van het  informele naar het formele leren (middenbouw). Eigenaarschap en betrokkenheid 

wordt ook vergroot door het laten toepassen van geleerde vaardigheden in nieuwe 

opdrachten en door het kritisch denken van leerlingen aan te moedigen en hen te leren 

reflecteren op eigen denken en eigen resultaat. Activiteiten die kritisch denken versterken 

zijn onder andere discussiëren met elkaar in de klas, kritisch (leren) zijn over het eigen 

denkproces en daar vragen over stellen, leerlingen leren hun vooruitgang te evalueren en 

projecten in de klas te organiseren waarbij leerlingen aangemoedigd worden te analyseren 

en evalueren. In de bijlage Jenaplanessenties staat verdere informatie. 

4.7.4  21e -eeuwse vaardigheden 

De 21e -eeuwse vaardigheden  zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol 

deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Wij hebben er voor gekozen om het 

aanleren van deze competenties in te bedden in het reguliere lesaanbod. Dat betekent dat 

vooral binnen het lesaanbod van de basisvakken wordt geoefend. De komende planperiode 

wordt dit in de O2 groep ICT verder uitgewerkt. In aanvulling daarop wordt ook gekeken of 

in de ‘workshops’ expliciet aandacht kan worden besteed aan de specifieke 21e -eeuwse 

vaardigheden, zoals computational thinking. Voor het bevorderen van mediawijsheid is een 

doorgaande leerlijn in ontwikkeling. 

 

4.7.5 School ondersteuningsprofiel 

In het school ondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar 

vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook 

staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. IB en directie stellen in 

samenspraak met het team het school ondersteuningsprofiel op. Het school 

ondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het profiel 

inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor 

de (scholing en toerusting van) leerkrachten. De school publiceert het profiel via de 

schoolgids, de website en scholen op de kaart.  

 

4.7.2 Passend onderwijs 

Vanuit Passend Onderwijs arrangeert De Nieuwe Kring extra ondersteuning voor leerlingen 

met specifieke (leer)behoeften. De school wordt daarin soms beperkt door de financiële 

speelruimte. Een deel van de ondersteuning wordt geleverd door medewerkers van de school 

(taal- en reken en meer begaafden) en een ander deel door de ingekochte expertise van 

externen. IB voert hiervoor de coördinatie uit. 
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4.8 Personeel en organisatie 

Schoolontwikkeling 

De medewerkers van De Nieuwe Kring werken vanuit vertrouwen samen aan 

schoolontwikkeling. Het team is vakbekwaam en beschikt over voldoende zelfsturend 

vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te verbeteren.  

 

De school werkt data-gestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de verbetering van haar 

onderwijs op basis van analyses. De activiteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de 

missie en de visie van de school en door het team gedragen worden.  

De schoolorganisatie en het onderwijs dat we op school geven, worden op adequate en 

professionele wijze geleid. Daarbij heeft de directie oog voor alle betrokkenen bij de 

schoolorganisatie en voor de kwaliteit en doelmatigheid van het geboden onderwijs. De 

directie beschikt over passende vakbekwaamheden. Het bestuur monitort en beoordeelt op 

effectieve wijze de kwaliteit van het onderwijs 

 

Organisatiebeleid 

Op de school werken we aan goed personeelsbeleid. De medewerkers verzorgen vanuit een 

gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept, het onderwijs in De Nieuwe Kring. Van 

hen wordt verwacht dat ze loyaal zijn naar elkaar en loyaal in hun functie staan. In de 

praktijk betekent dit dat ze zich inzetten voor hun werk en dat ze zich blijvend ontwikkelen 

ten behoeve van goed onderwijs. De directie heeft hierin een stimulerende en 

ondersteunende rol.   

 

Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de aandacht met name uit naar beginnende 

leerkrachten en naar alle leerkrachten in situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd 

en geborgd. In de komende planperiode staat voor de leerkrachten ook duurzame 

inzetbaarheid op de agenda. Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een 

goed personeelsbeleid en een prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het 

personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij de school 

4.9 Communicatie 

Een goede communicatie, zowel intern als extern, is voor een school essentieel en vraagt 

voortdurend de aandacht. Het is dan ook een blijvend onderwerp van gesprek tijdens 

overlegmomenten (teamoverleg, bouwoverleg, groepsleerlingbespreking of studiedag). 

Samenwerking met ouders 

Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de 

basisschool. Communicatie is essentieel, in het belang van de leerlingen en in het belang 

van de onderlinge relatie. Ouders moeten ook buiten reguliere overlegmomenten in gesprek 

kunnen met de leerkracht van hun kind. De informatievoorziening vanuit school houdt 

rekening met verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te 

leven en mee te denken.  

Er wordt ingezet op een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een 

goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te denken 

over de ondersteuning van hun kind in de groep en denkt, indien gewenst actief mee met 

ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een bij de school 

passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee 

kunnen doen en mee kunnen leven.    

Inspraak in het schoolbeleid is mogelijk door zitting te nemen in het schoolbestuur of MR.   

Om te waarborgen dat klachten van ouders altijd serieus genomen worden, heeft het bestuur 

een klachtenregeling vastgesteld(bijlage 4) en is zij aangesloten bij de landelijke 

klachtencommissie P.O. Bij een klacht is het stroommodel klachtenafhandeling (bijlage 5) 

leidend. 



 

 Schoolplan 2019-2023 Jenaplanbasisschool De Nieuwe Kring                                                21 

 

 

 

Protocol ouderafspraken 

De richtlijnen in protocol ouderafspraken (bijlage 6) zijn bedoeld om ouders die niet meer 

met elkaar in gesprek zijn en die strijden om rechten van hun kind(eren) met een eenduidig 

en duidelijk schoolbeleid te benaderen en te behandelen.  

Communicatie met externen 

De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en 

degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is voorwaardelijk 

en representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school.  

4.10 Huisvesting en inrichting 

Basisschool De Nieuwe Kring is gehuisvest in het brede schoolgebouw De Meridiaan. De 

overige gebruikers zijn Stichting Kinderopvang Diemen met vestiging Hakim, Stichting 

Buitenschoolse Opvang Popeye, Stichting Peuterspeelzaal Het Speelhuis. 

Het (financiële) beheer van De Meridiaan als brede schoolgebouw ligt sinds januari 2013 bij 

Stichting De Nieuwe Kring. Dit geeft meer overzicht en meer sturingsmogelijkheid. Eén en 

ander is in 2013 vastgelegd in de overeenkomsten tussen gemeente Diemen, de stichting 

en de andere partners in de brede school.  

De gemeente Diemen heeft zich - middels de inzet van een medewerker gebouwonderhoud 

voor 4 uur in de week - gecommitteerd aan het werken naar een sluitende exploitatie van 

het Brede schoolgebouw.  

Het overleg met de gemeente inzake de overheveling van het buitenonderhoud heeft 

geresulteerd in goede, werkbare afspraken.   

Het beheer is tot nu toe conform de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) gelopen. In de 

zomer van 2017 is het stuc- en schilderwerk bijgewerkt. De exploitatie en beheerkosten 

verlopen goed. Eind 2017 heeft Rader Advies het MOP geactualiseerd. Dit plan vormt de 

basis voor de dotatie meer jaren onderhoud en de planning en uitvoering.  

De afspraken inzake de dotatie groot onderhoud lopen in 2018 iets achter ten opzichte van  

de begrote kosten in de meerjarenplanning groot onderhoud. 

 

De medewerkers en leerlingen van de school moeten gebruik kunnen maken van adequate 

voorzieningen (werkruimtes, ICT-voorzieningen enz.).  

Een goede inzet van middelen, adequate voorzieningen en een prettig leef- en werkklimaat 

draagt er aan bij dat het medewerkerspersoneel zich betrokken voelen bij het werk en bij 

de school. Voor de leerlingen betekent een prettig leef- en werkklimaat een veilige omgeving 

waar ze zich in zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en leren rekening te houden met 

anderen. 

 

Een goed leerjaren huisvestings- en inrichtingsplan maakt het mogelijk om te anticiperen 

op kosten en afschrijvingen, waardoor ook op de langere termijn huisvesting en inrichting 

op goed niveau kunnen worden gehouden. Streefdoelen hierbij zijn het bieden van 

voldoende kwaliteit tegen een voordelige prijs met acceptabele risico’s en voldoende 

rendement.   

4.11 Financiën 

De middelen die worden ontvangen, worden doelmatig ingezet. Daarbij wordt voortdurend 

gekeken naar evenwicht tussen beheer en beleid. Van belang in de cyclus voor financieel 

management is het inzichtelijk maken van doelstellingen, het volgen van de middeleninzet 

en de daarmee behaalde prestaties, en de evaluatie, zodat kan worden bepaald wat goed 

gaat en wat beter kan. Bij financieel management moet er niet alleen oog zijn voor de 

efficiëntie -, maar ook voor de effectiviteit van uitgaven. Efficiëntie betreft de relatieve of 

absolute omvang van de inzet van (financiële) middelen en houdt dus nauw verband met 

kostenbeheersing. Effectiviteit heeft betrekking op de mate waarin met de inzet van 

middelen de gestelde doelen daadwerkelijk worden gerealiseerd.  
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De planning- en control cyclus vormt de basis van financiële sturing en draagt niet alleen bij 

aan het stellen van doelen (financieel beleid), maar ook aan het volgen en bewaken van 

middeleninzet (financieel beheer).  

 

 
  

 

Naast de inkomsten vanuit de rijksoverheid genereert de school middelen uit andere 

bronnen, zoals gemeentelijke subsidies, bijdragen van het samenwerkingsverband en 

ouderbijdragen.  

 

Ouderbijdrage 

De school stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast in overleg met en na goedkeuring van 

de medezeggenschapsraad van de school. Meer informatie over de ouderbijdrage staat in 

paragraaf 3.1.  

 

Sponsoring 

De Nieuwe Kring voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van 

materiële of geldelijke bijdragen. Bijdragen worden niet aanvaard, wanneer er naar de 

leerlingen of ouders toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn.  
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Inkomsten naschoolse activiteiten 

Een andere inkomstenbron is een bijdrage van de ouders voor activiteiten waar hun kinderen 

in de naschoolse tijd aan deelnemen. Om de activiteiten laagdrempelig te houden, dus 

bereikbaar voor alle kinderen, wordt de eigen bijdrage zo laag mogelijk gehouden. Het 

aanbod is in basis kostendekkend, er is geen winstoogmerk. Als er meer inschrijvingen zijn 

dan het aantal dat nodig is om de cursus te kunnen laten doorgaan, wordt het surplus 

gereserveerd. Hiervan kunnen middelen worden aangeschaft om de cursussen op een hoger 

plan te brengen, of kunnen leerlingen gesubsidieerd meedoen. 
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5 Stand van zaken  
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van De Nieuwe Kring op verschillende 

beleidsterreinen weergegeven. In het eerste deel kort in verslagvorm en in het tweede deel 

middels een cijfermatig overzicht. De achterliggende periode is sterk ingekleurd door de 

directiewisselingen die hebben plaatsgevonden. De Nieuwe Kring belandde na het vertrek 

van de directeur per januari 2018, in een minder stabiele periode, waarbij respectievelijk de 

nieuwe directeur en een interim-directeur leiding gaven aan de school. Deze periode heeft 

veel extra inzet van diverse teamleden en het bestuur gevraagd, waarbij men er in is 

geslaagd de rust in de school te behouden en het onderwijsaanbod te continueren. 

5.1 Terugblik op de vorige schoolplanperiode 

5.1.1 Onderwijsproces 

De Nieuwe Kring kende een stabiel leerlingaantal in de afgelopen periode. Daardoor bleek 

het mogelijk om de opbouw in de systematiek van stamgroepen aan te houden. In hoofdstuk 

4.7 staat het onderwijsproces beschreven. We mogen conform afspraak met de gemeente 

niet meer dan 15 groepen huisvesten. Dat heeft  er in geresulteerd dat de onder-, midden- 

en tussenbouw vier groepen hebben en de bovenbouw nog maar drie. Uiteraard heeft dat 

consequenties voor de grootte van de groepen; in de eerste drie bouwen bedraagt de 

groepsgrootte ongeveer 22 leerlingen en in de bovenbouw schommelt dat aantal rond de 

30. Voor deze opzet is gekozen, omdat leerlingen in de bovenbouw meer ervaring hebben 

opgedaan met bijvoorbeeld zelfstandig werken en samenwerken. In alle groepen is ruimte 

voor differentiatie op 3 niveaus en wordt het onderwijsaanbod op een systematische wijze 

afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (handelingsgericht werken) en richt 

het onderwijs zich op het behalen van meetbare doelen en resultaten (opbrengstgericht 

werken). In het school ondersteuningsprofiel staat dit beschreven. De Nieuwe Kring kent 

een breed aanbod aan onderwijsactiviteiten. De leerlingen krijgen in een doorlopende leerlijn 

les in de basisvakken rekenen, taal (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, schrijven, 

woordenschat), Engels, informatieverwerking, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, verkeer, 

geschiedenis, natuur en techniek), creatieve vakken (drama, muziek, tekenen, 

handvaardigheid), lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, studievaardigheden en 

sociaal-emotionele vaardigheden (waaronder seksualiteit en relaties). Tijdens uiteenlopende 

lessen is er aandacht voor burgerschapsvorming. Voor muziek (onder- en middenbouw) en 

lichamelijke opvoeding heeft de school vakdocenten. Daarnaast wordt de talentontwikkeling 

van de leerlingen gestimuleerd door het aanbieden van workshops voor de groepen 5 t/m 

8. In aanvulling op de reguliere lessen, organiseert de school activiteiten zoals bezoeken 

aan musea, de bibliotheek, de gemeente, het concertgebouw en worden gastlessen 

gegeven. De leerlingen kunnen deelnemen aan diverse sportdagen en sporttoernooien. In 

De Nieuwe Kring wordt gezamenlijk Kerstmis, Pasen en Sinterklaas gevierd. Elk jaar gaan 

de tussenbouw en bovenbouw op kamp.  

5.1.2 Jenaplan identiteit 

Kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs is de afwisseling tussen gesprek, spel, werk en 

viering. De kring is een geschikt en veelgebruikt middel om zaken met elkaar te bespreken. 

Tijdens de werkperiode zijn leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes bezig met 

verschillende taken en opdrachten. De werkperiode vindt dagelijks in de ochtend plaats en 

daarin wordt vooral aan (voorbereidend) rekenen en taal gewerkt. 
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Leerlingen leren ook door middel van spel, dat geldt met name voor jonge kinderen. Dat 

kunnen bewegingsspellen zijn tijdens de gymlessen, sociaal spel, maar later ook allerlei 

leerspellen op het gebied van rekenen of Engelse taal. Ook is er veel aandacht voor 

activiteiten en spelvormen, bedoeld om een goed groepsklimaat te creëren. Naast gesprek, 

werk en spel is er ook aandacht voor viering. Leerlingen uit alle bouwen hebben bij toerbeurt 

de gelegenheid om aan elkaar te laten zien waar zij mee bezig zijn geweest. . In ‘De Kuil’, 

de gemeenschapsruimte van De Nieuwe Kring, wordt voor en met elkaar gevierd.  

Werkvormen worden bewust afgewisseld, zo ontstaat een ritmisch weekplan. In het ritmisch 

weekplan ervaren de leerlingen een duidelijke structuur. Leerlingen weten welke activiteiten 

er gedurende een dag en zelfs gedurende de gehele week plaatsvinden. Dat zorgt voor 

duidelijkheid, maar tegelijk ook voor voldoende afwisseling tussen inspannende en meer 

ontspannende activiteiten, tussen instructie en verwerking, tussen individuele activiteiten 

en groepsactiviteiten.  

5.1.3 Onderwijs ondersteuning    

De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen vormen het uitgangspunt voor het  

didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten. De school verzamelt systematisch 

relevante informatie uit periodieke gesprekken met leerlingen en hun ouders, observaties, 

diagnostisch onderzoek, methode gebonden toetsen, LOVS-toetsen (Cito) en vragenlijsten  

voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit staat uitgebreid omschreven in ons 

schoolondersteuningsprofiel.  

Het ondersteuningsbeleid van De Nieuwe Kring is een systeem van interne begeleiding, 

leerlingzorg, zorgverbreding en planmatig handelen en is verankerd in de schoolorganisatie. 

Leerkrachten kennen de doorgaande leerlijnen en zijn in staat te verrijken of te kiezen voor 

een andere wijze van (aan)leren. Binnen het groepsplan wordt de individuele 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen vormgegeven. Tijdens de uitvoering en bij de 

evaluatie wordt een analyse gemaakt op basis van vaardigheidsscores en eventueel 

ontwikkelingsperspectief. De school kent een extra vorm van ondersteuning in de vorm van 

reken- en taalcoördinatoren en een coördinator meer begaafden. De taalcoördinatoren 

maken in het schooljaar 2019 – 2020 een doorstart met hun inzet. Naast de inzet vanuit 

school is ook externe ondersteuning van de specialist leerhulp mogelijk. Doel van alle extra 

ondersteuning is om de leerling weer terug te brengen binnen de groepsaanpak. Bijkomend 

voordeel kan zijn dat de leerkracht de tools aangereikt krijgt om de leerling langer binnen 

de groepsaanpak te houden.  

Leren leren krijgt in De Nieuwe Kring voortdurend aandacht. Leerkrachten sturen op de 

ontwikkeling van de executieve functies van hun leerlingen en vergroten daardoor de 

taakgerichtheid. Leerlingen ontwikkelen hierdoor inzichten en vaardigheden die ze nodig 

hebben en voor het opdoen en toepassen van kennis. Het gaat dan om taakaanpak, omgaan 

met uitgestelde aandacht, hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samenwerken en reflectie 

op werk. Leerlingen leren hoe ze kennis verwerven (vaardigheden met betrekking tot 

motivatie en taakgerichtheid, vaardigheden met betrekking tot planmatig werken en 

vaardigheden met betrekking tot de inzet van leerstrategieën). Leerlingen leren denken, 

zodat ze op een systematische wijze tot oplossingen komen (analytisch denken, creatief 

denken, kritisch denken) en ze verwerven intra- en interpersoonlijke vaardigheden, zodat 

ze weten welke zaken belangrijk zijn in hun leven. 

Ook voor de meerbegaafde leerling is in De Nieuwe Kring aandacht. Een dag in de week 

werkt de coördinator meerbegaafden met groepjes BB-leerlingen aan verrijkingsstof in 

projectvorm. De school kent een protocol voor versnelling, waar in de komende planperiode 

verdere ervaring mee moet worden opgedaan. Uitbreiding naar adequaat aanbod voor de 

middenbouw en tussenbouw wordt ook in de komende planperiode vorm gegeven. De 

aanpak voor (meer)begaafde leerlingen met leer- of gedragsstoornissen blijft vragen om 

maatwerk. Deze leerlingen worden niet expliciet meegenomen in de ontwikkeling van het 

meerbegaafden beleid.  
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5.1.4 ICT 

De Nieuwe Kring beschikt over een ‘ICT beleidsplan’ (bijlage 7). Dit plan wordt door de O2 

groep ICT in de volgende planperiode geactualiseerd. Meer en meer maakt ICT deel uit van 

het onderwijsaanbod. De digiborden worden intensief gebruikt en na afschrijving vernieuwd. 

Leerkrachten maken gebruik van deze middelen binnen hen buiten het lesaanbod dat  iedere 

dag plaats vindt. Bij aanschaf van nieuwe methodes wordt gekeken of ICT wordt 

geïntegreerd in het aanbod. De computer en de informatietechnologie leveren een eigen 

bijdrage aan de vorming van kinderen en zijn in deze tijd van ‘virtuele realiteit’ niet meer 

weg te denken uit het onderwijs. Lessen en instructies worden leuker, aantrekkelijker en 

gevarieerder met digitale onderwijsmiddelen.  

De school kiest bewust voor een werkomgeving in (en rond) de stamgroep. Daarnaast is er 

een aantal extra werkplekken in school, waar groepen leerlingen aan het werk kunnen gaan. 

Het netwerk maakt internetverbinding op elke werkplek mogelijk, de software is overal 

beschikbaar, zodat er van de extra werkplekken flexibel gebruik kan worden gemaakt. 

Leerlingen gebruiken de computer als hulpmiddel bij het inoefenen of verdiepen en verrijken 

van de leerstof en met name bij wereldoriëntatie als interactieve werkvorm. Daarnaast 

maken ze verslagen en studies en gebruiken ze de computer bij presentaties. In de komende 

schoolplanperiode gaat de O2 groep ICT verder met de integratie van ICT en 21e -eeuwse 

vaardigheden in het leeraanbod.   

5.1.5 Kwaliteitszorg en ambitie  

Op verschillende manieren wordt kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzameld 

over het verloop van de interne (onderwijs)processen, de resultaten van de leerlingen 

en de mening van onze (professionele) samenwerkingspartners. Deze informatie wordt 

geanalyseerd, geduid en vertaald naar verbetermaatregelen. Soms zijn dat kleine 

aanpassingen in afspraken, protocollen of planningen. Een ander keer leidt dit tot een 

intensief traject met als doel het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of het school  

breed implementeren van nieuwe methodes of hulpmiddelen.  

De school gebruikt observatie van leerlinggedrag, methode gebonden toetsen, Cito-toetsen 

en toetst de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. De leerkrachten voeren ouder- 

en kind gesprekken. De doorstroomgegevens naar het VO en de bestendiging in het VO 

worden in kaart gebracht. 

Een aantal leerkrachten is belast met gespecialiseerde taken. Vanuit hun deskundigheid 

ondersteunen zij IB, team en de directie bij het verbeteren en bewaken van de 

(onderwijs)kwaliteit. Zij kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld de aansturing van interne 

processen en het implementeren én monitoren van verbetermaatregelen en afspraken. 

De 02 groepen werken hun ontwikkeltraject(en) uit (doelen, planning, monitoring en 

evaluatie). Er worden functioneringsgesprekken gevoerd en tevredenheidpeilingen uitgezet 

en er vindt zelfevaluatie plaats. ParnasSys wordt ingezet om ontwikkelingen en gedragingen 

van leerlingen vast te leggen en te volgen.  

5.1.6 Personeelsbeleid  

Het personeelsbeleid in De Nieuwe Kring is er op gericht om de inzet, kennis en 

bekwaamheden van de medewerkers op systematische wijze af te stemmen op de 

inhoudelijke én organisatorische doelen van de school. Op de school werken bevoegde, 

competente, vitale én gemotiveerde medewerkers die constructief samenwerken in een 

sfeer van vertrouwen. We proberen het team evenwichtig en divers samen te stellen, in 

termen van leeftijd, geslacht, talent, levensbeschouwing/etniciteit en opleiding. De komende 

planperiode zal het vinden en binden van deskundige en betrokken medewerkers hoge 

prioriteit houden. De komende periode zal middels lesbezoek en collegiale consultatie de 

kwaliteit van het onderwijsaanbod verder vergroot worden. 
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5.1.7 Organisatie  

Het herzien van de overlegstructuur in de school heeft onze aandacht. De stuurgroep is 

overgegaan in een TransitieTeam, bestaande uit oud-stuurgroep leden en contactpersonen 

vanuit de bouw. We realiseren zo gezamenlijk de overgang van een periode met de interim-

directeur naar de periode met de nieuwe vaste directeur. IB maakt geen deel meer uit van 

dit overleg, zodat zij zich kunnen toeleggen op de ondersteuning. Ook voor de O2 groepen 

geldt dat iedere medewerker deelneemt aan een werkgroep en dat de O2 groepen bouw 

doorbroken zijn samengesteld. Alle teamleden en alle bouwen informeren we tijdig over 

ontwikkelingen. We stellen alle medewerkers in staat om mee te denken en te praten om zo 

een optimale afstemming tussen bouwen te realiseren. De voorzitters van de O2 groepen 

en de directie monitoren samen de voortgang van de plannen.   

5.1.8 Beheer en beleid  

De financiële keuzes van De Nieuwe Kring dragen bij aan het realiseren van de doelen in dit 

schoolplan. De financiële vertaling van dit plan is opgenomen in de meerjarenbegroting. Het 

financieel beheer bestaat uit een samenhangend geheel van acties die er voor zorgen dat 

de school gezond blijft. Er wordt voor gezorgd dat de begroting niet wordt overschreden en 

dat het geld doelmatig besteed wordt.  

5.1.9 Overzicht planperiode 2015 – 2019  

Voor de planperiode 2015 – 2019 is gewerkt aan onderwerpen en thema’s die zijn 

weergegeven in de tabel hieronder. De onderwerpen en thema’s zijn als volgt gefaseerd:  

• Werkwijze uitzetten en implementeren in de organisatie 

• Werkwijze inbedden en vastleggen 

• Uitvoeren volgens afspraken, vaardigheid ontwikkelen 

• Werkwijze wordt gedragen, reflecteren (doen we nog de goede dingen en doen we 

die nog goed?) 
 

SCHOOLPLAN                        JAARPLANNEN 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ONDERWIJSLEERPROCES     

OB: HGW op basis van ‘leerlijnen van het jonge kind’ 

 

1 2 3 4 

Cultuur en techniek binnen ons projectonderwijs 

realiseren 

4 4 4 4 

Vaardigheden Taal in blokjes 3-spoor 2 3-spoor 2 4 4 

Vaardigheden Handelend rekenen 2-spoor 1 2-spoor 1 3- spoor 2 3-spoor2 

ICT vaardigheden 1 2 3 4 

PLANMATIGE ONDERSTEUNING     

HGW op basis van onderwijs 

ondersteuningscontinuüm 

3 3 3 4 

Passende Perspectieven- Leerroute 2 Rekenen     

toepassen 

3 TB/BB 3 TB/BB 2 MB 3 

MB/TB/BB 

Passende Perspectieven- Leerroute 2 Taal    

uitzetten in het curriculum 

1-lezen 2-lezen 3-lezen 3-lezen 
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1-spelling 

1-luisteren 

1-spreken 

2-spelling 

2-luisteren 

2-spreken 

3-spelling 

 

3-spelling 

3-luisteren 

3-spreken 

HGD op basis van onderwijs  

ondersteuningscontinuüm 

3 3 3 4 

Protocol (onderkennen ) ontwikkelingsvoorsprong en 

meer begaafdheid 

2 3 3 4 

School ondersteuningsprofiel  4   

SCHOOLCULTUUR     

• SOCIALE VEILIGHEID     

protocol pesten binnen het pedagogisch beleid  1+2 3 3 4 

treiter enquete 1+2 3 3 4 

• JENAPLAN     

Respecteren 4  4  

Zorgen voor 4  4  

Communiceren  4  4 

Samenwerken  4  1 

Ondernemen  1 2 3 

Plannen     

verantwoorden 3 3 3 4 

Reflecteren 1 2 3 4 

Presenteren   4  

SAMENWERKING MET OUDERS     

Kennis in school wordt gedeeld en gedragen 2 3 3 4 

Ouders hebben een helder beeld van de 

ondersteuningsmogelijkheden van de school  

1 2 3 4 

Website  en Vensters PO bieden relevante info 1 2 3 3 

KWALITEITSMANAGEMENT     

Leerlijnen van het jonge kind leren hanteren 1 2 3 3 

Integraal leren hanteren bij het opzetten en 

evalueren van de jaarplannen 

1 2 3 3 

vragenlijsten uitzetten 3 3 3 4 

resultaten terugkoppeling VO een plek geven in 

Parnassys 

2 3 3 4 
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Opbrengsten cockpit Integraal 1 2 3 4 

ORGANISATIEMANAGEMENT     

Risico Inventarisatie & evaluatie  4   

Professionalisering inbedden in Integraal 1 2 3 4 

Organisatieontwikkeling  2 3 3 4 

Cao PO 1 1+2   

Financieel management 3 3 3 4 

Gebouw management 3 3 3 4 

 

 Onderwijsleerproces 

01. HGW op basis van leerlijnen voor het jonge kind wordt onderhouden, met name 

spel en motoriek. Het proces wordt beïnvloed (vertraagd) door wisselingen van 

leerkrachten in de OB. Fase 4 in 2019 – 2020.  

02. Cultuur en techniek binnen projectonderwijs is behaald.  

03. Taal in blokjes is behaald, maar dit vraagt steeds weer aandacht en inspanning om 

het aan te leren bij nieuwe leerkrachten. De leerspecialist traint de 

taalcoördinatoren om de eigen leerkrachten te kunnen trainen. 

04. Handelend rekenen laat zien dat er slagen gemaakt worden, nog niet volledig 

behaald, maar de leerspecialist leidt de rekencoördinatoren verder op. 

05. ICT: er is een ICT beleidsplan dat in de komende periode geactualiseerd gaat 

worden. Gebruik van digibord is kwalitatief en kwantitatief toegenomen. 

Planmatige ondersteuning 

06. HGW op basis van onderwijs ondersteuningscontinuüm is behaald. 

07. Passende leerroute rekenen is behaald. Fase 4 in 2019 – 2020. Aandachtspunt 

wordt dat de nieuwe methode werkbaar moet zijn voor de ingezette leerroutes. 

08. Passende leerroute taal is niet behaald. De coördinatoren zijn gestart in 2018 – 

2019 en hebben vaak voor de klas gestaan in taaktijd. 

09. HGD op basis van onderwijs ondersteuningscontinuüm zal in 2019 – 2020 doorgaan 

met fase 3. De professionaliseringsslag is merkbaar door de inzet van 

leerlingbesprekingen en het gebruik van leerlingnotities. 

10. Protocol meerbegaafdheid is gekomen tot en met fase 3 en zal dat ook in 2019 – 

2020 het beeld zijn. 

11. SOP is conform afspraak geschreven. Een nieuw SOP wordt geschreven in de 

komende planperiode. 

Schoolcultuur 

12. Protocol pesten is aanwezig, maar geen levend document. 

13. Treiter enquête nvt 

14. Jenaplan essenties zijn moeilijk in een tabel te waarderen en prioriteren. In een 

Jenaplan school hoort altijd aan essenties te worden gewerkt en daarom is het 

goed om alle essenties wel op te voeren in het overzicht.   
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De afgelopen planperiode heeft de Jenaplan (O2) groep aandacht geschonken aan: 

• "Respecteren" en "Zorgen voor" in het eerste deel va de planperiode. De essenties 

staan blijvend hoog op de lijst van prioriteiten. 

• "Communiceren" is een vaardigheid waar dagelijks, met name in de kringen aan 

wordt gewerkt.  

• Voor de essentie "Samenwerken" heeft de werkgroep rapportzinnen opgesteld, die 

voor alle bouwen in het rapport staan. Dit wordt vervolgd door het bewust inzetten 

van activiteiten waar we het samenwerken mee leren bevorderen en oefenen. 

• "Ondernemen"  kwam aan bod tijdens de Eco-workshop, waar kinderen zelf acties 

en activiteiten bedacht en uitgevoerd hebben (geld inzamelingsacties, zoals muffins 

e.d. verkopen) om aandacht te vragen voor het milieu.  

• "Plannen" is een vast onderdeel in het dagelijks werk en komt onder andere tot 

uiting door te werken met planningsboekje of een weektakenboekje in alle bouwen. 

De leerkrachten worden geschoold om meer bewust activiteiten in te zetten om 

kinderen dit goed te leren (executieve functies). 

• "Verantwoorden". Het werken met het weektakenboekje biedt kinderen de 

mogelijkheid hun werkplanning te verantwoorden. De werkgroep heeft in het 

verleden ook rapportzinnen gemaakt voor het onderdeel "verantwoordelijkheid".  

• Wat betreft "Reflecteren" zijn er in het rapport vanuit de werkgroep vorig jaar 

nieuwe zinnen bijgekomen voor alle bouwen. De werkgroep heeft ook voor alle 

bouwen (met uitzondering van de TB) activiteiten op een rijtje gezet om in de bouw 

aan deze essentie te werken. Dit is te vinden op de teamschijf.  

• "Presenteren" is met name ook vanwege de grote aandacht en ruimte die er 

dagelijks is voor de kringen (nieuws-weekend- lees-studie-voorwerp-reflectiekring) 

een essentie die op natuurlijke wijze centraal staat. De komende periode wordt aan 

de effectiviteit, de inhoud en de rol hierbij van de leerkracht aandacht geschonken. 

Samenwerking met ouders 

15. Kennis gedeeld en gedragen is moeilijk meetbaar.  

16. Beeld van ondersteuningsmogelijkheden is behaald op gebied van geformaliseerde 

leerroutes en inzicht in wat maximaal haalbaar is in een bouw. 

17. Website en Vensters behaald, wordt 4 in 2019 – 2020. 

Kwaliteitsmanagement 

18. Leerlijnen jonge kind is behaald.  

19. Integraal is opgezet maar weer vervangen, dat geeft energieverlies en het traject is 

vertraagd door directiewisselingen. 

20. Vragenlijsten uitzetten gaat in 2019 – 2020 van 3 naar 4. 

21. Resultaten VO wordt behaald (BRON, Vensters) 

22. Opbrengsten in kaart is behaald. 

Organisatiemanagement 

23. RI&E is afgenomen. Nieuwe RI&E in komende planperiode. 

24. Professionalisering staat niet in document. 

25. Organisatieontwikkeling gaat nieuwe fase in met veranderroute voor O2 groepen. 

Heeft lang stil gelegen vanwege onder andere directiewisselingen. 

26. Cao PO wordt gevolgd waar mogelijk. 

27. Financieel management is behaald.  

28. Gebouw management is behaald. 

 

 

 

 

 

 



 

 Schoolplan 2019-2023 Jenaplanbasisschool De Nieuwe Kring                                                31 

 

 

 

5.2 Overzicht leerlingenpopulatie 

 

De huidige aantallen in relatie tot aantallen van vorige jaren. 

 

 

Verwachte groei/krimp in Diemen(Bron: Gegevens afkomstig van het scenariomodel 

PO/Managementvensters) 

 

 

 

Onderstaande prognose is gebaseerd op de realistische verwachting van de directie: 

 

Het leerlingenaantal onderbouw basisonderwijs is een goede indicator voor de toekomstige 

leerlingenontwikkeling. Verhouding OB/BB leerlingen: 
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De overzichten van de leerlingenpopulatie geven een stabiel beeld te zien. Het totaal aantal 

leerlingen schommelt rond 360. De school houdt hierdoor een evenwichtige opbouw in de 

leerlingpopulatie. 

5.3  Overzicht overstappers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bovenstaande grafieken geven een stabiel beeld van de leerlingenstroom te zien. 

Tussentijdse uitstroom en tussentijdse instroom hebben voornamelijk te maken met 

verhuizingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Overzicht wachtlijsten 

 

5.5 Tussenopbrengsten  
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5.5   Overzicht resultaten Cito Tussentoetsen Leerling Volg Systeem 

Hieronder volgen de overzichten van de cito toetsen van de afgelopen vier jaar. Voor verdere 

informatie verwijzen we naar de betreffende managementrapportage. De legenda geldt voor 

alle overzichten. 

 

Schooljaar 2015 – 2016  

 

NB: We zien hier twee generaties toetsen naast elkaar, de oude Cito LOVS en de nieuwe Cito 3.0 toetsen 

Een dwarsdoorsnede op schoolniveau is te beschouwen als een foto van de toets resultaten 

van verschillende jaargroepen op een bepaald moment in het schooljaar. De 

dwarsdoorsnede laat zien hoe de jaargroepen op school het doen op meerdere vakgebieden 

op een bepaald moment. Zo’n dwarsdoorsnede is met name relevant op schoolniveau. 

Directie en intern begeleider krijgen daarmee in één oogopslag inzicht in de resultaten van 

alle leerjaren op één toets moment. 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2016 – 2017   
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Schooljaar 2017 – 2018  
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Streefdoelen die we ons gesteld hebben voor deze schoolplanperiode: de streefdoelen t.a.v. 

technisch lezen lijken reëel, ook al worden deze in de leerjaren 3, 5 en 6 nog niet gehaald. 

De streefdoelen t.a.v. spelling houden we deze schoolplanperiode op landelijk niveau (40-

40). Bij de overige leergebieden zetten we in op een score boven landelijk niveau (50-30). 

 

 

 

Schooljaar 2018 – 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streefdoelen; behaalde vaardigheidsscores corresponderen met Cito normering I II III IV 

en IV. Streefdoelen op schoolniveau die we ons gesteld hebben voor deze schoolplanperiode: 
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De streefdoelen t.a.v. spelling zijn deze schoolplanperiode vastgesteld op landelijk niveau 

(40-40). Bij de overige leergebieden zetten we in op een score boven landelijk niveau (50-

30). 

 

 

5.6 Overzicht Cito Eindtoets  

Ook in 2019 hebben de leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de Cito Eindtoets. Er was in 

2019 geen adaptieve versie van de eindtoets beschikbaar. Alle leerlingen hebben daarom 

deelgenomen aan de reguliere toets. Drie leerlingen met ernstige dyslexie hebben de 

luisterversie gedaan waarbij de teksten en de vragen werden voorgelezen.  

In 2019 scoorden we 537,7 op de Centrale Eindtoets. Dit was het gemiddelde van 47 

meetellende groep acht leerlingen die dit schooljaar meededen. 

Jaar  aantal ll gemiddelde score DNK  landelijk gemiddelde  

2017  42   538    535,1 

2018  51   535,7    534,9 

2019  47   537,7    535,5 

 

 

5.4 eindtoest 

 

 

 

5.7 Personeel  

 

 

5.7 Overzicht uitstroom leerlingen naar schoolsoort   

 

Eindaviezen  
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5.8 Overzicht bestendiging in VO 

Onderstaande grafiek toont de schooladviezen en positie, drie jaar na de uitstroom van alle 

leerlingen onder het bestuur. Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en 

waar kwamen ze in 2017-2018 terecht? 

Deze grafieken geven de bestendiging na een kortere periode weer. 
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5.9 Personeel  

Omvang formatie  

 

 

 

Gegevens functiemix De Nieuwe Kring in relatie tot basisonderwijs. 

 

Gegevens inschaling leerkrachten De Nieuwe Kring in relatie tot basisonderwijs.    
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6 Interne en externe ontwikkelingen 
 

Inleiding 

De hoofdtaak van alle medewerkers in De Nieuwe Kring is het geven van onderwijs aan de 

leerlingen. Uiteraard zijn er ontwikkelingen die zich afspelen binnen en buiten de school die 

deze dagelijkse gang van zaken kunnen beïnvloeden. Niet alle ontwikkelingen hebben 

dezelfde impact en het is aan directie en medewerkers om deze impact te kanaliseren en op 

verantwoorde wijze toe te laten. 

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen benoemd waar De Nieuwe Kring mee te 

maken heeft en krijgt.  

 

6.1 Interne ontwikkelingen  

6.1.1 Bestuur  

Het bestuur ervaart een toenemende druk door veranderingen in wet- en regelgeving en 

verschuiving van taken en verantwoordelijkheden steeds groter wordt. Als éénpitter staat 

de stichting er feitelijk alleen voor. Dit vergroot de financiële en personele kwetsbaarheid 

van de school op de langere termijn. De bestuursstructuur wijzigt daarom in het kalenderjaar 

2020. Stichting De Nieuwe Kring blijft een zogenaamde éénpitter maar werkt niet langer 

met een vrijwillig ouderbestuur 

Om de bestuurlijke organisatie te versterken en de continuïteit van de stichting en de school 

te waarborgen, is door het bestuur gekozen voor een nieuw bestuursmodel: het one tier-

model. In het one tier model wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurders met een 

uitvoerende functie, zijnde het dagelijks bestuur en bestuurders met een niet-uitvoerende, 

toezichthoudende functie zijnde het toezichthoudend bestuur. Gezamenlijk is men  

bestuurlijk eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Het bestuur blijft het bevoegd gezag van 

de school en werkgever.  

Naast de directeur wordt, voor één dag per week een professioneel bestuurder aangesteld. 

Door te werken met een professioneel bestuurder versterkt de stichting de bestuurlijke 

organisatie en wordt ook de directeur ontlast. Zij vormen het dagelijks bestuur. Er wordt 

nog een verdeling gemaakt van taken en bevoegdheden. Het toezichthoudend bestuur wordt 

gevormd door ouders van kinderen op school. Toezichthoudende bestuursleden zijn 

normaliter in de meerderheid en de voorzitter van het bestuur komt uit deze geleding. 

Dit proces is in de loop van 2019 ingang gezet en zal medio 2020 worden afgerond. 

6.1.2 Directie  

Tot januari 2018 was binnen De Nieuwe Kring de directievoering jarenlang bij dezelfde 

persoon belegd waardoor de school op stabiele wijze werd aangestuurd. Door de 

gehanteerde leiderschapsstijl, was er sprake van overzicht, duidelijkheid en vertrouwen. De 

toenmalige directeur is per 1 januari 2018 opgevolgd door een nieuwe directeur die helaas 

na één jaar de school heeft verlaten. Sinds dat moment wordt de school geleid door een 

interim directeur. Na de zomervakantie van 2019 start het traject van werving en selectie 

voor een nieuwe directeur. 

6.1.3 Overige medewerkers  

De Nieuwe Kring heeft een team van ongeveer 30 medewerkers. Veelal leerkrachten die 

langdurig verbonden (willen) blijven aan de school. Het landelijk tekort aan leerkrachten is 

ook binnen de school waarneembaar en zelfs voelbaar. Een groot aantal leerkrachten werkt 

extra om alle groepen onderwijs te kunnen geven en de inzet van coördinatoren voor taal, 

rekenen en meer begaafden komt meer en meer onder druk te staan. Directie, IB en team 

moeten in toenemende mate inspanningen verrichten en maatregelen treffen om de 

kwaliteit van het onderwijs hoogwaardig te houden. 
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6.2 Externe ontwikkelingen 

6.2.1 Rijksoverheid  

Vanuit de invloedssfeer van de rijksoverheid heeft de school te maken met veranderende 

inzichten en ontwikkelingen (inspectiekader, cao)  die vragen om aanpassingen van 

inhoudelijke of organisatorische aard. Ook maatschappelijke invloeden doen zich gelden, 

te denken valt hierbij aan De Gezonde School, de toenemende invloed van digitalisering  

en de consequenties daarvan in de school.  

Een ontwikkeling waar de rijksoverheid moeizaam op kan sturen is het groeiend tekort aan  

leerkrachten. Ook in De Nieuwe Kring is het nauwelijks mogelijk om alle groepen 

permanent te bezetten met bevoegde en gekwalificeerde leerkrachten. 

6.2.2 Lokale overheid 

Binnen de gemeente Diemen heeft de school voornamelijk te maken met de afdeling 

huisvesting. Voor een kleine organisatie is het beheer van het gebouw een grote 

verantwoordelijkheid. Het buitenonderhoud en de aanpassing aan schoolgebouwen is 

vanaf januari 2015 de taak van het schoolbestuur. Het bestuur beschikt hiervoor over  

bijbehorende geldstroom. De gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding en 

nieuwbouw. 

6.2.3 Passend Onderwijs   

Voorheen gingen kinderen met speciale behoeften sneller naar het (speciaal) 

basisonderwijs. Sinds augustus 2014 hebben we zorgplicht. Dat betekent dat scholen 

leerlingen met specifieke behoeften een plaats moeten bieden. De externe ondersteuning 

die geboden wordt is wisselend van kwaliteit. Daarnaast brengt passend onderwijs een 

grote administratielast met zich mee. De Nieuwe Kring speelt in op deze ontwikkeling door 

de inzet van (taal-, reken- en meer begaafden) coördinatoren en waar nodig externe 

deskundigen. De taakverzwaring voor IB is duidelijk waarneembaar. De verzwaring wordt 

veroorzaakt doordat meer leerlingen in specifieke behoeften moeten worden voorzien en 

dus leerkrachten ook anders moeten worden toegerust. Daarnaast ervaart de school te 

weinig ondersteuning die aansluit bij behoeften van leerlingen én van de school door 

externen. Verder duurt het bij een uiteindelijke verwijzing naar het speciaal onderwijs veel 

te lang tot er een goede plek voor een leerling is gevonden. 

Conclusie  

Invloeden van binnen- en van buitenuit zijn aspecten waar De Nieuwe Kring mee wordt 

geconfronteerd. Gelet op de kwaliteit en betrokkenheid van het team van medewerkers 

heeft de school voldoende veerkracht en het vermogen om invloeden op positieve wijze 

aan te wenden. Punt van grote zorg is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Goede, 

bevoegde leerkrachten zijn voorwaardelijk voor de school, alle andere invloeden zijn 

daaraan ondergeschikt. Juist het toenemend gebrek aan leerkrachten maakt de toekomst 

kwalitatief en kwantitatief ongewis.   
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7 Meerjarenbeleid 

Inleiding 

Voor De Nieuwe Kring is een jaarplan 2019 – 2020 geschreven. Vanwege de recente 

directiewisselingen én vanwege het gegeven dat halverwege dit schooljaar de nieuwe, vaste 

directeur zal starten is besloten om het jaarplan als verbindingsdocument in het schoolplan 

te plaatsen. De nieuwe directeur heeft dan ruimte om met het team vanuit het jaarplan het 

meerjarenbeleid verder te ontwikkelen.   

Hoofdlijnen  

Uiteraard wordt de ingezette lijn in de school voortgezet en verder vormgegeven. Rode 

draad in het komende jaarplan, maar ook in de meerjarenbeleid zijn de thema’s waaraan de 

O2 groepen werken, namelijk Jenaplan (waaronder hoekenwerk, ouderbetrokkenheid en 

gedrag), Onderwijs en Zorg en ICT. Vanuit een meerjarenplanning worden jaarplannen, 

maar ook deel-jaarplannen uitgewerkt. Hiermee worden de plannen voor alle teamleden 

inzichtelijker. De O2 groepen in de school op gebied van zorg, ICT en Jenaplan zijn hiermee 

gestart. Aan ontwikkelingen die worden ingezet worden naast het doel ook een tijdspad 

aangegeven. Dat tijdspad hoeft niet synchroon te lopen met een schooljaar. Er wordt ingezet 

op goede planvorming met een herkenbare en werkbare uitvoering en evaluatie.   

Bij de planvorming wordt van tevoren vastgesteld welke meetbare opbrengsten behaald 

moeten worden. Om de (beleids)voornemens tijdens een planperiode goed te monitoren 

hanteert De Nieuwe Kring streefdoelen voor de opbrengsten die passen bij de kenmerken 

van de leerlingen en de maatschappelijke verwachtingen en hanteert de school een 

duidelijke ondergrens.   

Onderwijs: In De Nieuwe Kring wordt opbrengstgericht en kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs in een doorlopende leerlijn aangeboden. De school biedt onderwijs dat is 

afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Vanuit zicht op de ontwikkeling van 

de leerlingen wordt hen de ondersteuning geboden die zij nodig hebben. De leerlingen  

krijgen, in een veilige en moderne leeromgeving, een breed aanbod dat is gericht op hun 

verstandelijke, sociaal-emotionele, motorische en culturele ontwikkeling. Dit wordt 

gerealiseerd door een professioneel team en in nauwe samenwerking met de leerlingen zelf, 

hun ouders en onze partners. Het team reflecteert met leerlingen, ouders, medewerkers en 

partners op de werkwijzen en resultaten en werkt systematisch aan verbetering. In de 

komende planperiode zal monitoring van de opbrengsten een plaats krijgen in WMK 

(ParnasSys). 

Jenaplanonderwijs: In De Nieuwe Kring vormt Jenaplanonderwijs de kern van het aanbod. 

Elders in dit schoolplan staan de specifieke kenmerken van dit onderwijs beschreven.  

Voor alle teamleden is helder wat onder Jenaplanonderwijs verstaan wordt en hoe dat in de 

school wordt vormgegeven. Teamleden kennen de schooldoelen en deze zijn waarneembaar 

terug te vinden in het handelen van leerkrachten. De leerkrachten beheersen de methodes, 

bereiden de instructies goed voor en passen de lesstof flexibel toe. Het zelfstandig werken 

wordt in de hele school op dezelfde wijze vorm gegeven, waarbij er sprake is van een 

opbouw vanuit de onderbouw. De leerkrachten zijn oprecht geïnteresseerd in hun leerlingen 

en kunnen een (oplossingsgericht) kindgesprek voeren. In de komende planperiode werkt 

de O2 groep Jenaplan een aantal essenties verder uit. 
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Onderwijsondersteuning: Het systeem van interne begeleiding, leerlingzorg, 

zorgverbreding en planmatig handelen is verankerd in de schoolorganisatie. De IB stuurt 

hierop. Er wordt gewerkt vanuit de individuele ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

Indien noodzakelijk wordt er externe ondersteuning van de specialist leerhulp geboden.  

Doel is altijd om de leerling weer terug te brengen binnen de groepsaanpak en de leerkracht 

de tools aan te reiken om dat op termijn mogelijk te maken. (Externe) deskundigen kunnen 

worden ingezet als 'hefboom' om nieuwe routines in school uit te zetten of om bestaande 

routines te verstevigen. Middels de ’teach the teacher’ aanpak worden deze werkwijzen 

overgedragen aan coördinatoren op de leerlijn.  

Medewerkers: In De Nieuwe Kring worden ieders kwaliteiten optimaal benut. Het team van 

gemotiveerde professionals werkt samen aan goed onderwijs. Dit vindt plaats in een cultuur 

van openheid en onderling vertrouwen. Groepsbezoeken en collegiale consultatie zijn in de 

structuur van de organisatie en het jaar weggezet. Professionalisering van de werkomgeving 

wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid. 

De ondersteuning van de groepsleerkracht is planmatig geborgd. Het maakt voor ouders  

geen verschil in welke groep van de bouw hun kind zit. Een leerkracht op spoor 1 of 2 wordt 

ondersteund tot het niveau van de vakbekwame leerkracht waar het werken met leerlingen 

met een ondersteuningsbehoefte betreft. Professionalisering vindt plaats tijdens 

studiedagen of middels een individueel traject. 

Samenwerking en communicatie: De school kent een professionele aanspreekcultuur. 

Teamleden kunnen feedback geven en ontvangen. De schooldag begint gezamenlijk met 

een briefing. Teamleden hebben zicht op de dagelijkse gang van zaken, maar krijgen in een 

breder verband, onder meer via de O2 groepen, ook zicht op datgene wat in andere bouwen 

speelt. Communicatielijnen en vergaderaanpak zijn duidelijk voor iedereen en daardoor een  

gedeelde verantwoordelijkheid. 

Teamleden en ouders werken samen met en rond het kind. Ouders hebben een helder beeld 

van het onderwijs en de bandbreedte van de ondersteuningsmogelijkheden van de  school. 

Met behulp van de vragenlijsten uit WMK worden de opbrengsten voor leerlingen en ouders 

in de komende periode gemonitord. 

Organisatie en middelen: Vanuit een solide financiële basis die is gericht op continuïteit 

en optimaal rendement, investeert De Nieuwe Kring mensen én middelen. De exploitatie en 

het beheer van het brede schoolgebouw lopen volgens planning. Er is duidelijkheid over de 

financiën en de continuïteit is gewaarborgd. 

De uitvoering van Jenaplan-eigen activiteiten, inclusief ICT aanbod zijn haalbaar en 

betaalbaar. De uitstraling van de school is goed en verzorgd, ondanks het intensieve gebruik 

van ruimten. De buitenruimte van de school biedt uitdagende en diverse 

speelmogelijkheden. Het terrein is goed onderhouden. 
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Jaarplan 2019 – 2020  

Zoals vermeld in paragraaf 1.4 is er een jaarplan 2019 – 2020 geschreven op basis van de 

vier hoofdthema’s die zijn ondergebracht bij de O2 groepen. Daarnaast is er sprake van 

overig beleid. Voor het jaarplan 2019 – 2020 zie bijlage X. Globaal ziet de indeling er als 

volgt uit: 

- Jenaplan  

• Thema’s en activiteiten uit het jaarplan 2019 – 2020 cyclisch uitvoeren 

• Uitwerken van een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2023  

- Ouderbetrokkenheid 

• Thema’s en activiteiten uit het jaarplan 2019 – 2020 cyclisch uitvoeren 

• Uitwerken van een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2023    

- Zorg & Onderwijs 

• Thema’s en activiteiten uit het jaarplan 2019 – 2020 cyclisch uitvoeren 

• Uitwerken van een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2023  

- ICT 

• Thema’s en activiteiten uit het jaarplan 2019 – 2020 cyclisch uitvoeren 

• Uitwerken van een meerjarenplan voor de periode 2020 – 2023   

- Overig beleid 

Ten slotte 

Zoals eerder vermeld moet het meerjarenbeleid het komend schooljaar met de nieuwe 

directeur verder worden uitgewerkt.  

Vanuit jaarplannen worden deel-jaarplannen, maar ook de meerjarenvisie uitgewerkt. De 

O2 groepen in de school op gebied van Zorg & Onderwijs, ICT, Jenaplan en 

Ouderbetrokkenheid zijn hiermee gestart. Naast het doel wordt ook een tijdspad 

aangegeven. Dat tijdspad hoeft niet synchroon te lopen met een schooljaar. Er wordt 

ingezet op goede planvorming met een herkenbare en werkbare uitvoering, monitoring en 

evaluatie.   

Bij de planvorming wordt van tevoren vastgesteld welke kwalitatieve doelen en welke   

meetbare opbrengsten behaald moeten worden. Om de (beleids)voornemens tijdens een 

planperiode goed te monitoren hanteert De Nieuwe Kring streefdoelen voor een aantal  

opbrengsten die passen bij de kenmerken van de leerlingen in onze school en bij  

maatschappelijke verwachtingen.   
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8. Tot slot 
 

Met dit schoolplan voldoet De Nieuwe Kring aan haar wettelijke verplichting tot het opstellen 

van een schoolplan. Dit schoolplan geeft ons een stimulans voor de vormgeving van integraal 

schoolkwaliteitsbeleid, het geeft een vermindering van de belasting die uitgaat van het 

opstellen van allerlei afzonderlijke documenten en de school legt hiermee verantwoording 

af aan derden. De focus van het schoolplan ligt op het jaarplan 2019 – 2020, maar geeft 

ruimte en richting tot het verantwoord vormgeven van het meerjarenbeleid voor de periode 

2020 – 2023.   
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9. Bijlagen 
 

1. Het Jenaplanconcept 

2. Kwaliteitszorgdocument 

3. De 10 Jenaplan essenties 

4. Klachtenregeling 

5. Stroommodel klachtenafhandeling  

6. Protocol ouderafspraken 

7. ICT beleidsplan 

8. Jaarplan 2019 – 2020  


