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Inleiding en werkwijze 
 
 Kbs De Griffioen is onderdeel van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. INOS is een 
vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda (Breda, Effen, 
Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). INOS kent 26 basisscholen, 2 scholen voor Speciaal 
BasisOnderwijs en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (REC 3). Ruim 1200 medewerkers verzorgen 
onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen. INOS heeft haar visie en missie samengevat in drie 
kernwaarden: Verbindend, Verantwoordelijk en Authentiek. De gezamenlijke missie luidt “INOS 
geeft je ontwikkeling kleur”. 
 
Het meerjaren strategisch beleidsplan van de school dat voor u ligt, is opgesteld conform het 
kwaliteitsbeleid van INOS. Daarbij spelen “resultaatgerichtheid” en “leren van elkaar” een grote 
rol. In dit beleidsplan formuleert de school hoe zij ONTWIKKELING KLEUR GEEFT. 
 
Om te leren van elkaar is het van belang dat dezelfde taal gesproken wordt. Vandaar dat ervoor 
gekozen is om INOS-breed eenzelfde opzet te hanteren voor de strategische beleidsplannen van de 
scholen. Bovendien staan deze plannen in relatie tot de beleidscyclus van Plannen, Doen, Evalueren 
en Bijstellen. Daarom is dit meerjaren beleidsplan voorzien van jaarplannen en 
managementrapportages. Hierdoor verloopt de afstemming over doelen en het volgen van de 
realisatie van die doelen volgens een vast stramien. Ook de medezeggenschapsraden kunnen van 
deze informatievoorziening gebruik maken in hun werkzaamheden als klankbord van de directeur.  
 
Concreet wordt heeft dit meerjaren strategisch beleidsplan een looptijd van 4 schooljaren. Parallel 
hieraan wordt twee maal per jaar een managementrapportage door de directeur aan het College 
van Bestuur verstrekt en besproken. De looptijd van deze plannen op schoolniveau (2013-2017) sluit 
aan bij de looptijd van de strategische beleidscyclus op INOS-niveau (2012-2016). 
 
Dit meerjaren strategisch beleidsplan is tevens de manier waarop INOS invulling geeft aan de 
wettelijke verplichting tot het opstellen van een schoolplan. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 vindt een oriëntatie plaats op de school en zijn omgeving. Relevante invloeden van 
buitenaf worden beschreven en beoordeeld op hun waarde voor de school. En de interne situatie op 
dit moment wordt beschreven: waarin is de huidige school sterk en zwak? Hoofdstuk 2 geeft een 
strategische toekomstige positionering van de school, waarna hoofdstuk 3 een beschrijving van de 
gewenste ontwikkelingen op diverse deelterreinen geeft. 
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Hoofdstuk 1 Analyse van de huidige situatie 
(foto van dit moment) 
 
 

1.1 Omgevingsanalyse/Kijken naar buiten 
 
a) De directe omgeving / de wijk / het voedingsgebied / de leerlingenpopulatie / ouders:  
Kbs ‘De Griffioen’ is centraal gelegen in Prinsenbeek, een randgemeente ten noorden van Breda met 
ongeveer 12.000 inwoners. De omgeving buiten het dorp bestaat uit bosgebied, weilanden en 
akkerlandschap. De afgelopen jaren is hier veel kasbouw voor in de plaats gekomen. Van wijziging 
in de bebouwing, o.a. voor woningbouw zal nauwelijks sprake zijn.  
Vanwege de omklemming tussen Breda, de autosnelweg A-16 en de bossen heeft Prinsenbeek weinig 
uitbreidingsmogelijkheden. Vanuit de provincie is aangegeven dat rondom het gebied van 
Prinsenbeek er tot 2020 geen sprake meer zal zijn van grootschalige nieuwbouwprojecten. 
 
De prognose van de gemeente Breda laat een daling zien van het aantal kinderen voor de komende 
jaren. Waren er in 2006 nog 686 kinderen in Prinsenbeek in de leeftijdsgroep van 0 – 4 jaar, in 2010 
zijn dat er nog maar 589 en in 2013 nog 509. Vooral de laatste jaren neemt de daling sterk toe. 
Aangezien ‘De Griffioen’ zo’n 70% van de schoolgaande kinderen in Prinsenbeek betrekt, zal de 
daling bij ons goed merkbaar zijn.   
De gemeente geeft in een prognose aan dat oktober 2013 nog ongeveer 760 kinderen op ‘De 
Griffioen’ zitten. Het huidige aantal in september 2013 is 830. Ook binnen de stichting worden 
prognoses opgesteld en elk jaar herzien. Gezien het huidige aantal en de instroom gaan we er 
vanuit dat het aantal leerlingen vooralsnog hoger zal zijn dan de gemeente heeft vastgesteld. 
 
Nagenoeg alle kinderen van ‘De Griffioen’ komen uit Prinsenbeek. Veel ouders hebben in het 
verleden ook op ‘De Griffioen’ gezeten en zijn altijd in Prinsenbeek blijven wonen, of elders gestart 
en komen weer terug in het dorp wonen.   
De bevolking vergrijst wel, maar waar ouderen verhuizen naar appartementen wordt hun plaats 
weer ingenomen door jonge gezinnen. 
Prinsenbeek kent weinig starterswoningen of sociale woningbouw. De gemiddelde huizenprijs ligt op 
een redelijk hoog niveau. Hierdoor melden regelmatig jonge gezinnen met meerdere kinderen van 
buiten Prinsenbeek zich op school aan.  
 
De laatste jaren zien we een toename van kinderen van buiten Prinsenbeek of Breda. Deze kinderen 
zitten vaak op een kleinere school met weinig voorzieningen. Aangezien ‘De Griffioen’ een heel 
grote school is, kan de school voor deze kinderen meer recht doen aan de vraag naar Passend 
onderwijs.  
Onder andere vanuit de wijken Westerpark en de Haagse Beemden in Breda komen ouders met hun 
kinderen naar ‘De Griffioen’.  
 
De drukte rondom de school leidt kort voor en na schooltijd tot verkeersproblemen. Veel ouders 
brengen en halen hun kinderen met de auto. Een werkgroep van ouders en leerkrachten (genaamd 
SEEF) probeert in overleg met de gemeente maatregelen te regelen om de verkeersdrukte in goede 
banen te leiden. Een grote groep ouders is actief als verkeersbrigadier. Ook kinderen van groep 8 
draaien voor en na schooltijd in dit schema mee. Kinderen worden via projecten en acties 
(fietsverlichtingcontrole, Dode hoekproject, enz. ) naast de reguliere verkeerslessen 
verkeersbewust gemaakt. Dit ook met het oog op de fietsafstanden die de kinderen na de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs moeten afleggen waarbij nagenoeg alle kinderen na groep 
8 naar Breda op school gaan.  
In samenwerking met de gemeente zijn aanpassingen aan trottoirs en kruispunten gedaan om de 
overzichtelijkheid bij het betreden van de rijweg te verbeteren en zijn er Kiss en Ride-zones 
aangebracht.  
Dit heeft in mei 2010 voor de school geleid tot het behalen van het B.V.L. (het Brabants 
Verkeersveiligheidlabel). Inmiddels is dit label verlengd tot 2013. 
 
 



 

Strategisch beleidsplan 2013-2017, INOS-Format februari 2013  4 

 

Bijna alle kinderen zijn van Nederlandse afkomst. De school telt slechts een handvol allochtone 
kinderen.   
Prinsenbeek is een vermenging van de oude bevolking met veel forenzen (vooral vanuit de Randstad) 
die gemiddeld bovenmodale banen hebben. Een behoorlijk deel van de ouders is meer dan 
gemiddeld en hoog opgeleid, of werkzaam bij de een van de agrarische bedrijven. 
Nagenoeg alle kinderen tellen volgens de ‘oude’ regeling voor 1. 
 
Oktober 2012 hebben veel ouders deelgenomen aan een tevredenheidonderzoek. 30% van de ouders 
(33% in 2010) heeft een vragenlijst ingevuld. Met een rapportcijfer van 7,6, gelijk aan 2 jaar 
daarvoor, kunnen we erg tevreden zijn.  
Over meer dan 100 items hebben ouders hun oordeel gegeven. Bij de opvallendste scores heeft de 
directie een reactie en eventueel acties aangegeven. De rapportage naar ouders is als bijlage 6 aan 
dit beleidsplan toegevoegd.  
De volledige rapportage van het onderzoek staat op de site van de school.  
 
De ‘Beekse’ bevolking kent een sterk sociale samenhang. Er is een sterk verenigingsleven, gevoed 
door o.a. de harmonie en carnaval. Dit heeft zijn uitvloeisels naar school en de school speelt hier op 
in. Schooljaar 2012 – 2013 is door de Beekse scholen het initiatief genomen om meer in 
gezamenlijkheid met de kinderopvang op te trekken en de school/scholen het centrum van het dorp 
te laten zijn. Voor de ‘De Griffioen’ betekent de samenwerking met de kinderopvangopganisaties 
o.a. ook dat dit moet leiden tot meer interne huisvesting van de kinderopvang, o.a. middels 
voorschoolse opvang. 
 
 
b) De gemeente en de regio:  
Het gemeentelijke onderwijsbeleid wordt in overleg met de gezamenlijke schoolbesturen vastgelegd 
in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De hoofdhema’s van de actuele LEA in de gemeente Breda 
zijn: 

 Programmalijn 1: Brede Ontwikkeling 
o wijkgerichte kindvoorzieningen 
o sport 
o natuur- en milieu-educatie  
o verkeersveiligheid 

 Programmalijn 2: Kansen Versterken 
o voor- en vroegschoolse educatie  
o onderwijskwaliteit  
o schoolbegeleiding.   
o segregatie voorkomen   

 Programmalijn 3: Passende zorg 
o zorg in en om school 
o aanpak voortijdig schoolverlaten 

 
In 2010 hebben de gezamenlijke schoolbesturen van de gemeente Breda een manifest opgesteld met 
als titel “Manifest Basisonderwijs – Breda: In 10 jaar naar de top!, 10-jarenplan voor het 
basisonderwijs Breda”. Hierin ondersteunt het basisonderwijs in Breda de landelijke ambitie om in 
2020 tot de top 5 van de internationale ranglijst van kenniseconomieën te behoren. 
 
De schoolbesturen in Breda (PO en VO) vormen een gezamenlijk bestuurlijk platform BOB 
(Bestuurlijk Overleg Breda) voor onderlinge afstemming en gezamenlijke afstemming met externe 
partners. In de komende beleidsperiode zal naar verwachting doordecentralisatie plaats gaan vinden 
van de gelden voor onderwijshuisvesting. Daarmee word de verantwoordelijkheid voor huisvesting 
van scholen verplaatst van de gemeente naar de gezamenlijke schoolbesturen. 
 
Relevante regionale (gemeenteoverstijgende) ontwikkelingen: 

 De regio OOK werkt aan de vorming van een regionaal netwerk voor Passend Onderwijs. 
 
  Kbs De Griffioen  kijkt hier als volgt tegen aan: Het gemeentelijk onderwijsbeleid is vooral 
gericht op het versterken en verbeteren van de kansen voor kansarme gezinnen. Vanwege de 
populatie in Prinsenbeek zijn gemeentelijke voorzieningen niet op de eerste plaats gericht op de 
ouders en leerlingen van ‘De Griffioen’.  
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Wijkgerichte voorzieningen zijn slechts zeer beperkt aanwezig. De behoefte aan deze 
kindvoorzieningen is ook (nog niet) zo heel erg groot.  Een georganiseerd overleg met 
maatschappelijke instanties is niet aan de orde. In samenspraak met de overige scholen in 
Prinsenbeek en de kinderopvangorganisaties is wel een start gemaakt gezamenlijk te komen tot 
wijkgerichte voorzieningen, vooral gericht op B.S.O.-activiteiten. 
Schoolverzuim (uitgezonderd luxe-verzuim) of vroegtijdig schoolverlaten komen niet of nauwelijks 
voor. 
Vanaf 2012 is een C.J.G.-er verbonden aan de school en een dagdeel op de school aanwezig. Na een 
moeizame start zijn er inmiddels toch al wel wat contacten met ouders ontstaan en heeft de 
C.J.G.-er al wel haar waarde in bepaalde (thuis)situaties bewezen.    
 
De gemeente is (nog) verantwoordelijk voor de huisvesting. Met de doordecentralisatie waarbij de 
gezamenlijke besturen het beheer van de schoolgebouwen gaat overnemen, komt hier 
waarschijnlijk vanaf 2014 verandering in.    
De sterke groei van het leerlingenaantal in voorgaande jaren heeft jarenlang tot een tekort aan 
klaslokalen geleid. De school moest zich behelpen met niet voor onderwijsdoeleinden bestemde 
ruimten. Inmiddels wordt nu in 4 gebouwen lesgegeven: een hoofdgebouw met 24 lokalen, de 
schoolwoningen waarin 6 groepen onderwijs krijgen, een noodgebouw voor 2 groepen en ‘De 
Griffioen’ gebruikt 5 lokalen in het gebouw van ‘De Knipoog’ waar ook de openbare school en de 
Kober Kinderopvang gebruik van maken. Wanneer het leerlingenaantal de komende jaren daalt, 
moet in goed overleg een afweging worden gemaakt welk(e) gebouw(en) in gebruik blijft/blijven.  
 
 
c) Landelijk:  
Relevante landelijke ontwikkelingen op dit moment: 

 Veel (politieke) aandacht voor het niveau van taal- en rekenonderwijs. (Opbrengstgericht 
werken) 

 De wetgeving Passend Onderwijs is vastgesteld. Daarmee is de zorgplicht voor schoolbesturen 
per 1 augustus 2014 een feit. Dit leidt tot veranderingen in de organisatie van de ondersteuning 
van leerlingen en de financieringsstructuur. Bovendien zal veel aandacht uitgaan naar de 
aansluiting op jeugdzorg (via CJG en ZAT). 

 Deze regio Passend Onderwijs krijgt als gevolg van de effecten van de zogenaamde ‘verevening’ 
te maken met krimpende budgetten. Daarnaast zij als gevolg van de economische crisis 
bezuinigingen te verwachten. 

 Invoering van landelijk vastgestelde referentieniveaus voor Taal en Rekenen. 

 Blijvende maatschappelijke en politieke betrokkenheid bij het onderwijs. Dit leidt tot nieuwe 
opdrachten voor de school. Recente voorbeelden hiervan zijn burgerschap en seksuele 
diversiteit.  

 
 Kbs De Griffioen  kijkt hier als volgt tegen aan: De directie van de ‘De Griffioen’ volgt de 
landelijke ontwikkelingen op de voet. Ondanks dat de resultaten op het gebied van taal en rekenen 
meer dan voldoende scoorden, heeft de school in voorgaande jaren deelgenomen aan het 
rekenverbetertraject. Binnen de school zijn goed opgeleide reken- en taalcoördinatoren gekomen. 
Dit heeft tot verbeteringen op het gebied van het reken- en taalonderwijs geleid. Met name de 
competenties van leerkrachten en de vaardigheden om beter reken- en taalonderwijs aan te bieden 
zijn vergroot.  
Sinds een jaar maken we in toenemende mate gebruik van ‘Leren van data’. Leerkrachten 
bespreken in parallel- en teamverband de leerresultaten van hun groep. Het is nog niet geheel 
duidelijk wat de verhoogde leeropbrengsten voor de kinderen zijn, maar leerkrachten worden zich 
steeds beter bewust van wat het (individuele) aanbod voor kinderen zou moeten zijn om het 
rendement van hun leren te vergroten. 
Intern begeleiders en teamcoördinatoren presenteren de resultaten van de school ook aan collega’s 
van andere INOS-scholen. Deze intervisiebijeenkomsten leveren veel tips op. 
 
Hoewel de noodzaak nog niet erg groot is, wil de school onderwijs en zorg steeds dichter bij elkaar 
laten komen. De school heeft al jaren een zeer laag verwijzingspercentage van kinderen naar het 
S.O. en S.B.O.  
Voorzieningen op het gebied van zorg zijn op dit moment slechts minimaal in Prinsenbeek aanwezig. 
Indien extra zorg gewenst is, moeten ouders en school hiervoor meestal uitwijken naar Breda waar 
nu de meeste zorginstanties zich bevinden, hoewel er in Prinsenbeek steeds meer particuliere 
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bedrijfjes komen, gericht op specifieke zorg voor kinderen. Bijvoorbeeld kindercoaches, particuliere 
remedial teachers en zorg gericht op opvoedingsondersteuning.  
 
Ook ‘De Griffioen’ heeft de afgelopen jaren last gekregen van de economische crisis en 
bezuinigingen vanuit het ministerie. Daar waar de school jarenlang mede door de groei een 
exploitatieoverschot had, heeft de school nu, ondanks dat de leerlingenaantallen stabiel zijn 
gebleven, al te kampen met tekorten. Vanaf 2013 wordt een sterke(re) daling van het leerlingaantal 
verwacht. Hierdoor zullen de tekorten voor de school toenemen. Met de natuurlijke afvloeiing van 
personeel kunnen de tekorten deels zelf worden opgevangen, maar zal wellicht ook verplichte 
mobiliteit mede tot oplossingen moeten leiden.  
 
 
d) INOS: 
 Kbs De Griffioen is onderdeel van INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Als credo hanteert 
INOS de uitspraak “INOS geeft je ontwikkeling kleur”. Samen optrekken is faciliterend, stimulerend, 
geeft ruimte en gebondenheid ineen. Samen optrekken is een wederzijdse investering voor alle 
betrokkenen. In gezamenlijkheid heeft INOS haar strategisch beleid vijf beleidsdomeinen benoemd 
waarbinnen zeventien strategische doelstellingen zijn geformuleerd. Deze doelstellingen gelden als 
beleidskader voor onze school: 

 BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS 
o INOS versterkt het zelfverantwoordelijk leren 
o INOS biedt leerlingen een passend onderwijsarrangement, waar mogelijk thuisnabij, dat 

ruimte geeft voor brede ontwikkeling van maximale talentontplooiing.  
o INOS stimuleert de brede ontwikkeling van leerlingen. De ontwikkeling van integrale 

kindcentra draagt hieraan bij. Hiervoor wordt visie ontwikkeld over dagarrangementen. 
o INOS anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert de 

komende jaren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en 
andere onderwijsinnovaties. 

 BELEIDSDOMEIN KWALITEITSZORG 
o INOS scholen beschikken over en behouden een basisarrangement conform de criteria 

van de Inspectie van het Onderwijs. 
o INOS scholen werken continu aan de verbetering van de kwaliteit. 
o INOS scholen werken met interne audits 

 BELEIDSDOMEIN PERSONEEL & ORGANISATIE 
o INOS stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. Iedere medewerker 

voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 
o Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers zorgen  -direct of indirect-  voor 

goede ondersteuning en kennisontwikkeling van onze leerlingen. 
o INOS versterkt de infrastructuur die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk 

maakt. 

 BELEIDSDOMEIN BEDRIJFSVOERING 
o INOS wil haar gezonde financiële situatie voortzetten. 
o INOS ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is een 'in control statement' af te 

geven. 
o INOS zet in op de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het basis-, speciaal 

basis- en speciaal onderwijs in Breda. 
o INOS streeft naar een eenhoofdige aansturing in integrale kindcentra waar vele 

organisaties onder één dak werken. 
o INOS haalt nog meer rendement uit schaalvoordelen. 

 BELEIDSDOMEIN COMMUNICATIE 
o DOEL: INOS stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle 

belangengroepen. 

 MAATSCHAPPELIJKE PROJECT 
o DOEL: INOS adopteert minimaal 1 maatschappelijk project. 

 
Deze hoofdpunten vinden hun vertaling in INOS-brede beleidsdocumenten. De volgende documenten 
zijn de meest relevante in het kader van dit meerjaren strategisch beleidsplan van de school: 

 INOS geeft je ontwikkeling kleur (Het strategisch beleidsplan 2012-2016) 

 Leren in Verbinding (De INOS-visie op Brede Scholen) 
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 Naar een brede school voor passend onderwijs (De INOS-visie op het Brede Schoolconcept voor 
S(B)O-scholen) 

 Het zorgplan WSNS-INOS 

 Het INOS-personeelsbeleid 

 Het innovatiebeleid 

 Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafde Leerlingen 

 Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs (het Identiteitsbeleid van INOS) 

 Veiligheidsbeleid INOS 

 Financiële meerjarenraming 

 De jaarbegrotingen 
Al deze documenten en eventuele onderliggers zijn terug te vinden in het handboek op de portal 
(www.inos.nl).  
 
 Kbs De Griffioen  kijkt hier als volgt tegen aan:  Het team van ‘De Griffioen’ volgt de 
ontwikkelingen binnen INOS op de voet, maar maakt zelf keuzes en stelt prioriteiten om de 
ontwikkelingen ten uitvoer te brengen. 
 
Beleidsdomein onderwijs: 
De school werkt al jaren volgens een traditioneel onderwijssysteem. Vanwege allerlei 
ontwikkelingen (o.a. de vraag naar goed passend onderwijs) is het belangrijk de visie en missie van 
de school eens kritisch te bekijken en afwegingen te maken om het onderwijssysteem aan te passen 
aan de eisen van deze tijd. In dit kader heeft het team anderhalf jaar geleden een studiedag 
gevolgd en daarbij een keuze gemaakt te gaan werken volgens het onderwijscontinuum. Inmiddels is 
dit voor het leergebied rekenen voor de gehele school ingevoerd en worden de komende jaren de 
overige vakgebieden toegevoegd. 
 
De scholen voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs bevinden zich in Breda. De 
Griffioen kent hierin een zeer laag deelnamepercentage (< 1%). In het kader van Passend Onderwijs 
is het ons streven zoveel mogelijk kinderen in de eigen woon- en leefomgeving het onderwijs te 
laten volgen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de gemiddelde uitstroom van de kinderen. Met 
een jaarlijkse Cito-score van rond de 539 en een percentage van ongeveer 65% kinderen met 
minimaal een havoadvies scoort de school gemiddeld erg goed.  
 
 
Willen we bij kinderen het zelfstandig leren versterken dan zullen ook leerkrachten vanuit een 
zelfstandige houding en attitude hun werk moeten uitvoeren. Met deze ervaring kunnen ze in de 
praktijk van het werken met de kinderen deze zelfstandige werkhouding overdragen. Een aantal 
jaar geleden is binnen alle scholen van INOS gestart met het werken met zelfsturende en 
zelfverantwoordelijke teams. De resultaten hiervan worden steeds meer zichtbaar binnen de school.        
Een voorbeeld binnen de school waarmee al gewerkt wordt met zelfstandige leermomenten is de 
‘Onderstebovenklas’.   
Voor de hoogbegaafde kinderen heeft INOS Eureka ingericht. Klaslokalen waar hoogbegaafde 
kinderen met gelijkgestemden onderwijs krijgen. Schooljaar 2010 – 2011 hebben ook 2 Eureka 
groepen binnen ‘De Griffioen’ gedraaid. Dit zorgde ervoor dat de expertise vanuit Eureka ook 
rechtstreeks binnen de school kon worden gebruikt en overgedragen werd aan onze leerkrachten. 
Eureka sluit goed aan bij de ‘Onderstebovengroepen’ die we al enkele jaren op ‘De Griffioen’ 
formeren, waarbij meerbegaafde kinderen uit verschillende groepen onderwijs krijgen om bij hen 
het onderste boven te halen. Naast meerbegaafde kinderen worden ook kinderen in de 
‘Onderstebovenklas’ geplaatst die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We merken dat dit 
vooral goed is voor het zelfvertrouwen van deze kinderen en zij daardoor beter presteren. 
 
Om de zorg voor al onze kinderen zo goed mogelijk in te richten is naast het zorgplan WSNS-INOS 
een schoolspecifiek zorgplan opgesteld. Met de huidige ontwikkelingen binnen de 
samenwerkingsverbanden wordt dit binnenkort het schoolondersteuningsprofiel. Hiermee wordt 
aangegeven over welke specifieke zorg de school beschikt en op welke gebieden de school de 
leerlingenzorg structureel wil verbeteren. De verbeteringen moeten er uiteindelijk toe leiden dat 
we ons ontwikkelen van een smalle zorgschool naar een brede zorgschool. Zie bijlage 4: het 
schoolondersteuningsprofiel. 
 

http://www.inos.nl/
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Inos is een samenwerking aangegaan met Kober Kindercentra voor diverse opvangmogelijkheden 
buiten schooltijd. Ook de Tussenschoolse opvang wordt op alle INOS-scholen door de Kober 
verzorgd. Dagelijks blijven gemiddeld zo’n 130 kinderen op school over, verdeeld over 3 groepen. 
Kleuters, kinderen van de groepen 3 en 4 en kinderen van groep 5 t/m 8 worden bij elkaar 
geplaatst. 
Voor de buitenschoolse opvang heeft de Kober een locatie beschikbaar in ‘De Knipoog’ het gebouw 
waar ook de openbare school en 5 lokalen van ‘De Griffioen’ gehuisvest zijn. 
Naast de Kober werkt de school voor buitenschoolse opvang samen met de kinderopvangorganisaties 
‘Surplus’ en ‘Belle-Fleur’. 
Het streven is om binnen afzienbare tijd (schooljaar 2013 – 2014) in samenwerking met een van de 
opvangorganisaties met voorschoolse opvang binnen ‘De Griffioen’ te starten. Hiermee willen we 
een bijdrage leveren om de mogelijkheid van dagarrangementen uit te breiden waarbij kinderen zo 
min mogelijk van locatie moeten wisselen.   
 
Visie op Passend Onderwijs: 

 
Een nieuw beeld 
 
In 2012 zijn de locatieleiders van de 3 scholen en de 3 kinderopvangorganisaties in Prinsenbeek 
gestart met een overleg om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om meer van elkaars expertise 
gebruik te maken en of een gezamenlijk aanbod van buitenschoolse activiteiten binnen alle 
gebouwen mogelijk is waarbij gewerkt wordt aan een aanbod voor alle kinderen om aan maximale  
talentontwikkeling te kunnen doen. 
 
Naast de genoemde hoofditems anticipeert de school op alle maatschappelijke ontwikkelingen die 
voor kinderen van belang zijn. Om de veiligheid van kinderen te garanderen is in samenwerking met 
de oudergeleding van de MR een veiligheidsbeleidsplan opgesteld, in de groepen maken de kinderen 
gebruik van techniekleskisten, momenteel zijn er uitgebreide ontwikkelingen gaande om het 
gebruik van I.C.T.-mogelijkheden en voorzieningen beter in te richten en worden naast de kinderen 
ook ouders geinformeerd over aspecten van de sociale media. 
 
Beleidsdomein kwaliteitszorg: 
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‘De Griffioen’ heeft een basisarrangement conform de criteria van de Inspectie van het Onderwijs. 
Dit basisarrangement willen we graag behouden en daarom is de school in 2012 gestart met een 
pilot kwaliteitszorg door zelfevaluatie. Aan de hand van een kwaliteitswijzer waarin de indicatoren 
van de inspectie zijn opgenomen houden directie, teamcoordinatoren en leerkrachten 
klassenbezoeken en ‘meten’ in hoeverre inicatoren zichtbaar aanwezig zijn. De resultaten worden 
in een overzicht vastgelegd en vervolgens maken de teams zelf keuzes aan welke 
aandachtsgebieden men gedurende een schooljaar gaat werken. Op deze wijze wordt voortdurend 
aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs gewerkt. 
 
Beleidsdomein personeel en organisatie: 
B.S. ‘De Griffioen’ is een zeer grote school met ruim 70 personeelsleden. De school werkt met 4 
zelfsturende teams aangestuurd door een teamcoordinator. Hiermee wordt getracht de 
verantwoordelijkheid voor het werken met de kinderen in de groepen zo laag mogelijk in de 
organisatie te leggen. Elk teamlid is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke 
(onderwijskundige) ontwikkeling. Naast teamstudiedagen worden leerkrachten en ondersteunend 
personeel gestimuleerd om de paar jaar aan individuele nascholing te doen.  Daarbij wordt gekeken 
of de scholing gericht is op de planning van de schoolontwikkeling, of op de talentontwikkeling van 
medewerkers die ten dienste van de school kan worden ingezet. Zo hebben leerkrachten naast 
opleidingen gericht op taalcoordinatie en rekencoordinatie ook studies gevolgd gericht op dans met 
kleuters, hoogbegaafdheid, cursusssen gericht op sociale ontwikkeling van kinderen, enz. 
 
Beleidsdomein bedrijfsvoering: 
De kinderen van ‘De Griffioen’ zitten in 4 schoolgebouwen: Een hoofdgebouw met 24 lokalen, een 
bijgebouw onze schoolwoningen (Griffioentje) voor 6 groepen, een noodgebouw voor 2 groepen en 
in 2009 zijn we samen met de openbare school gestart in een nieuw schoolgebouw in de wijk de 
Neel. In dit laatste gebouw gebruikt de school de gehele bovenverdieping voor 6 groepen.  
Naast een moeizame communicatie tussen alle teamleden brengt de huisvesting in 4 
schoolgebouwen vooral ook extra kosten met zich mee. Dit maakt een rendabele bedrijfsvoering 
voor de school wat lastiger. 
 
Het hoofdgebouw bestaat inmiddels 42 jaar en is ernstig aan extra onderhoud onderhevig. Een scan 
heeft onlangs uitgewezen dat het gebouw aan de buitenzijde een enorme onderhoudsachterstand 
heeft. Vooral de kozijnen, nog over het gehele gebouw voorzien van enkel glas zijn er zeer slecht 
aan toe. Ramen sluiten nog nauwelijks goed af. Vooral in de winterperiode brengt dit erg veel extra 
onnodige stookkosten met zich mee. 
Vervanging van het schoolgebouw, of op zijn minst een flinke renovatie zou het gebouw weer in een 
deugdelijke staat kunnen brengen. 
 
Vanwege de grootte van de school is het bij inkoop van leer- en hulpmiddelen in het verleden vaak 
mogelijk geweest extra rendement te halen uit het schaalvoordeel. Vanwege de economische crisis 
en een verplichte winkelnering door afspraken die op INOS-niveau zijn gemaakt, heeft de Griffioen 
dit voordeel niet meer. 
Nadat de school jarenlang met een positief financieel resultaat heeft kunnen werken, hebben de 
afgelopen jaren slechts negatieve resultaten opgeleverd. Dit heeft gevolgen voor de 
aanschaf/vervanging van leermiddelen en het personeelsbestand. 
Door de oplopende kosten, in combinatie met de extra kosten voor de huisvesting in 4 
schoolgebouwen en de verwachte terugloop van het leerlingenaantal zal de directie voor de 
komende jaren moeten aansturen op bezuinigende maatregelen.  
 
 
e) Inspectie van het onderwijs: 
De inspectie van het onderwijs werkt volgend het uitgangspunt van “proportioneel toezicht”. Dit 
houdt in dat het niveau van toezicht afhankelijk is van het aantal risicosignalen dat inspectie 
ontvangt. Deze risicosignalen kunnen vanuit verschillende bronnen komen. In het verlengde van de 
landelijk toegenomen belangstelling voor leeropbrengsten, is het inspectieoordeel voor een groot 
deel gebaseerd op leeropbrengsten. De details zijn beschreven in het toezichtkader dat op de 
website van de inspectie van het onderwijs is terug te vinden. www.onderwijsinspectie.nl 
 
Onze school heeft het volgende toezichtarrangement van inspectie: Basistoezicht  
De inspectie van het onderwijs heeft voor deze school de volgende aandachtspunten benoemd:  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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- De school zou in de vormgeving van het onderwijsleerproces meer rekening kunnen houden 
met leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

- Voor vrijwel alle leerlingen is nog geen duidelijke lijn uitgezet om leerlingen te stimuleren 
bij het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding. 

- De aanpak voor leerlingen met een specifieke zorg en begeleiding die een afwijkende 
ontwikkeling doormaken is er nog onvoldoende op gericht systematisch de hulpvraag te 
onderzoeken en op basis daarvan de extra zorg planmatig vorm te geven. 

- Er bestaat een zeker risico dat geboden zorg onvoldoende effectief is. 
- Op groep- en schoolniveau zou de leerstof meer systematisch geëvalueerd moeten worden 

om te beoordelen of het leerstofaanbod ook in de praktijk voldoende resultaat oplevert. 
- Meer aandacht tijdens de lessen voor leer- en denkstrategieën zou op zijn plaats zijn. 
-  

 
 Kbs De Griffioen  kijkt hier als volgt tegen aan: Februari 2012 is door de inspectie het laatste 
P.K.O. ((periodiek kwaliteitsonderzoek) uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de school op de meeste 
onderdelen een voldoende score behaald. Op een aantal onderdelen scoort de school zelfs goed. 
Maar met het veranderde toezicht en de strengere eisen die de inspectie aan verschillende 
onderdelen stelt zijn een aantal punten ook voor verbetering vatbaar. Aan een aantal zaken wordt 
inmiddels hard gewerkt.: De totale leerlingenzorg is sterk verbeterd, evenals de begeleiding van 
leerkrachten door de intern begeleiders en co-teachers. Aan leerlingen wordt meer uitdaging 
geboden middels extra verrijkingsstof, de groepen 2+ en 3+ en de ‘Onderstebovenklas’.  
Via commissies worden alle leergebieden structureel beoordeeld en eventueel van een verbeterd 
leerstofaanbod voorzien. Mogelijke winst valt nog te behalen bij het ontwikkelen van een meer 
zelfstandige werkhouding van de leerlingen en aandacht voor de leer- en denkstrategieën. 
Na het inspectiebezoek is vooral ook ingezet op verbetering van het gebruik en de verdere 
ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) en ‘Leren van data’. 
 
Het veranderend toezicht bij de Inspectie van het Onderwijs brengen nieuwe eisen met zich mee:: 

 de basis moet op orde zijn; elke school moet voldoen aan minimale eisen van kwaliteit waar het 
gaat om de basisvakken taal en rekenen; 

 niet alleen cognitieve opbrengsten zijn van belang, maar ook de sociale opbrengsten worden 
(indien mogelijk) nadrukkelijk betrokken bij het oordeel; 

 alle leerlingen tellen mee voor een oordeel over de resultaten die een school behaalt; het mag 
daarbij niet uitmaken hoeveel zorgleerlingen een school begeleidt: de school verantwoordt zich 
(op verschillende manieren) over alle leerlingen; we gaan samen met scholen verkennen op 
welke wijze de school duidelijk kan maken dat de resultaten passen bij hun leerlingenpopulatie 
(leerwinst); 

 het gaat niet alleen om taal en rekenen, het gaat om het brede aanbod in het onderwijs; we 
zullen gaan verkennen hoe we het toezicht kunnen verbreden naar alle vakgebieden; 

 scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaken van hun kwaliteit; ons waarderingskader 
zal transparant en toegankelijk gemaakt worden, zodat scholen daarmee ook zelf hun kwaliteit 
kunnen beoordelen; 

 de inspectie zal in toenemende mate uit willen gaan van de wijze waarop het bestuur en de 
school de kwaliteit zelf bewaken en verbeteren; dit stelt wel eisen aan de wijze waarop dat 
gebeurt. De wijze waarop we onderzoeken zullen uitvoeren en de afspraken die we daarna 
maken, zullen meer gaan variëren, mede afhankelijk van de wijze waarop besturen en scholen 
zelf hun kwaliteit borgen 

 de kwaliteit van een school zal in samenhang met de financiële situatie beschouwd worden. 
Voor basisschool De Griffioen betekent dit: 
  
 
 
f) Overige relevante omgevingsaspecten: 
De grootte van de school is een zeer belangrijke factor voor bepaalde ontwikkelingen die de school 
al heeft gemaakt. De ‘Onderstebovenklas’, een speciale 2+ en 3+ groep en de effectieve inzet van 
een aantal onderwijs- en klassenassistenten zijn hier duidelijke voorbeelden van.  
Vanwege vergrijzing van het dorp zal het leerlingaantal binnen een aantal jaren drastisch afnemen. 
Beide factoren zijn van belang om ons als school goed te blijven profileren en met name op het 
gebied van personeelsbeleid vooruit te denken. 
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g) Keurmerk Opleidingsschool’ 
Al jaren levert de school een behoorlijke bijdrage in het opleiden van studenten van de Pabo. Dit 
heeft ertoe geleid dat ‘De Griffioen’ het keurmerk opleidingsschool heeft verkregen. De school 
werkt samen met de Pabo en de schoolbesturen van KPO Roosendaal en LPS (keurmerkpartners) om 
in het kader van een duurzaam partnerschap samen te werken  aan de professionalisering van 
studenten.  
Als keurmerkschool voldoen we aan de volgende criteria: 
- Alle leerkrachten zijn (op termijn) in staat (en beschikbaar) om studenten te begeleiden bij het  
  praktijkgedeelte van hun opleiding. 
- Alle leerkrachten hebben een mentortraining bij Pabo Avans gevolgd. 
- De school beschikt over een opgeleide, gefaciliteerde stagecoach. 
 
 
 
 

1.2 Interne analyse/Kijken naar binnen 
 
a) Leerlingen:  
< Kbs ‘De Griffioen’ is een zeer grote school. 1 oktober 2013 telt de school 830 leerlingen. Dit 
aantal ligt aan het eind van het schooljaar 2013 – 2014 rond de 910.  
De leerlingen zijn verdeeld over 35 groepen: 8 kleutergroepen, 1 groep 2+, 3 groepen 3, 1 groep 3+, 
4 groepen 4, 5 groepen 5, 4 groepen 6, 4 groepen 7 en 5 groepen 8. 
De kleutergroepen starten aan het begin van een schooljaar gemiddeld met rond de 20 kinderen en 
groeien uit tot ongeveer 28/29 kinderen. In de middenbouwgroepen zitten gemiddeld rond de 24  
leerlingen. De hoogste groepen komen vaak dichter bij het aantal van ongeveer 28 uit, afhankelijk 
van het aantal kinderen per leerjaar. 
 
De uitstroom van de kinderen is hoog. Daar waar de inspectie uitgaat van een gemiddelde uitstroom 
van ongeveer 537/538 scoort de school de laatste jaren enkele punten hoger. 
 

schooljaar 2006 – 
‘07 

2007 – 
‘08 

2008 – 
‘09 

2009 - 
‘10 

2010 - 
‘11 

2011 - 
‘12 

2012 - ‘13 
 

Cito-
gemiddelde 

539,2 537,4 539,5 539,9 539,6 540,8 540,4 

 
Bij bovenstaande cijfers dient te worden opgemerkt dat: 
- Alle leerlingen van groep 8 altijd meedoen aan de Cito-toets. 
- Het percentage verwijzingen naar het S.O./S.B.O. houden we zo laag mogelijk. Deze leerlingen  
  behalen over het algemeen een Cito-score lager dan 520. 
 
Een overzicht van de individuele scores van de leerlingen over de afgelopen 2 schooljaren ziet er als 
volgt uit: 
 

Cito-resultaten 
 

< 530 530 tot 535 535 tot 540 540 tot 545 545 t/m 550 

Schooljaar ’11 – ’12   (111 lln.) 
 

 10 / 9% 11 / 10% 13 / 12% 38 / 34% 39 / 35% 

 
 

Cito-resultaten 
 

< 530 530 tot 535 535 tot 540 540 tot 545 545 t/m 550 

Schooljaar ’12 – ’13   (110 lln.) 
 

15 / 13% 12 / 10% 21 / 18% 26 / 23% 41 / 36% 

 
 
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hanteren als norm: 
> 545: Mogelijke plaatsing op VWO/Gymnasium-niveau 
> 540: Mogelijke plaatsing op HAVO-niveau 
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> 535: Mogelijke plaatsing op VMBO theoretische leerweg-niveau 
> 530: Mogelijke plaatsing op VMBO-kader/gemengde leerweg-niveau 
< 530: Plaatsing op VMBO - basisniveau   
 
Schooljaar 2012 – 2013 is een tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Ook aan de kinderen van de 
groepen 6, 7 en 8 is daarbij gevraagd naar hun bevindingen over de school. Op vele vragen konden 
de kinderen hun oordeel geven.  
Bij een score van 1 tot en met 4 kwamen de gemiddelde itemscores zowel bij de ouders als de 
kinderen uit op 3,4. Voor de kinderen betekende dit nog 0,1 hoger dan de score in 2010.  
Deze scores komt ongeveer overeenkomt met het landelijk gemiddelde. 
 
 
Aan het eind van de vragenlijst hebben zowel ouders en kinderen de school een rapportcijfer 
gegeven. Ouders waarderen de school met gemiddeld een 7,6.  Dit cijfer is gelijk aan het cijfer van 
2010. De kinderen gaven de school een 8,3 (8,0 in 2010). 
 
Voor een volledig overzicht van de rapportage van het tevredenheidonderzoek: Zie bijlage 5 
 
 
b) Onderwijs en Zorg: 
De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De basis is klassikaal onderwijs. Ter wille 
van het welbevinden van de kinderen wordt ook adaptief gewerkt; op instructie, tempo en 
verwerking. Met de inzet van onze ‘Onderstebovenklas’ en speciale groepen 2+ en 3+ doen we nog 
meer recht aan de onderwijsbehoefte van vele kinderen. We bieden alle leerlingen dezelfde 
basisstof aan en daarnaast werken we met herhalings- en verrijkingsstof. Ook met het gebruik van 
‘Stapelgekke’ kisten worden kinderen met meer mogelijkheden gemotiveerd en uitgedaagd.  
Voor leerlingen waarvoor de basisstof niet te doen is, wordt een aparte leerlijn opgesteld. 
 
Schooljaar 2012 - 2013 zijn we met het leergebied rekenen gestart met het werken volgens het 
onderwijscontinuüm. Leerlingen worden in 3 niveau’s / arrangementen ingedeeld en werken daarbij 
op basisniveau, intensief niveau (veelal de wat minder sterke rekenleerlingen) of op 
verrijkingsniveau met extra uitdagende leerstof. In het arrangement wordt de volledige leerstof 
(inclusief extra ondersteuning e.d) beschreven waar met een groep kinderen aan wordt gewerkt 
voor een langere periode. 
Schooljaar 2013 – 2014 continueren we het leergebied rekenen om de werkwijze nog beter te 
beheersen. Voor komende jaren zal met andere leergebieden op dezelfde wijze gewerkt gaan 

worden.  

In de lijn van werken naar Passend Onderwijs kiezen we ervoor kinderen zoveel mogelijk binnen het 
regulier basisonderwijs op te vangen en te begeleiden. Een leerling wordt pas verwezen nadat 
onvoldoende antwoord kan worden gegeven op de hulpvraag (er handelingsverlegenheid is), of als 
de ontwikkeling van medeleerlingen in het geding komt. We manifesteren ons vooralsnog niet op 
een bepaald gebied, maar willen zo breed mogelijk al onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs 
aanbieden. Deze zienswijze sluit ook aan bij de wens van onze ouders om kinderen zo min mogelijk 
te verwijzen, ze daarbij wel zo optimaal mogelijk te begeleiden en zo goed mogelijk onderwijs aan 
te bieden. Met een verwijzingspercentage lager dan 1% en gemiddeld goede adviezen voor het 
Voortgezet Onderwijs scoren wij daarmee ons inziens erg goed. 
 
Op ‘De Griffioen’ werken we met een zeer uitgebreid leerlingvolgsysteem. Onze zorgstructuur richt 
zich in eerste instantie op alle leerlingen. Remediërende zorg gaat voornamelijk naar de zwakkere 
kinderen. Naast 3 Intern begeleiders staan hiervoor ook 6 onderwijsassistenten ter beschikking. De 
Intern begeleiders richten zich op het coördineren van alle zorg voor alle leerlingen, het volgen van 
het leerlingvolgsysteem (Leren van data) en het begeleiden van leerkrachten in een specifieke 
aanpak van zorgleerlingen 
 
Extra zorg voor kinderen wordt in eerste instantie in de groep (adaptief) door de leerkracht 
ingevuld. Leerkrachten kunnen hierbij worden ondersteund door de onderwijsassistenten. Voor 
zwaardere zorg (o.a. ook rugzakleerlingen) wordt R.T. ingezet.  
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Afgelopen jaren is veel extra aandacht uitgegaan naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Om kinderen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, heeft een aantal leerkrachten zich 
gespecialiseerd in het geven van sociale vaardigheidstraining, faalangst- en weerbaarheidtraining. 
Individueel of in kleine groepjes wordt ook hier met kinderen aan gewerkt. Dit blijken uiterst 
succesvolle investeringen te zijn. Kinderen bloeien op en hun welbevinden neemt zichtbaar toe. 
 
Naast de grote aandacht die uitgaat naar het aanleren van de basisvaardigheden op het gebied van 
taal, lezen, spelling, schrijven en rekenen worden ook de creatieve vakken en de zaakvakken niet  
verwaarloosd. We constateren echter dat hiervoor vaak toch een beperkte tijd beschikbaar is. 
Een tweetal leerkrachten heeft schooljaar 2012 – 2013 de opleiding cultuurcoordinator gevolgd en 
een beleidsplan cultuureducatie voor de school opgesteld. Hiermee willen we trachten een 

structureler aanbod op het gebied van de creatieve vakken neer te zetten. Zie bijlage 7. 

Gezien de brede zorg die al wordt geboden, de extra aandacht die er is voor kinderen met sociaal 
emotionele problemen, het aantal rugzakleerlingen dat binnen de school op een goede wijze wordt 
begeleid, de speciale aandacht die er voor kinderen is in de ‘Onderstebovenklas’ , de 2+ en 3+ 

groepen, kunnen wij ons profileren als een goede zorgschool. 

Vanwege de wijzigingen binnen het samenwerkingsverband en het opzetten van een groot 
samenwerkingsgebied waarbij elke school een zorgprofiel dient op te stellen, heeft de school een 
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit (concept) schoolondersteuningsprofiel is als bijlage 4 

toegevoegd. 

 
 
c) Personeel:  
Het team van de Griffioen bestaat d.d. 1 oktober 2013 uit 70 personeelsleden. 59 Leerkrachten 
(incl. directieleden), 6 onderwijsassistenten, 1 administratieve kracht, 3 facilitair medewerkers en 
1 conciërge. De conciërge is gedetacheerd vanuit de B.S.W. 
21 Leerkrachten (incl. directie) werken fulltime, waarvan 2 met enkele Bapo en 3 leerkrachten met 
dubbele Bapo. De overige 38 leerkrachten werken parttime, waarvan enkelen ook nog van Bapo 
gebruik maken. 
De personeelsgeleding bestaat uit 13 mannen en 57 vrouwen. Over een 4-tal jaren zal dit verschil 
mogelijk nog groter zijn, tenzij hiermee bij het personeelbeleid rekening kan worden gehouden. 
 

Leeftijdsopbouw o.p.  
d.d. 01-10-2013 

    

 20 – 30 jr. 30 – 40 jr. 40 – 50 jr. 50 – 60 jr. 60 – 70 jr. 

Vrouwen 5 14 17 10 1 

mannen 2 2 2 3 3 

 
 

Leeftijdsopbouw o.o.p.  
d.d. 01-10-2013 

    

 20 – 30 jr. 30 – 40 jr. 40 – 50 jr. 50 – 60 jr. 60 – 70 jr. 

vrouwen   3 3  

mannen      

 
Heel wat leerkrachten werken al vanaf het begin van hun onderwijscarrière op ‘de Griffioen’. Voor 
een aantal betekent dit al ruim 35/40 jaar. 
 
Op de Griffioen wordt gewerkt met 4 zelfverantwoordelijke teams. Een kleuterbouw, middenbouw, 
bovenbouw en zorgbouw. Bij de start met het werken met zelfsturende/zelfverantwoordelijke 
teams (2007) bestond tegen deze manier van werken erg veel aversie. In de loop der jaren hebben 
coördinatoren steeds meer tijd ter beschikking gekregen en verantwoordelijkheid genomen om 
samen met hun team zelfsturend te kunnen zijn. De teamcoördinatoren zijn onderdeel van het 
managementteam geworden. Zij zijn steeds meer zaken voor hun ‘eigen’ team gaan regelen.  
De teamcoördinatoren spelen een steeds belangrijkere rol bij de schoolontwikkeling, de 
leerlingenzorg via leerlingbesprekingen, het aansturen van collega’s middels werkgesprekken en 
‘Leren van data’ dat regelmatig in bouwvergaderingen aan de orde wordt gesteld.  
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Interne en externe mobiliteit 
‘De Griffioen’ is een zeer prettige school om te werken. Heel wat leerkrachten werken er al vele 
jaren. Sommigen zelfs hun hele onderwijscarrière (35 – 40 jaar). Van vrijwillige externe mobiliteit 
wordt nauwelijks gebruik gemaakt. De afgelopen 5 jaar is één leerkracht vrijwillig van INOS-school 
gewisseld. 
Voor interne mobiliteit zijn in het verleden geen afspraken gemaakt. Een aantal leerkrachten zit al 
vele jaren in een zelfde groep of bouw, hoewel de vrijwillige bereidheid eens te wisselen van groep 
wel toeneemt. Een intern mobiliteitsplan moet worden opgesteld om ‘doorstroming’ binnen de 
school te bewerkstelligen.  
 
 
Functiemix LA/LB-schaal 
Schooljaar 2010 – 2011 zijn de eerste leerkrachten in het kader van de functiemix in de LB-schaal 
geplaatst. Oktober 2013 zitten 10 leerkrachten in de LB-schaal wat overeenkomt met ongeveer 8,5 
FTE = 6 %. Hiermee scoren we niet erg hoog. De oorzaken hiervan zijn 2 ledig:  
- De vele parttimers staan liefst alleen voor een groep en hebben geen ambities zich te ontwikkelen 
om in een LB-schaal te komen. 
- De school heeft niet de hoeveelheid bijzondere taken dat past bij een personeelsbestand van 70 
personeelsleden waarbij leerkrachten in een LB-functie kunnen worden geplaatst. 
 
 
Zelfverantwoordelijke teams 
Ruim 5 jaar geleden is ook op ‘De Griffioen’ gestart met het werken met zelfsturende, c.q. 
zelfverantwoordelijke teams. Binnen de school zijn 4 teams geformeerd van gemiddeld tussen de 15 
en 20 teamleden. De kleuterbouw (9 groepen 1-2) vormt een zelfverantwoordelijk team, de groepen 
3 t/m 5 (2013: 13 groepen) is een team, de bovenbouw (6 t/m 8: 13 groepen) en het overig 
personeel (zorgbouwcoordinator, I.B.-ers, leerkracht ‘onderstebovenklas’ en onderwijsassistenten) 
vormen een team. De teams worden gecoördineerd door teamcoördinatoren welke zitting hebben in 
het managementteam.  
 
Uit onderzoeken blijkt dat door teamleden nog steeds erg verschillend naar het werken met 
zelfsturende en zelfverantwoordelijke teams wordt gekeken. Sommige leerkrachten houden liever 
nog vast aan de oude organisatiestructuur van een directeur/adjunct-directeur en overig personeel. 
Het werken met zelfverantwoordelijke teams is duidelijk een groeiproces binnen de school. Daar 
waar (bouw)coördinatoren in eerste instanie slechts een beperkte ambulante tijd beschikbaar 
hadden om coördinerende taken uit te voeren, hebben de coördinatoren anno 2013 nu een hele dag 
per week. Zij voeren werkgesprekken en nemen steeds meer taken van de directie over om deze in 
afstemming met hun team zelf te regelen. 
 
Beloningsbeleid 
In 2011 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van beloningsbeleid conform de afspraken die op 
stichtingsniveau zijn gemaakt. In eerste instantie komen hiervoor in aanmerking de 
teamcoördinatoren en intern begeleiders van de school die niet in het kader van de functiemix voor 
een LB-inschaling in aanmerking komen, maar ook incidenteel wordt van het beloningsbeleid 
gebruik gemaakt. Anno 2013 wordt het beloningsbeleid nog slechts in beperkte mate uitgevoerd.     
 
Scholingsbeleid, incl. specialisaties en opleiding 
De afgelopen schooljaren hebben heel wat leerkrachten een opleiding of cursussen gevolgd. 
Hiermee is de deskundigheid binnen het schoolteam op allerlei gebieden behoorlijk toegenomen. 
Het is vooral ook belangrijk deze kennis binnen het team met elkaar te delen. Hiervoor worden 
vooraf met leerkrachten afspraken gemaakt hoe zij de opgedane kennis aan de overige teamleden 
presenteren.  
In het kader van professionalisering van leerkrachten is een nascholingsbeleidsplan opgesteld. Dit 
beleidsplan wordt als bijlage 8 bij dit plan meegezonden. 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim op ‘De Griffioen’ is redelijk laag. Over de afgelopen jaren zien we een toename 
van het gemiddeld ziekteverzuim. De hogere percentages in 2011 en 2012 zijn het gevolg van de 
langdurige afwezigheid van enkele leerkrachten o.a. vanwege ernstig levensbedreigende ziekten.  
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Ook wordt het cijfer in niet onbelangrijke mate bepaald door het relatief hoger ziekteverzuim van 
onderwijs ondersteunend personeel. (onderwijsassistenten).  
Het verzuim van groepsleerkrachten is zeer laag en bestaat meestal hooguit uit een enkele 
werkdag. Het arbeidsethos onder het onderwijzend personeel is erg hoog. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 gemiddeld 

3,69 % 4,46 % 3,71 5,81 6,32 4,79 

 
 
Tevredenheidonderzoek 
Oktober 2012 is in het kader van een INOS-breed kwaliteitsonderzoek ook een onderzoek onder het 
personeel van ‘De Griffioen’ uitgevoerd. Nagenoeg al het personeel heeft de vragenlijsten ingevuld.  
Het onderwijzend personeel geeft een gemiddelde tevredenheidscore van 7,4 wat ongeveer 
overeenkomt met de score in 2010. Het onderwijsondersteunend personeel scoort met 7,9 
gemiddeld aanzienlijk hoger (was 7,0) dan in 2010. 
De uitslag van het onderzoek is met het team besproken. Daar waar een gemiddelde score lager dan 
3,0 is behaald (op een schaal van 4) is met het team besproken waaraan deze lagere scores ten 
grondslag ligt. Over het algemeen kwamen we hierbij aan herkenbare factoren waar inmiddels 
verbeteringen op zijn aangebracht of waar aan wordt gewerkt. 
De volledige rapportage vindt u in bijlage 5 van dit strategisch beleidsplan. 
 
 
d) Management:  
Het management van de school wordt gevormd door de directeur en 4 teamcoördinatoren. De 
teamcoördinatoren sturen in samenwerking met de groepsleerkrachten de kleuterbouw (groepen 
1/2 en groep 2+), middenbouw (groepen 3 t/m 5, incl. 3+) en bovenbouw (groepen 6 t/m 8) aan.  
De  adjunct-directeur is teamcoördinator van de zorgbouw. Deze bouw bestaat uit teamleden die 
niet gekoppeld zijn aan een groep. (de 3 intern begeleiders, de leerkracht van de 

‘Onderstebovenklas’ en 6 onderwijsassistenten.) 

Waarschijnlijk zal de adjunct-directeur per augustus 2015 met pensioen gaan. Tot die datum 
hebben we de gelegenheid het uitgebreide takenpakket van de adjunct-directeur/teamcoördinator 
zorgbouw onder te verdelen bij overige personeelsleden. Een aantal taken zal worden 
ondergebracht bij individuele leerkrachten (o.a. de taak van stagecoach waarmee ongeveer 1 dag in 
de week is gemoeid), de overige teamcoördinatoren, de administratieve kracht en de directeur. 
 
 
e) Organisatie:  
De organisatie van de school wordt vastgelegd in een document ‘functies, taken en bevoegdheden, 
overlegmomenten en communicatie’. Naast een organogram staat hierin ook opgenomen hoe de 
lijnen  binnen de school verlopen, welke taken en bevoegdheden alle teamleden hebben en hoe de 
verschillende overlegmomenten zijn  georganiseerd. 
Vanwege een gewijzigd takenpakket voor verschillende geledingen wordt het document bijgesteld. 
 
 
f) Cultuur en Veiligheid:  
Op ‘De Griffioen’ heerst de ‘Griffioencultuur’, een speciaal gevoel van samenwerking en aandacht 
voor elkaar. Collega’s zijn over het algemeen zeer betrokken naar elkaar. Deze cultuur wordt nog 
steeds vooral in stand gehouden door een groep leerkrachten die al vele jaren gezamenlijk op de 
school werkt. Sommigen al 35 tot 40 jaar. Vanwege het vertrek van een aantal van deze zeer 
ervaren leerkrachten is wel een cultuurverandering merkbaar. Het gemoedelijke, familiaire 
karakter onder het team begint plaats te maken voor een wat meer professionelere houding.  
In de ogen van vele teamleden wordt deze verandering ook veroorzaakt door de toegenomen 
werkdruk, vooral op administratief gebied. 
 
Behoorlijk wat personeel van ‘De Griffioen’ (ongeveer 50 % !) woont in Prinsenbeek. Dit heeft 
consequenties voor o.a. de aanwezigheid tijdens lunchpauzes (veel leerkrachten gaan tussen de 
middag naar huis om te eten) en de onderlinge verstandhouding. Vanwege de grootte van het dorp 
zijn veel collega’s ook elkaars buurtgenoten, c.q. vrienden en vriendinnen. Men valt elkaar niet 
gemakkelijk af, maar ook een kritische kijk naar elkaars functioneren en elkaar ‘aanspreken op’ laat 
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nog steeds te wensen over. Ook heeft dit soms consequenties voor een professionele houding naar 
ouders waarmee men ook in het dorp ‘samenwoont’. Men beoordeelt en waardeert elkaar bij 
voorkeur op een gelijk niveau. Om deze reden hebben nogal wat leerkrachten moeite met het 
beloningsbeleid en functiedifferentiatie (de functiemix).                   
De meeste leerkrachten ervaren de Griffioen als een erg prettige school om te werken. Om het 
gevoel van gezelligheid en veiligheid naar elkaar te versterken wordt jaarlijks een aantal 
activiteiten voor het gehele team (een enkele keer met aanhang) georganiseerd wat de 
saamhorigheid en het vertrouwen in elkaar zeker ten goede komt.   
Eenmaal op ‘De Griffioen’ werkzaam gaat men daar niet graag meer weg! 
 
 
g) Locatie/gebouw/ICT:  
Vanwege het grote leerlingenaantal maakt de school gebruik van 4 gebouwen. Het hoofdgebouw 
met 24 leslokalen, 2 speellokalen, een aula en een teamkamer staat er al 42 jaar. Het gebouw 
voldoet niet aan de eisen van een goed modern onderwijsgebouw van deze tijd. Ook wat betreft 
onderhoud is het hoofdgebouw aan een flinke opknapbeurt/renovatie toe. Nagenoeg overal zijn de 
kozijnen voorzien van enkel glas en ramen sluiten slecht wat in de winterperiode extra stookkosten 
met zich meebrengt.   
Naast het hoofdgebouw staat al enkele jaren een noodgebouw met 2 leslokalen en een gebouw met 
schoolwoningen. In dit laatste gebouw zijn 6 groepen gevestigd. 
Schooljaar 2010 – 2011 is een multifunctioneel gebouw in de wijk ‘De Neel’ opgeleverd dat plaats 
biedt aan de Kober-kinderopvang met voor- en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal, de 
openbare basisschool ‘Apollo’ en ‘De Griffioen’. Zowel de openbare school en ‘De Griffioen’ maken 
gebruik van 5 leslokalen in het gebouw. Voor ‘De Griffioen’ huren we deze lokalen.  
Met een dalend leerlingenaantal zal de komende jaren een keuze gemaakt moeten worden welke 
locaties we voor de school willen aanhouden en van welk(e) locatie(s) we geen gebruik meer zullen 
maken. 
 
De Griffioen beschikt over ruime I.C.T. voorzieningen. Voor 1 op de 6 kinderen is een computer 
beschikbaar. Een groot deel van van dit computerbestand is echter inmiddels afgeschreven en aan 
vervanging toe. In 29 van de 36 groepen (inclusief ‘Onderstebovengroep) wordt van een digitaal 
schoolbord gebruik gemaakt. Gezien de huidige ontwikkelingen op ICT-gebied moeten er afwegingen 
worden gemaakt hoe we zo efficiënt mogelijk alle ICT-middelen kunnen inzetten om onze 
onderwijsdoelen te bereiken en daarbij ook de maatschappelijke ontwikkelingen met informatie 
computertechnologie te kunnen volgen. 
 
 
h) Financiën: 
Jarenlang heeft ’De Griffioen’ vanwege de grootte van de school en de jaarlijkse groei van het 
aantal leerlingen over ruime financiële middelen kunnen beschikken. De inkomsten worden ook 
gecreëerd door extra inkomsten te werven (o.a. telefoniemasten op de school en verhuur van 
ruimten voor verenigingen uit Prinsenbeek), door zuinig om te gaan met materialen en door 
voordelig inkopen te doen in grote aantallen. 
Afgelopen jaren zien we helaas een dalende tendens in de financiele mogelijkheden. Aan het eind 
van de afgelopen kalenderjaren waren de exploitatieresultaten negatief.   
Oorzaken van de tekorten zijn vooral gelegen in: de ingebruikname van een nieuw schoolgebouw 
met dure extra voorzieningen, afname van het aantal leerlingen, personeelsbeleid met 
benoemingen in de LB-schaal en beloningen en bezuinigingen vanuit de overheid. Heroverwegingen 
moeten leiden tot een bijstelling van ons uitgavenpatroon. Wij hopen echter dat de kwaliteit van 
ons onderwijs hiermee niet onder druk komt te staan en dat we onze hoge kwaliteit kunnen 
handhaven. 
 
 
 

1.3 Het stellen van prioriteiten 
 
Stap 1) De belangrijkste Externe (par 1.1) en Interne (par. 1.2) ontwikkelingen en invloeden voor de 
komende planperiode (2013-2017) in beeld: 
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Extern Intern 
 Prognoses voor de komende jaren wijzen 

uit dat het leerlingenaantal sterk zal dalen. 
Dit zal behoorlijke consequenties voor de 
school hebben. 

 De verkeerssituatie rondom de school is 
een aanhoudende zorg. Dagelijks moeten 
vele honderden kinderen en ouders drukke 
straten in de nabijheid van de school 
oversteken. De school zal in samenwerking 
met gemeente en politie hier behoorlijk in 
moeten blijven investeren. 

 Een goed gevoel van sociale veiligheid is 
voor veel ouders zeer belangrijk. Vele 
ouders laten in hun keuze voor een school 
dit heel sterk meewegen. De Griffioen 
moet hier zeker vanwege de grootte van de 
school extra aandacht voor hebben. 

 Voor de ontwikkeling naar een kindcentrum 
waarbij ouders en kinderen meer geboden 
wordt dan alleen onderwijs, gaat de school 
actief op zoek naar partners. Deze moeten 
gevonden worden bij kinderopvang-
organisaties i.v.m. voor- en naschoolse 
opvang  en buitenschoolse activiteiten.  op 
het gebied van sport en recreatie.  

 Met betrekking tot buitenschoolse 
activiteiten willen we in samenwerking met 
kinderopvang en overige scholen in 
Prinsenbeek participeren in een breed 
aanbod op het gebied van sport en 
creatieve dagbesteding. De activiteiten die 
nu al plaatsvinden staan los van de school. 

 De inspectie beoordeelt ‘De Griffioen’ al 
jaren als school met ruim voldoende 
resultaten. Het is belangrijk voor het imago 
van de school dit hoge niveau vast te 
houden. 

 Bezuinigingen in combinatie met een 
afname van het leerlingenaantal zal een 
zware wissel trekken op de financiele 
mogelijkheden van de school. 

  

  De school kampt al jaren met 
huisvestingsproblemen. Momenteel wordt 
in 4 gebouwen lesgegeven. Deze spreiding 
staat een efficiente onderwijsinhoudelijke 
ontwikkeling in de weg. Door de spreiding 
en de grootte van de school verlopen 
ontwikkelingen trager dan gewenst. Het is 
wenselijk dat alle groepen in een 
schoolgebouw hun lessen krijgen.  

 Bij sterke afname van het aantal leerlingen 
moet een belangrijke keuze worden 
gemaakt welke gebouwen nog aan de 
school blijven. 

 Op onderwijsinhoudelijk gebied moet de 
school zich blijven profileren als school 
met vele mogelijkheden voor Passend 
Onderwijs. Kansen moeten worden benut. 
De school staat op het keerpunt van een 
onderwijskundige uitvoering: Van klassikaal 
onderwijs naar meer individueel gericht 
onderwijs waarbij elk kind het onderwijs 
krijgt dat het nodig heeft. 

 De komende jaren gaat een deel van de 
zeer ervaren leerkrachten met pensioen. 
Deze leerkrachten zijn in een aantal 
opzichten nog de steunpilaren voor een 
goede samenwerking. Gezien de 
leeftijdsopbouw van het team is er 
onvoldoende evenwicht. Jonge 
leerkrachten moeten initiatieven gaan 
overnemen en het draagvlak voor de 
toekomst van de school gaan vormen. 

 De mogelijkheden voor de uitvoering van 
goed personeelsbeleid (o.a. 
beloningsbeleid en het plaatsen van 
leerkrachten in de LB-schaal moeten goed 
worden benut om het gevoel van 
ongelijkheid binnen het team te 
voorkomen.  

 Leerkrachten doen kennis op door het 
volgen van opleidingen en cursussen. Deze 
kennis moet zoveel mogelijk met elkaar 
worden gedeeld. 

 Een vervolg op het Leren van data 

 Een efficienter gebruik van ParnasSys 
waarbij de grootste zorg uitgaat naar het 
opstellen van goede handelingsplannen. 

 Het doorgroeien van de zelfsturende en 
zelfverantwoordelijke teams. 

 

 
 
Stap 2) Hoe beïnvloeden de Externe en Interne ontwikkelingen elkaar? 
 
Op een aantal van de externe risico’s zal de school nauwelijks of geen invloed uit kunnen oefenen. 
Vandaar dat het uitermate van belang is dat de school intern de zaken goed op orde heeft/houdt en 
de mogelijkheden die er vooral op onderwijskundig gebied zijn, zo volledig mogelijk weet te 
benutten. We moeten de risico’s proberen te zien als kansen in het belang van onze kinderen. 
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De ontwikkeling van het leerlingenaantal in combinatie met de huisvestingsmogelijkheden en 
onmogelijkheden kunnen sterk van invloed op elkaar zijn. Een goed doordacht plan gecombineerd 
met een visie voor de toekomst zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 
 
De Griffioen moet een zeer brede school voor de toekomst kunnen worden indien de 
onderwijskundige mogelijkheden voor goed Passend Onderwijs worden benut en er een goede  
samenwerking tot stand komt met partners voor de kinderopvang en overige sport- en recreatieve 
instanties. Een ruim aanbod van buitenschoolse activiteiten in het kader van een verlengde 
schooldag moet een verrijking voor kinderen en de school betekenen. 
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Hoofdstuk 2 Positionering van de school  
(wie willen we zijn?) 
 

2.1) Missie van de school 
<‘Kbs De Griffioen’, een zeer brede school met een dorps karakter waarbij elke leerling op alle 
gebieden telt en prestaties en welbevinden van de kinderen samengaan.  
Op ‘De Griffioen’ willen wij de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vorm geven: 
Het schoolteam hecht een enorm belang aan veiligheid en het welbevinden van de kinderen. De 
maatschappij is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Veranderingen brengen vaak 
onzekerheden met zich mee en ook voor kinderen is het regelmatig moeilijk hier goed mee om te 
gaan. De huidige 24-uurs economie heeft vooral ook zijn invloed op onze kinderen. Beide ouders van 
veel kinderen werken. Zij krijgen hierdoor vaak te maken met meerdere opvoeders. Kinderen zijn 
hier niet altijd even gelukkig mee.                                                                                                   
Door allerlei ontwikkelingen is ook de jeugd aan het veranderen. Een gebrek aan discipline, 
pesterijen, vandalisme en agressiviteit komt steeds vaker voor. Het team van ‘De Griffioen’ wil op 
al deze zaken die tot sociaal emotionele problemen kunnen leiden inspelen door de kinderen in 
ieder geval op school orde, rust, regelmaat en structuur aan te bieden, ze discipline bij te brengen 
en ze te leren op de juiste manier met regels, waarden en normen om te gaan.                      
Hierbij proberen we zeker ook te bereiken dat kinderen met plezier naar school komen en zich op 
school prettig voelen. Met name deze prestatie willen we neerzetten naast een goede score op het 
gebied van de leerresultaten. Daarbij houden we rekening met de capaciteiten en zeker ook de 
individuele mogelijkheden van de kinderen. 
 

2.2) Visie van de school 
Voor wat betreft onze visie maken we een onderscheid in onze pedagogische, maatschappelijke, 
onderwijskundige, levensbeschouwelijke en schoolorganisatorische visie. 
 
 
Pedagogische visie 
 
Wij willen een school zijn waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal-
emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Wij hechten aan goede prestaties 
(ontwikkelen naar de mogelijkheden), maar het welbevinden van de kinderen komt op de eerste 
plaats. Het ‘goed in je vel zitten’ is de basis van goed presteren op leergebied. We hebben op 
sociaal-emotioneel gebied een leerlingvolgsysteem, we werken met een S.E.O.-methode en voor 

uitvallers zijn er Sova-, faalangst en weerbaarheidtrainingen. 

Op sociaal-emotioneel gebied kunnen niet alle kinderen over één kam geschoren worden. We willen 
opvoeden tot kritisch, zelfstandige volwassenen die kunnen omgaan met mensen die anders zijn en 
anders denken. Dat houdt in dat ook wij geen eenvormigheid kunnen en willen eisen bij onze 
kinderen. 

In de 8 jaar die een kind op school doorbrengt willen we dat het veel variatie in leerkrachten krijgt. 
We denken daarbij aan de verschillen man – vrouw, ouder - jonger, creatief – zakelijk, streng – 

toegeeflijk, duobaan – fulltimer. 

 
Maatschappelijke visie 
 
We willen kinderen opvoeden tot zelfstandige burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan 

de maatschappelijke orde. 

We willen kinderen samen met de ouders opvoeden tot volwassenen die zich kunnen handhaven in 

een steeds veranderende maatschappij 

We willen kinderen leren dat de in onze maatschappij gangbare normen en waarden belangrijk zijn, 
maar ook dat afwijkingen daarvan niet per definitie verkeerd zijn. We willen ze leren 

maatschappelijke ontwikkelingen kritisch en “open-minded” te volgen. 
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Wij vinden een goede samenwerking tussen school en ouders essentieel voor een optimale 
ontwikkeling van de leerlingen. We streven daarom naar een open en eerlijke relatie met ouders. 
We willen openstaan voor kritische kanttekeningen. Participatie van ouders in OR, MR en andere 

commissies wordt erg op prijs gesteld 

Het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van kinderen houdt voor ons ook in dat we kritisch zijn t.a.v. 

ons eigen functioneren en blijvend zullen werken aan onze eigen ontwikkeling en professionaliteit.  

Tenslotte staat de school in een dorp met een duidelijk gemeenschapsgevoel. Dit gevoel willen wij 
stimuleren en voeden door activiteiten die in het dorp plaatsvinden onder de aandacht te brengen 
en te ondersteunen. De deuren van de school staan regelmatig open voor Prinsenbeekse 
verenigingen, de EHBO die wekelijks volwassenen de Eerste Hulp Bij Ongelukken bijbrengen, koren 
die hun zangactiviteiten binnen de school studeren en onlangs nog de ‘buurtpreventie’ die zijn 
startschot vanuit ’De Griffioen opluisterde. 
 
Onderwijskundige visie 
 
Vanzelfsprekend willen we onderwijs geven dat voldoet aan de eisen vanuit de wet- en regelgeving 
en de kerndoelen. 
We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. De basis is klassikaal onderwijs, maar ter wille 
van het welbevinden van kinderen werken we adaptief (op instructie, tempo en verwerking) en op 
belangstelling (‘Onderstebovenklas’) 
We proberen alle leerlingen dezelfde basisstof aan te bieden en daarnaast te werken met herhaling- 
en verrijkingsstof. Voor enkele uitzonderingen stellen we een aparte leerlijn op.  
In de lijn van Passend Onderwijs kiezen we ervoor de kinderen zoveel mogelijk binnen het regulier 
basisonderwijs op te vangen. We willen leerlingen pas verwijzen naar het speciaal onderwijs als we 
onvoldoende antwoord kunnen geven op de hulpvraag van de leerling of als de ontwikkeling van 
medeleerlingen in het geding komt.  
We willen de ‘betere’ leerling ook voldoende uitdagende leerstof aanbieden.  Onder ‘de betere’ 
leerling verstaan we die kinderen die boven het gemiddelde uitstijgen. We doen dit door kinderen in 
de ‘Onderstebovenklas’ te plaatsen en door ze ‘Stapelgekke’ leskisten aan te bieden.  
Onze zorgstructuur richt zich in eerste instantie (toetsen, besprekingen) op alle leerlingen. 
Remediërende zorg gaat vnl. naar kinderen die dit voor een bepaalde periode nodig hebben. In 
eerste instantie vangen we zorgleerlingen in de groep (adaptief) op. Voor zwaardere zorg (rugzak 
e.d) zetten we remedial teaching in. Activiteiten van Intern Begeleiders richten zich in eerste 
instantie op coördineren van alle zorg voor de leerlingen en het begeleiden van de leerkrachten in 
een specifieke aanpak van zorgleerlingen. 
Naast de grote aandacht voor de basisvaardigheden geven wij aandacht aan de creatieve vakken en 
zaakvakken. We maken gebruik van het cultuureducatieprogramma ‘De Ontdekking’. Daarnaast 
hebben we gastdocenten gecontracteerd, o.a. van ‘De Nieuwe Veste’ voor drama in groep 3-5 en 7. 
De huidige onderwijskundige visie is de afgelopen schooljaren onder druk komen staan. Steeds vaker 
treden geluiden naar voren dat we het onderwijs willen aanpassen aan een moderne kindgerichte 
onderwijsvorm. Het vaststellen van een nieuwe visie zal het eerste schooljaar van deze planperiode 
de hoogste prioriteit hebben om van daaruit het deelbeleid en overige doelstellingen vast te stellen. 
 
Levensbeschouwelijke visie 
 
We werken vanuit normen en waarden die voortkomen vanuit een christelijke levensbeschouwing 
met respect voor andere levensbeschouwingen. 
 
De Katholieke signatuur van onze school is vastgelegd in de statuten van stichting INOS. 
De Christelijke (katholieke) identiteit van onze school willen we naast het geven van catechese 
vooral uitdragen door onze manier van omgaan met ouders, leerlingen en elkaar. Kernwoorden 
daarbij zijn verdraagzaamheid en respect voor elkaar en elkaars mening, geloof, afkomst, sekse, 

eigendom, lichaam en omgeving. Van anders of niet-gelovigen verwachten we dat ook. 

 
 
 
 



 

Strategisch beleidsplan 2013-2017, INOS-Format februari 2013  21 

 

Schoolorganisatorische visie 
 
De schoolorganisatie is gericht op een klassikale aanpak. De leerlingen zitten in groepen van tussen 
de 25 en 30 kinderen, voornamelijk gebaseerd op leeftijd. De groepsleerkrachten zijn 
(eind)verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen. Ze worden binnen de school 
ondersteund door de directeur, teamcoördinatoren, I.C.T.-ers, Intern Begeleiders, school- en 
klassenassistenten, administratief medewerkster en een conciërge. De groepsleerkracht is echter de 
spil waaromheen de gehele zorg voor een leerling zich concentreert. 
Ons uitgangspunt is dat het klassikale model steeds verder zal (moeten) evolueren naar onderwijs 
op maat. Een klassikale aanpak naast individuele leerlijnen en groepsdifferentiatie zullen 
kenmerkend zijn voor ons onderwijs in de toekomst. Dit betekent, dat verschillende 
groeperingvormen naast elkaar voorkomen en dat het jaarklassensysteem daar waar het effectief is 
blijft bestaan en daar waar het een sta in de weg is voor kwalitatief goed onderwijs (onderwijs op 
maat) wordt afgebouwd.  
 
Bij een steeds meer terugtredende overheid en een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de 
school is ondersteuning vanuit het College van Bestuur en bestuurskantoor belangrijk. 
Vanzelfsprekend moeten we alle binnen INOS gemaakte afspraken loyaal nakomen. Wel moet ervoor 
worden gewaakt dat binnen de stichting voldoende diversiteit tussen scholen onderling en 
flexibiliteit in de toepassing van regels en afspraken blijft bestaan.  
 
Onze school maakt deel uit van een grote stichting. De wettelijke rechten van leerkrachten (ook 
degenen die elders werkzaam zijn binnen de stichting) zullen de eigen invloed op het benoemen van 
personeelsleden kunnen verkleinen. Ons streven blijft er toch op gericht een gezond evenwicht in 

leeftijdsopbouw en geslacht binnen het personeelsbestand te bewerkstelligen 

Verzoeken om deeltijdarbeid en ouderschapsverlof zullen we bij voorkeur inwilligen met dien 
verstande dat het uitgangspunt is: maximaal slechts 2 leerkrachten voor een groep. Bij een duobaan 
willen we dat de werktijden van beide leerkrachten niet te ver uiteen lopen. Dit om te bevorderen 
dat er echt gedeelde verantwoordelijkheid is. Naast de leerkrachten kunnen ook nog klasse- en 

onderwijsassistenten en (L.I.O.-)stagiaires werkzaam zijn in een groep. 

Verplichtingen die wettelijk voorgeschreven worden, bijv. de klachtenregeling, zullen wij binnen de 

stichting INOS zoveel mogelijk uniform uitvoeren. 

 
 

2.3) Strategie en prioriteitstelling voor de komende planperiode 
Met De Griffioen willen we een gezellige opleidingsschool zijn. Gezelligheid waarbij kinderen met 
veel plezier naar school komen moet de basis zijn om tot goede resultaten te komen. 
Deze doelstelling te realiseren betekent ook dat we een onderwijsaanbod moeten hebben dat 
zoveel mogelijk is afgestemd op de onderwijsbehoefte van alle kinderen.  
 
De meeste kinderen van onze school komen uit Prinsenbeek. Ouders spreken regelmatig hun wens 
en verwachting uit dat kinderen eenmaal op ‘De Griffioen’ hier ook altijd kunnen blijven. Ouders 
zien in De Griffioen veel mogelijkheden om kinderen extra ondersteuning te bieden indien hieraan 
behoefte bestaat. Een verwijzing naar het S.B.O. of S.O. stuit meestal op de nodige weerstand, 
vooral vanwege het feit dat ouders hiermee met hun kind(eren) het dorp uitmoeten. Vaak ontbreekt 
het hen ook aan mogelijkheden vanwege eigen werkzaamheden. Opgroeien onder en na schooltijd 
met buurtgenootjes heeft de voorkeur. 
 
Als grote school heeft De Griffioen heel wat mogelijkheden om kinderen extra ondersteuning te 
bieden. Afgelopen jaren zijn hier inmiddels heel wat activiteiten voor opgezet. Er is een 
‘Onderstebovenklas’ gekomen, er worden speciale leskisten ingezet om kinderen extra uitdaging te 
geven, onderwijs- en klassenassistenten kunnen worden ingezet, aan kinderen wordt sociale 
vaardigheidstraining, faalangst en weerbaarheidtraining gegeven en er zijn in de afgelopen jaren 
speciale 2+- en 3+-groepen geformeerd waarbij kinderen op jonge leeftijd de ontwikkeling kunnen 
maken die bij hen past.  
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Het schoolgebouw biedt volop mogelijkheden om ook andere partners gebruik van te laten maken. 
Deels gebeurt dit doordat in het gebouw verschillende cursussen in buitenschoolse uren (vooral voor 
volwassenen) worden gegeven. Het streven is dit in de toekomst ook meer voor kinderen 
toegankelijk te maken. Hiermee zal de school zich meer gaan richten naar een brede zorgschool. 
 
Conclusie: 
Vanwege bovenstaande argumenten zijn we ons ervan bewust dat we naar mogelijkheden blijven 
zoeken ons onderwijs steeds verder te ontwikkelen. Daarbij moeten we zoeken naar partners die 
ons onderwijs en de zorg voor onze kinderen verrijken en versterken.  
 
Prioriteiten om onze doelstellingen voor de komende planperiode te realiseren: 
- De onderwijskundige aanpak moet zich de komende periode meer ontwikkelen naar een onderwijs  
  op maat voor alle kinderen. Adaptief onderwijs moet de maat zijn. 
  De uitwerkingen staan in hoofdstuk 3. 
- Het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van kinderen houdt in dat leerkrachten kritisch moeten zijn  
  ten aanzien van het eigen functioneren en blijvend blijven werken aan de eigen ontwikkeling en  
  professionaliteit, o.a. middels nascholing. 
- In samenwerking met partners willen we de zorg voor onze kinderen uitbreiden. 
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Hoofdstuk 3 Vertaling in (deel)beleid  
(welke stappen gaan we zetten?) 
 

3.1) Onderwijs 

INOS-doelen en indicatoren voor dit beleidsdomein: 

 DOEL 1: INOS versterkt het zelfverantwoordelijk leren 
o Elke school heeft in 2012 een visie op het zelfverantwoordelijk leren; Deze visie is 

uitgewerkt in een plan van aanpak voor de komende jaren. 

 DOEL 2: INOS biedt leerlingen een passend onderwijsarrangement, waar mogelijk thuisnabij, 
dat ruimte geeft voor brede ontwikkeling van maximale talentontplooiing.  

o Elke school heeft eind 2012 een ondersteuningsprofiel. 
o INOS geeft vanaf 1 augustus 2014 in samenwerking met de partners in het SWV 

Passend Onderwijs uitvoering aan haar zorgplicht. 
o De vorming van één Organisatorische Eenheid voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

binnen INOS is per 1 augustus 2013 gerealiseerd. 

 DOEL 3: INOS stimuleert de brede ontwikkeling van leerlingen. De ontwikkeling van integrale 
kindcentra draagt hieraan bij. Hiervoor wordt visie ontwikkeld over dagarrangementen. 

o Eind 2013 hebben scholen inzichtelijk gemaakt hoe de stand van zaken is met 
betrekking tot het document 'Leren in Verbinding' en hebben aan de hand hiervan hun 
acties voor de komende jaren benoemd. 

 DOEL 4: INOS anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert 
de komende jaren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere 
onderwijsinnovaties. 

o INOS heeft met ingang van het schooljaar 2013-2014 een nieuw ICT-beleidsplan en 
uitvoeringsplan voor haar scholen. 

o INOS participeert jaarlijks in minimaal twee landelijke of regionale 
innovatieprojecten. 

 
Thema’s die aan bod komen (niet per definitie in deze volgorde): 

 Zelfverantwoordelijke leerlingen 

 Pluriforme samenleving 

 Ononderbroken ontwikkeling 

 Onderwijstijd 

 Kerndoelen / leerstofaanbod 

 Onderwijsrendement / leerwinst (opbrengsten + uitstroom VO/SBO/SO) 

 Pedagogisch Klimaat 

 Zorg- en Advies Team 

 Passend Onderwijsbeleid 

 Systeem van ondersteuning en begeleiding (incl ziekte thuis, LGF en SB-rugzak) 

 Pestprotocol 

 Positie van de leerlingen als gesprekspartner / leerlingenraad 

 Aanbod dagarrangement 

 Ontwikkeling schoolverzuim 

 Ouders als partner in opvoeding en onderwijs 

 Onderwijskundige innovatieprojecten 

 Relatie met VVE-partners en instroom van leerlingen. 

 Relatie met VO en doorstroom van leerlingen. 

 Identiteit 

 Burgerschap en sociale integratie 

 Beredeneerd aanbod 
 
 

Zelfverantwoordelijke leerlingen Op Basisschool De Griffioen proberen we een 
leeromgeving te creëren waarin een op-ontwikkeling-
gericht pedagogisch- en onderwijskundig klimaat heerst. 
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Een omgeving waar iedere leerling zich naar eigen 
vermogen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief 
gebied optimaal kan ontwikkelen.  
 
De leerlingen op Basisschool De Griffioen voelen zich 
vertrouwd en veilig op school. Zij voelen zich competent 
en hebben vertrouwen in het eigen kunnen. Zij zijn 
sociaal weerbaar en stellen zich respectvol op naar 
andere kinderen. Zij zijn in staat om op eigen 
ontwikkelingebiveau alleen of samen met anderen 
opdrachten zelfstandig opdrachten uit te voeren of 
problemen op te lossen.  In de omgang met anderen 
houden zij zich aan gemaakte regels en afspraken. 
 
Op Basisschool De Griffioen realiseren de leerkrachten 
zich dat een leerling verantwoordelijk is voor het eigen 
leren. De leerkracht is verantwoordelijk voor de 
leeromgeving en het eigen didactisch en pedagogisch 
handelen.  
 
Een werkgroep Zelfverantwoordelijk leren gaat aan de 
Slag met een onderzoek naar het bevorderen van 
meetbaar zichtbare veranderingen in het klassenmana-
gement waardoor er een rijke, uitdagende, stimulerende 
Leeromgeving gecreerd kan worden. Basisschool De 
Griffoen gaat werken aan het verbeteren van het zelf 
plannen en organiseren door leerlingen, het leren 
evalueren van het eigen werk, de doelmatige samen-
werking tussen de leerlingen en het feedback geven op 
deze zelfstandigheid en samenwerking. 

Pluriforme samenleving Basisschool De Griffioen bevindt zich midden in een 
pluriforme samenleving. Het onderwijs en 
onderwijsinhouden moeten daaraan aangepast zijn.  
De school staat dan ook nadrukkelijk open voor kinderen 
van alle gezindten en alle nationaliteiten. De katholieke 
identiteit is uitgangspunt voor de waarden en normen 
die centraal staan binnen onze school. Iedereen is 
welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond, dit dragen 
we uit in woord en gedrag. Discriminatie op welke grond 
dan ook wordt niet geaccepteerd. 

Ononderbroken ontwikkeling Op Basisschool De Griffioen krijgen de leerlingen 
onderwijs in een doorlopende lijn, er is sprake van een 
ononderbroken ontwikkeling. We doen dat door te 
werken met methoden en curricula die ons helpen bij 
een goede en logische opbouw in de leerstof.  
 
De leerkracht is de organisator van het leren in de klas, 
de leerkracht zoekt samen met collega’s verbinding over 
inhoud en opbouw van de leerstof. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan het wat (welke thema’s, welke 
inhouden) en het hoe (op welke manier). De meest 
eenvoudige weg lijkt het volgen van de methode, maar 
essentieel daarbij is het maken van de juiste keuzes.  
De leraar is verantwoordelijk voor het waarborgen van 
de kwaliteit van het onderwijs in de eigen groep. 
 
In principe doorloopt een kind onze school in 8 jaar. 
Soms kan het zijn dat een leerling de school versneld of 
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vertraagd doorloopt. Dit gebeurt altijd in zorgvuldig 
overleg met de ouders. 

Onderwijstijd Op basisschool de griffioen besteden wij het grootste 
deel van de onderwijstijd aan het aanleren en verder 
ontwikkelen van de vaardigheden op het gebied van 
rekenen, taal en lezen.  
 
Binnen de geboden onderwijstijd komt de leraar 
tegemoet aan individuele onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Ieder schooljaar maakt de school haar 
urenrooster inzichtelijk en vraagt haar 
medezeggenschapsraad instemming hierover te geven. 
 
Om zelfstandige en relatief onafhankelijke keuzes 
binnen de onderwijstijd mogelijk te maken binnen 
iedere groep van een leerjaar worden de gezamenlijk 
vastgelegde afspraken omtrent leerdoenen en 
onderwijstijd beperkt tot 90% van de lestijd. De 
groepsleraar heeft daarmee de mogelijkheid om 10% van 
de onderwijstijd naar eigen inzicht in te vullen. Het 
spreekt voor zich dat ook deze tijd verantwoord moet 
worden in het weekplan van de groep. 

Kerndoelen / leerstofaanbod Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
heeft in 2006 de kerndoelen voor het Primair Onderwijs 
opnieuw geformuleerd. Deze kerndoelen zijn bepalend 
voor het leerstofaanbod op Basisschool De Griffioen.  
 
De school gebruikt methodes van educatieve uitgevers 
waarin deze kerndoelen zijn opgenomen, als leidraad 
voor het lesprogramma. Deze methodes zijn opgebouwd 
volgens heldere leerlijnen. Aangebrachte 
wijzigingen/aanpassingen van het leerstofaanbod zijn 
beschreven in de arrangementen van het betreffende 
vakgebied binnen het toegepaste onderwijscontinuüm. 
Op deze manier biedt de school de leerlingen een 
ononderbroken leerlijn.Nadruk Ligt hierbij vooral op de 
cursorische vakken. Hierbij zal in de toekomst steeds 
meer rekening gehouden worden met de referentie-
niveaus. 

Onderwijsrendement / leerwinst 
(opbrengsten + uitstroom 
VO/SBO/SO) 

Onze ambities zijn er op gericht dat de opbrengsten 
tenminste liggen op het niveau dat op gond van onze 
leerlingpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent 
dat we bij alle toetsen steven boven het gemiddelde 
scoren. Op Basisschool De Griffioen streven we naar een 
duurzame score boven het landelijk gemiddelde op de 
CITO-Eindtoets.  
 
De school evalueert halfjaarlijks het onderwijs-
rendement in termen van opbrengsten door middel van 
een data analyse van toetsgegevens. Deze worden 
opgenomen in het leerlingvolgsysteem. In de analyse 
wordt de verbinding gelegd met onze geformuleerde 
schoolambities en normering van de inspectie. De 
analyse vormt de basis voor de indeling van de 
onderwijsarrangementen. Wij streven naar een 
deelnamepercentage S(B)O < 1%. 
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Vanaf 2016 zal op Basisschool De Griffioen de leerwinst 
inzichtelijk in kaart worden gebracht door de Leer-
progressie in de leerjaren jaarlijks tegen elkaar af te 
zetten. 

Pedagogisch Klimaat Op Basisschool De Griffioen vinden wij het van belang 
dat alle kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. In 
de dagelijkse praktijk betekent dit, dat we de drie 
basisbehoeften, relatie, competentie en autonomie, van 
al onze leerlingen in woord en daad stimuleren en 
bevestigen. 
 
Bij de keuze van de nieuwe methode Sociale 
Vaardigheden en Ontwikkeling in de nabije toekomst 
kunnen mogelijk de uitgangspunten van Positive 
Behaviour Support (PBS), zoals vanuit de INOS-
Leergemeenschap Gedrag en klassenmanagement zijn 
aangereikt, van waarde zijn. 

Zorg- en Advies Team Basisschool De Griffioen kan indien noodzakelijk een  
Zorg- en Adviesteam samenstellen. 
 
Dit Zorg- en Adviesteam wordt samengesteld uit de 
Intern Begeleiders, de School-CJG-er en eventuele 
andere betrokkenen. Een collega van een andere school 
kan in verband met de procedurele zorgvuldigheid 
worden uitgenodigd indien dat noodzakelijk is. 

Passend Onderwijsbeleid Basisschool De Griffioen profileert zich als brede 
zorgschool. Een brede zorgschool is een school die vanuit 
leerlingen met uiteenlopende onderwijs behoeften het 
juiste aanbod kan bieden. Basisshool De Griffioen neemt 
samen met beide andere scholen uit Prinsenbeek deel 
aan de INOS-brede ontwikkeling van herpositionering van 
het Sbao en de REC-scholen. 
 
Kinderen die moeilijkheden ondervinden in contacten 
met andere kinderen, kunnen op school onder lestijd 
deelnemen aan een SOVAtraining.  
 
Let op: In het onderwijs behoort de (nog) veelgebruikte 
term ‘zorg’ moet vervangen te worden door de term 
‘ondersteuning’. De term ‘zorg’ komt voort uit een 
perspectief van een bestaand ‘tekort’. Het ‘tekort’-
perspectief gaat ervan uit dat mensen met een 
beperking patiënt zijn en verzorging nodig hebben.  
Op Basisschool De Grifffioen gaan we uit van het 
burgerschapsperspectief. Dit houdt in dat mensen met 
een beperking in de eerste plaats gelijkwaardige burgers 
in de samenleving zijn. We gaan uit van de visie dat wij 
alle leerlingen hun talenten optimaal willen laten 
benutten en denken vanuit wat kinderen wel kunnen en 
niet vanuit wat ze niet kunnen. 
 
Passend Onderwijs: “Gewoon goed onderwijs met nog 
eens een extra focus op de leerlingen die een speciale 
behoefte hebben en daarom ook een speciale aanpak 
nodig hebben”. 
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Systeem van ondersteuning en 
begeleiding (incl ziekte thuis, LGF 
en SB-rugzak) 

Basisschool De Griffioen werkt conform het vastgestelde 
INOS-ondersteuningsplan. Onze specifieke manier van 
werken voor leerlingen die meer dan gemiddelde 
ondersteuning nodig hebben, staat beschreven in het 
document ’Ondersteuningsplan Basisschool De Griffioen’. 
In dit document wordt ook ingegaan op onze werkwijze 
bij leerlingen met een rugzakje, en de manier waarop 
wij aankijken tegen Passend Onderwijs. 
 
Het profiel waar Basisschool De Griffioen voor gekozen 
heeft is het profiel van de Brede zorgschool. Dit 
realiseren we door middel van een fasenstructuur in het 
systeem van ondersteuning, het onderwijscontinuüm en 
Leren van data. 
 
De school verzorgt onderwijs aan kinderen met een 
INOS-rugzak binnen het bereik van het schoolprofiel. 
De school hanteert twee geïntegreerde 
leerlingvolgsystemen: Parnassys en Zien! Voor alle 
leerlingen en heel specifiek voor de leerlingen van groep 
1/2: Kijk!  
 
Indien kinderen langer dan 5 dagen door ziekte afwezig 
zijn, bespreekt de groepsleerkracht met de ouders welke 
taken het kind tijdens zijn ziekte kan uitvoeren en wat 
de rol van ouders en school daarbij is. 

Pestprotocol Basisschool De Griffioen heeft een document 
Pestprotocol. Er is een SEO-volgsysteem dat gebruikt 
wordt door de leerkrachten (Zien!) bij het volgen van 
leerlingen. In schooljaar 2015-2016 zullen ook de 
leerlingen de Zien-inventarisatie in gaan vullen. 
 
Het pestprotocol geeft leerkrachten adviezen en sancties 
bij pestgedrag tussen leerlingen. De zorgcoördinator en 
de groepsleerkracht, in overleg met de Intern 
Begeleider, neemt de eerste aanzet tot het uitvoeren 
van dit protocol. Dit altijd in samenwerking met ouders. 
 
In de groepen zijn regels afgesproken om het 
samenleven, samenspelen en samenwerken goed te laten 
verlopen. Deze regels zijn gebaseerd op respect voor 
elkaar, respect voor andermans eigendommen en de zorg 
voor het milieu. Aan deze regels wordt in de klas 
regelmatig aandacht geschonken. We bespreken 
regelmatig met de leerlingen hun gedrag ten opzichte 
van elkaar. Indien nodig nemen we contact op met de 
ouders. Dat gebeurt in ieder geval wanneer het gedrag 
van een kind als storend, of als bedreigend voor zijn 
eigen ontwikkeling en/of die van anderen wordt ervaren. 

Positie van de leerlingen als 
gesprekspartner / leerlingenraad 

Basisschool De Griffioen verzorgt het onderwijs aan 
leerlingen met de bedoeling de leerlingen op te voeden 
tot kritische zelfdenkende burgers.  De school gaat uit 
van de totale ontwikkeling van de leerlingen. Dit wordt 
gerealiseerd door het model staan van het team, vakken 
als identiteit en burgerschap.  
 
In de komende jaren willen wij komen tot de oprichting 
van een duurzame leerlingenraad waardoor de leerlingen 
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de mogelijkheid hebben om hun gedachten en wensen op 
een formele wijze naar voren te brengen. 
 
Leerlingen worden op Basisschool De Griffioen nog niet 
uitgebreid betrokken bij de gesprekken rond hun 
voortgang/leerprestaties met ouders.  

Aanbod dagarrangement De leerlingen brengen een groot deel van de tijd door in 
de school zelf en vallen daarbij onder de 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten en de 
schoolleiding. Daarnaast is de behoefte aan opvang van 
leerlingen voor schooltijd, in de middagpauze en na 
schooltijd groeiend. De school werkt hiervoor samen met 
Kober en Belle Fleur.  
 
Het schoolbeleid rond de invoering van dagarrange-
menten staat nog in de startblokken. Door een 
intensievere samenwerking met diverse externe partners 
zullen de komende jaren de denkbeelden en de 
concretisering hiervan steeds duidelijker moeten 
worden. De opvang is op dit moment goed geregeld. Een 
uitdaging is de kwaliteit van de samenwerking in stand 
houden op het moment dat er intensief in ruimtes 
samengewerkt moet worden. Dubbelgebruik van ruimtes, 
door school en door opvang, zal ook in de toekomst 
noodzakelijk blijven.  

Ontwikkeling schoolverzuim De aanwezigheid en het verzuim van leerlingen wordt 
zorgvuldig geregistreerd. Bij verzuim wordt actief 
opgetreden.  
Er is regelmatig contact met de leerplichtambtenaar. 
Basisschool De Griffioen is vooral alert op het 
zogenaamde luxeverzuim.  
Verzoeken om verlof vlak voor en vlak na de reguliere 
vakanties worden niet toegestaan. Daar waar het 
noodzakelijk is om uitzonderingen te maken worden 
deze zorgvuldig afgewogen en altijd geregistreerd. 

Ouders als partner in opvoeding en 
onderwijs 

De ouders zijn de verantwoordelijken voor de opvoeding 
van de leerlingen. De school is partner in de begeleiding 
van het leren van kinderen. Dit betekent dat de school 
zich voortdurend bewust moet zijn van de eigen 
beperkingen en actief op zoek moet naar mogelijkheden 
om samen met de ouders de juiste keuzes te maken voor 
de kinderen.  
 
Gedurende een schooljaar zijn er een aantal formele 
contactmomenten ingepland, zoals individuele 
gesprekken, spreekuren en ouderavonden. Daarnaast 
bestaat er altijd de mogelijkheid voor niet geplande 
gesprekken als de omstandigheden daar aanleiding toe 
geven. Initiatief daarvoor kan uitgaan van leerkracht of 
ouders.  
 
Via Medezeggenschapsraad en Ouderraad zijn ouders ook 
betrokken bij allerlei schoolaangelegenheden. Mogelijk 
dat de school in samenwerking met Medezeggenschaps-
raad, Ouderraad en de andere Prinsenbeekse scholen 
thema-avonden kunnen organiseren. 
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Onderwijskundige 
innovatieprojecten 

Basisschool De Griffioen staat open voor onderwijs-
innovatie. De grootste innovatie zal in de komende jaren 
de wijziging van de focus op onderwijs naar de focus op 
het leren zijn. In de komende planperiode zal 
Basisschool De Griffioen een nadere beschrijving / 
definiering van leren uitwerken.  
 
Een mogelijke voorbeeld omschrijving: “Leren gebeurt 
wanneer kennis en vaardigheden worden toegevoegd aan 
wat er al gekend is en het begrip ervoor wordt 
ontwikkeld. Wanneer er niets nieuws wordt aangeboden 
worden bestaande kennis en vaardigheden geoefend en 
geconsolideerd. Leren kent verschillende persoonlijke, 
sociale, emotionele, culturele en academische 
aspecten.” 
 
Binnen INOS is er sprake van een onvangrijk 
veranderingstraject Grenzeloos Leren. In de komende 
jaren zal Basisschool De Griffioen vernieuwings en 
verbeteringsitems nader omschrijven, uitwerken en tot 
stand brengen. 

Relatie met VVE-partners en 
instroom van leerlingen. 

Wij krijgen van peuterspeelzalen verslagen over 
leerlingen die naar Basisschool De Griffioen toe komen. 
De school bezoekt de peuterspeelzalen waar leerlingen 
vandaan komen op Basisschool De Griffioen tenminste 
twee keer per jaar. Er zijn gesprekken met ouders bij 
aanmelding van de leerling.  
 
Tot nu toe hebben wij niet te maken gehad met 
organisaties voor voorschoolse en vroegtijdige educatie.  
Een van onze partners in kinderopvang, Belle Fleur, is 
een VVE-aanbieder. In de komende planperiode zal 
Basisschool De Griffioen nauw gaan samenwerken met 
deze aanbieder. Voor leerlingen komt deze 
samenwerking een soepele overgang naar de bassischool 
ten goede. 

Relatie met VO en doorstroom van 
leerlingen. 

Basisschool De Griffioen heeft contact met alle scholen 
voor VO waar de leerlingen van onze school na groep 8 
naar toe gaan, of in de afgelopen periode zijn gegaan. Er 
vindt een onderlinge overdracht plaats zodat er sprake 
kan zijn van een optimale overgang. De scholen 
bevinden zich voornamelijk in Breda en Etten-Leur. 
 
De leerkrachten van groep 8 voeren adviesgesprekken 
met de leerlingen en hun ouders. Vervolgens stellen zij 
voor elke leerling een onderwijskundig rapport op, 
voorzien van een schooladvies. Dit wordt besproken met 
de brugklascoördinatoren van de ontvangende scholen. 
Tevens wordt dan besproken hoe de leerlingen van het 
voorgaande schooljaar de brugklas hebben doorlopen. 
Basisschool De Griffioen volgt de oud-leerlingen tot 
minstens het derde jaar in het VO. 
 
Leerkrachten van groep 8 hebben nauw contact met 
enkele vakdocenten uit het voortgezet onderwijs. Zij 
zullen in de komende jaren regelmatig elkaars scholen 
bezoeken met als doel de overgang basisschool-
voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. 
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Identiteit Basisschool De Griffioen is een katholieke school. 
Kinderen van andere gezindten worden ook op onze 
school toegelaten. Enerzijds omdat we een wijkfunctie 
hebben, anderzijds omdat wij openheid en pluriformiteit 
op religieus gebied erg belangrijk vinden. 
 
Op Basisschool De Griffioen is er gewerkt aan het INOS-
project Tijdloze Waarden in Eigentijds Onderwijs. 
Rondom de katholieke identiteit van de school zijn de 
acht genoemde waarden; naastenliefde, weerbaarheid, 
gemeenschapszin, tolerantie, respect, verwondering, 
authenticiteit en eigentijdse spiritualiteit nader ingevuld.  
De kernwaarden uit de brochure ‘Tijdloze waarden in 
eigentijds onderwijs’ van INOS hebben we vertaald naar 
de praktijk van onze school. 
 
Zaken die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: 

 Conflicten op een vreedzame wijze oplossen. 

 Zich gedragen vanuit respect voor algemeen 
aanvaarde waarden en normen. 

 De rol van gezagsdragers respecteren. 

 Een serieuze dialoog met anderen aangaan. 

 Leren nadenken over de eigen opvattingen en 
gedragingen in relatie tot algemeen aanvaarde 
waarden en normen. 

 De eigen mening met anderen bespreken. 

 Accepteren niet altijd gelijk te kunnen krijgen. 

 Hoe mensen met elkaar positief kunnen 
communiceren. 

 
De inhoud van het beleidsstuk wordt in 2015-2016 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Burgerschap en sociale integratie Elke school voor primair onderwijs is verplicht om in het 
kader van maatschappelijke    verantwoordelijkheid 
aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale 
integratie. Op ‘De Griffioen’ wordt hier al jarenlang 
structureel aandacht aan besteed.  
 
Het actief burgerschap vindt plaats op het gebied van 
democratie, participatie en identiteit. 
 
In deze planperiode neemt Basisschool De Griffioen deel 
aan een project rondom Burgerschap en sociale 
integratie in het onderwijs in samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam en de Inspectie van het 
Onderwijs. 

Beredeneerd aanbod Basisschool De Griffioen garandeert een beredeneerd 
aanbod de kwaliteit van het opbrengstgericht onderwijs 
aan het jonge kind. Leerlingen worden gericht gevolgd, 
activiteiten worden afgestemd geëvalueerd en 
bijgesteld. Leerkrachten werken vanuit thematisch en/of 
methodisch ontwikkelingsaanbod. Met rijke 
speelleeractiviteiten krijgen leerlijnen, tussendoelen en 
alle ontwikkelingsgebieden een plaats. 
 
Leer- en ontwikkelingslijnen in de groepen 1 en 2 zijn 
beschreven. De ontwikkeling van de leerlingen worden 
gevolgd en geanalyseerd aan de hand van het 
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leerlingvolgsysteem Parnassys en het observatiesysteem 
KIJK. Waar nodig wordt planmatig extra zorg geboden 
aan de leerlingen die dit nodig hebben. 

 

 
 

Meerjaren doelstellingen (= resultaatgericht) beleidsdomein ONDERWIJS: 

• Basisschool De Griffioen heeft een helder beeld van de te bereiken leerdoelen. 

• Groepsleerkrachten houden diagnostische gesprekken met leerlingen als leer- en 
onderzoeksactiviteit. 

• Op Basisschool De Griffioen wordt in alle groepen gewerkt met het model van het direct 
instructie. 

• Op Basisschool De Griffioen hebben de leerlingen die intensieve ondersteuning behoeven een 
individueel werkplan. 

• Versterken van het aanbod op het gebied van Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
(Leercommissie SEO). 

• Versterken van het aanbod op het gebied van godsdienstonderwijs (Leercommissie SEO) 

• Verbeteren en van het aanbod Beeldend en Muziek (Leercommissie Creativiteit). 

• Implementatie van de taalmethode Staal nieuwe taalmethode (Leercommissie Taal). 

• Methode Reken-Wiskunde onderwijs nóg meer passend te maken voor álle leerlingen. 

• Basisschool De Griffioen rapporteert helder en eenduidig over de behaalde leerresultaten. 
(Leercommissie Rapportage). 

• Het versterken van het leesonderwijs door ouderbetrokkenheid en een degelijk aanbod 
(Leercommissie Lezen). 

• Verbeteren van de inzet van techniekmaterialen bij Natuniek (Leercommissie Zaakvakken) 

• Oriëntatie op een methode voor verkeersonderwijs (Leercommissie Zaakvakken). 

• Verbeteren van het niveau van uitstroom van Engels (Leercommissie Zaakvakken). 

• Oriëntatie op een methode voor geschiedenisonderwijs (Leercommissie Zaakvakken). 

• Implementatie methode Kleuterplein. 

• Implementatie van de methode Klinkers door de hele school (Leercommissie Motoriek-
schrijfonderwijs). 

• Oriëntatie op een methode voor bewegingsonderwijs (Leercommissie Motoriek-
bewegingsonderwijs). 

• De leerlingen op Basisschool De Griffioen hebben een voldoende leerresultaat op gebied van 
begrijpend lezen. 

• Basisschool De Griffioen ontwerpt en werkt het leerstatuut  effectief leren uit. 

• Basisschool De Griffioen heeft het Brabant Verkeers Veiligheidslabel. 

    

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2013-2014: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

• Basisschool De Griffioen heeft 
een helder beeld van de te 
bereiken leerdoelen. 

 Doorwerken op bestaande werkwijze. 

 Oriëntatie op mogelijke andere inhouden/werkwijzen. 

• Groepsleerkrachten houden 
diagnostische gesprekken met 
leerlingen als leer- en 
onderzoeksactiviteit. 

 Evaluatie toepassing van diagnostische gesprekken in 
de huidige werkwijze. 

• Op Basisschool De Griffioen 
wordt in alle groepen gewerkt 
met het model van het direct 
instructie. 

 Evaluatie van de huidige werkwijze. 

 Instructie wordt voor hoofdvakken rekenen, taal, 
spelling en lezen op drie niveaus gegeven. 

 Differentiatie tijdens de instructie in leerstofaanbod, 
hoeveelheid, ondersteunende materialen of 
aanwijzingen 

 Aanscherpen en borgen door vier onderlinge 
groepsbezoeken en evaluatie. 

• Op Basisschool De Griffioen 
hebben de leerlingen die 

 Besef creëren van noodzaak van plannen op eigen 
niveau buiten de geformuleerde drie-lagen-plannen. 
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intensieve ondersteuning 
behoeven een individueel 
werkplan. 

 Beslissingsschema formuleren wanneer wel?/wanneer 
niet? 

 Invoeren overzichtelijk plan waar nodig (maximaal 5% 
van de leerlingen). 

 Eis is dat een plan op eigen niveau altijd leidt tot 
aanhaken bij bestaande groepsdoelen. 

 Niet eerder dan groep 7 kan het werken met een plan 
op eigen niveau leiden tot de formulering van een 
onderwijs ondersteuningsplan. 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling 
(Leercommissie SEO). 

 Vooronderzoek nieuwe methode SEO. 

 Ontwikkelingen op gebied van landelijk Anti-Pestbeleid 
volgen. 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van 
godsdienstonderwijs 
(Leercommissie SEO) 

 Methode Trefwoord gebruiken in het gehele schooljaar. 

• Verbeteren en van het aanbod 
Beeldend en Muziek 
(Leercommissie Creativiteit). 

 Opstarten, uitvoeren en evalueren van het aanvullend 
programma van De Nieuwe Ontdekking. 

 Jaarthema De Nieuwe Ontdekking: Muziek (in heel de 
school). 

 Gebruik maken van de aangeboden lespakketten voor 
drama, dans en audio-visueel, 

 Evalueren van Methode Laat Maar Zien. 

 Onderzoek naar specifieke talenten collega’s op gebied 
van Beeldend. 

• Implementatie van de 
taalmethode Staal nieuwe 
taalmethode (Leercommissie 
Taal). 

 Begeleiden en ondersteunen van de collega’s bij de 
implementatie Staal. 

 Versterken van de doorgaande lijn door duidelijke 
afspraken te maken over het gebruik van de 
taalmethode Staal. 

 Het organiseren van klassenbezoeken bij 
methodelessen. 

 Het organiseren van studiebijeen-komsten ter 
ondersteuning van de invoering. 

• Methode Reken-Wiskunde 
onderwijs nóg meer passend te 
maken voor álle leerlingen. 

 Leerkrachten maken gedegen evaluaties van de 
rekenvaardigheden van de leerlingen in de 
groepsoverzichten. 

 Rekensterke leerlingen passen het compacten toe met 
routeboekjes. 

 Er wordt extra materiaal ingezet ten behoeve van 
leerlingen die dat nodig hebben. 

• Basisschool De Griffioen 
rapporteert helder en 
eenduidig over de behaalde 
leerresultaten. (Leercommissie 
Rapportage). 

 Er is een studiedag rondom normering georganiseerd. 

 Normering is op orde en transparant. 

 Iedere collega committeert zich aan de afspraken die 
gemaakt worden. 

 De mogelijkheden van ParnasSys worden onderzocht en 
indien bruikbaar toegepast. 

 De Intern Begeleider is proceseigenaar van toepassing 
van ParnasSys”. 

• Het versterken van het 
leesonderwijs door 
ouderbetrokkenheid en een 
degelijk aanbod 
(Leercommissie Lezen). 

 De school organiseert voor ouders van beginnende 
lezers een thema avond over lezen en 
ouderbetrokkenheid (“Hoe kan ik mijn kind motiveren 
om te lezen?”) 

 Samen beter Lezen; Onderzoeken en eventueel in gang 
zetten van lezen op contractbasis (ouders en kinderen 
op contractbasis stimuleren samen te lezen).  
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• Verbeteren van de inzet van 
techniekmaterialen bij 
Natuniek (Leercommissie 
Zaakvakken) 

 Er worden voor de jaargroepen 5 tot en met 8 voor vier 
groepen 2 techniek-kisten ingevoerd om de methode 
Natuniek te ondersteunen. 

 Bestaande techniekkisten worden goed onderhouden. 

 Versterking van het gebruik van de techniekmaterialen 
in de groepen. 

• Oriëntatie op een methode 
voor verkeersonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Onderzoek naar de resultaten van de huidige methode 
voor verkeer. 

 Onderzoek naar leerkrachttevredenheid over de 
huidige methode voor verkeer. 

• Verbeteren van het niveau van 
uitstroom van Engels 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Vaststellen en controleren van afspraken rondom het 
aanbod van Engels in de groepen 5 tot en met 8. 

 Voorbereiden van een onderzoek naar niveau en 
kwaliteit van het aanbod Engels. 

• Oriëntatie op een methode 
voor geschiedenisonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Vaststellen en controleren van afspraken rondom het 
aanbod van Geschiedenis.. 

 

• Implementatie methode 
Kleuterplein. 

 Invoeren methode Kleuterplein 

 Scholing organiseren op het gebruik van de methode 
Kleuterplein 

 Afspraken maken en borgen. 

• Implementatie van de methode 
Klinkers door de hele school 
(Leercommissie Motoriek-
schrijfonderwijs). 

 Implementeren van de methode Klinkers door de hele 
school.  
In 2015-2016: groep 4.  

 In het schoolplan is een duidelijk overzicht opgenomen 
over ons motorisch materiaalbeleid (gebruik 
schrijfmateriaal). 

• Oriëntatie op een methode 
voor bewegingsonderwijs 
(Leercommissie Motoriek-
bewegingsonderwijs). 

 Breda actief wordt voortgezet. 

 De methode voor bewegingsonderwijs wordt voor de 
doorlopende lijn in het jaarrooster opgenomen.  

 Alle lessen uit de methode komen op de afgesproken, 
methodische wijze, een keer aan bod.  

 Implementatie van nieuw kleutergymmateriaal. 

• De leerlingen op Basisschool De 
Griffioen hebben een 
voldoende leerresultaat op 
gebied van begrijpend lezen. 

 Iedere leerling maakt gebruik van de 
verdiepingswebsite. 

 Iedere leraar heeft de 5 leesstrategieën paraat. 

 In iedere les wordt gebruik gemaakt van 
sleutelschema’s. 

• Basisschool De Griffioen 
ontwerpt en werkt het 
leerstatuut  effectief leren uit. 

 Oriëntatie op eerder ingevuld en geformuleerd 
leerstatuut. 

 Het leerstatuut wordt aangevuld en actueel gehouden. 

• Basisschool De Griffioen heeft 
het Brabant Verkeers 
Veiligheidslabel. 

 Actief ouders werven om bij te dragen aan het BVL 
label. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2014-2015: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

• Basisschool De Griffioen heeft 
een helder beeld van de te 
bereiken leerdoelen. 

 Doorwerken op bestaande werkwijze. 

 Oriëntatie op mogelijke andere inhouden/werkwijzen. 

 Kerndoelen worden gesplitst in te bereiken 
kennisdoelen, vaardigheidsdoelen en inzichtsdoelen. 

 Er wordt gebruik gemaakt van diversiteit in uitvoering 
van de te bereiken doelen. 

• Groepsleerkrachten houden 
diagnostische gesprekken met 
leerlingen als leer- en 
onderzoeksactiviteit. 

 Literatuur en ervaringsstudie. 

 Oriëntatie op toepassing diagnostisch leergesprek. 

 Invoering diagnostisch leergesprek op gebied van 
spelling. 
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 Evaluatie toepassing diagnostisch leergesprek. 

• Op Basisschool De Griffioen 
wordt in alle groepen gewerkt 
met het model van het direct 
instructie. 

 Evaluatie van de huidige werkwijze. 

 Aanscherpen en borgen door vier onderlinge 
groepsbezoeken en evaluatie. 

 Twee lerarenkoppels van andere scholen worden 
uitgenodigd om het model te toetsen op 
herkenbaarheid, collega’s staan open voor 
opbouwende aanwijzingen. 

• Op Basisschool De Griffioen 
hebben de leerlingen die 
intensieve ondersteuning 
behoeven een individueel 
werkplan. 

 Bij plannen op eigen niveau buiten de geformuleerde 
drie-lagen-plannen de ervaringen uitwisselen en good 
practices van huidige werkplannen delen 

 Beslissingsschema formuleren wanneer wel?/wanneer 
niet? 

 Invoeren overzichtelijk plan waar nodig (maximaal 5% 
van de leerlingen). 

 Eis is dat een plan op eigen niveau altijd leidt tot 
aanhaken bij bestaande groepsdoelen. 

 Niet eerder dan groep 7 kan het werken met een plan 
op eigen niveau leiden tot de formulering van een 
onderwijs ondersteuningsplan. 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling 
(Leercommissie SEO). 

 Methode SEO vernieuwen. 

 Pestprotocol evalueren. 
 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van 
godsdienstonderwijs 
(Leercommissie SEO) 

 Methode Trefwoord gebruiken in het gehele schooljaar. 

 Identiteit van de school staat op de agenda.. 

• Verbeteren en van het aanbod 
Beeldend en Muziek 
(Leercommissie Creativiteit). 

 Uitvoeren en evalueren van het aanvullend programma 
van De Nieuwe Ontdekking. 

 Jaarthema De Nieuwe Ontdekking: Beeldend (in heel 
de school). 

 Evalueren van de eerder aangeboden lespakketten voor 
drama, dans en audio-visueel. 

 Basisschool De Griffioen is opgenomen in de Open 
Atelier-route. 

 Onderzoek naar specifieke talenten ouders op gebied 
van Beeldend. 

• Implementatie van de 
taalmethode Staal nieuwe 
taalmethode (Leercommissie 
Taal). 

 Onderzoek naar de resultaten met Staal. 

 Eventueel verbetering en versterking van het aanbod. 

• Methode Reken-Wiskunde 
onderwijs nóg meer passend te 
maken voor álle leerlingen. 

 De commissie Rekenen & Wiskunde zoekt (in 

samenwerking met het team) naar een voor de school 

goed werkbare en geschikte manier om toetsen te 

normeren en te vertalen naar “rapportcijfers”. 

 

• Basisschool De Griffioen 
rapporteert helder en 
eenduidig over de behaalde 
leerresultaten. (Leercommissie 
Rapportage). 

 Aan het eind van het schooljaar is de wijze van 
rapporteren, de vormgeving en de periodisering 
geëvalueerd (dit aan de hand van een vragenlijstje 
worden gedaan binnen de voortgangsgesprekken. 

 Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
ParnasSys een rol speelt bij de rapportage aan ouders. 

• Het versterken van het 
leesonderwijs door 
ouderbetrokkenheid en een 
degelijk aanbod 
(Leercommissie Lezen). 

 Een uitbreiding van de leesboeken voor vrij lezen. 

 Onderzoek naar de mogelijkheid en vraag naar 
tutorlezen (groep 7 gekoppeld aan groep 4 –eerste deel 
schooljaar- en groep 3 –tweede deel schooljaar-). 

 Evaluatie van “hardop lezen” in groep 8. 
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 Mogelijkheid onderzoeken “hardop lezen” in groep 7 
(gekoppeld aan tutorlezen). 

• Verbeteren van de inzet van 
techniekmaterialen bij 
Natuniek (Leercommissie 
Zaakvakken) 

 Er worden voor de jaargroepen 5 tot en met 8 twee 
nieuwe techniekkisten ingevoerd om de methode 
Natuniek te ondersteunen. 

 Bestaande techniekkisten worden goed onderhouden. 

 Versterking van het gebruik van de techniekmaterialen 
in de groepen. 

• Oriëntatie op een methode 
voor verkeersonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Eventuele invoering van een nieuwe methode voor 
verkeersonderwijs. 

• Verbeteren van het niveau van 
uitstroom van Engels 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Onderzoek naar niveau en kwaliteit van het aanbod van 
Engels in de groepen 5 tot en met 8. 

 Eventueel gebruik van Engelse leesboekjes invoeren. 

• Oriëntatie op een methode 
voor geschiedenisonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Onderzoek naar vervanging van de methode 
Geschiedenis. 

 Dit onderzoek mogelijk koppelen aan algemeen 
onderzoek naar de “zaakvakken in ontwikkeling” in de 
digitale wereld. 

• Implementatie methode 
Kleuterplein. 

 Afspraken Kleuterplein evalueren, aanpassen en 
borgen. 

• Implementatie van de methode 
Klinkers door de hele school 
(Leercommissie Motoriek-
schrijfonderwijs). 

 Implementeren van de methode Klinkers door de hele 
school.  
In 2016-2017: groep 5.  

 Het gebruik van Klinkers evalueren. 

 Onderhouden van beleid materiaal fijne motoriek. 

• Oriëntatie op een methode 
voor bewegingsonderwijs 
(Leercommissie Motoriek-
bewegingsonderwijs). 

 Breda actief wordt voortgezet. 

 De methode voor bewegingsonderwijs wordt voor de 
doorlopende lijn in het jaarrooster opgenomen.  

 Alle lessen uit de methode komen op de afgesproken, 
methodische wijze, een keer aan bod.  

• De leerlingen op Basisschool De 
Griffioen hebben een 
voldoende leerresultaat op 
gebied van begrijpend lezen. 

 Iedere leerling maakt gebruik van de 
verdiepingswebsite. 

 Iedere groepsleraar heeft de 5 leesstrategieën paraat. 

 Er wordt expliciet les gegeven in de 5 leesstrategieën 

 In iedere les wordt gebruik gemaakt van 
sleutelschema’s. 

 Verwerkingstijd is voldoende beschikbaar voor iedere 
leerling. 

• Basisschool De Griffioen 
ontwerpt en werkt het 
leerstatuut  effectief leren uit. 

 Het leerstatuut wordt geëvalueerd en actueel 
gehouden. 

• Basisschool De Griffioen heeft 
het Brabant Verkeers 
Veiligheidslabel. 

 BVL onderhouden. 

    

 
 
 

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2015-2016: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

• Basisschool De Griffioen heeft 
een helder beeld van de te 
bereiken leerdoelen. 

 Evaluatie van de ingezette werkwijze. 

 Er wordt gebruik gemaakt van diversiteit in uitvoering 
van de te bereiken doelen. 

• Groepsleerkrachten houden 
diagnostische gesprekken met 
leerlingen als leer- en 
onderzoeksactiviteit. 

 Verdere oriëntatie op toepassing diagnostisch 
leergesprek. 

 Voortzetting gebruik diagnostisch leergesprek op 
gebied van spelling. 
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 Invoering diagnostisch leergesprek op gebied van 
rekenen. 

 Oriëntatie op andere mogelijkheden van toepassing 
diagnostisch leergesprek. 

• Op Basisschool De Griffioen 
wordt in alle groepen gewerkt 
met het model van het direct 
instructie. 

 Twee lerarenkoppels van andere scholen worden 
uitgenodigd om het model te toetsen op 
herkenbaarheid, collega’s staan open voor 
opbouwende aanwijzingen. 

• Op Basisschool De Griffioen 
hebben de leerlingen die 
intensieve ondersteuning 
behoeven een individueel 
werkplan. 

 Gebruik van individueel werkplan wordt toegepast voor 
een beperkt aantal leerlingen.  

 Niet eerder dan groep 7 kan het werken met een plan 
op eigen niveau leiden tot de formulering van een 
onderwijs ondersteuningsplan. 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling 
(Leercommissie SEO). 

 Methode SEO implementeren 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van 
godsdienstonderwijs 
(Leercommissie SEO) 

 Methode godsdienst evalueren. 

• Verbeteren en van het aanbod 
Beeldend en Muziek 
(Leercommissie Creativiteit). 

 Uitvoeren en evalueren van het aanvullend programma 
van De Nieuwe Ontdekking. 

 Jaarthema De Nieuwe Ontdekking: Drama (in heel de 
school). 

 Beleidsplan evalueren, verbeteren en (her) invoeren. 

 Basisschool De Griffioen is opgenomen in de Open 
Atelier-route. 

 Inzetten van ouders met specifieke talenten ouders op 
gebied van Beeldend. 

• Implementatie van de 
taalmethode Staal nieuwe 
taalmethode (Leercommissie 
Taal). 

 Volgen van de resultaten met Staal. 

 Eventueel verbetering en versterking van het aanbod. 

• Methode Reken-Wiskunde 
onderwijs nóg meer passend te 
maken voor álle leerlingen. 

 Op termijn moet door deze afspraken 75% van onze 
leerlingen met referentieniveau 1S de school verlaten. 

• Basisschool De Griffioen 
rapporteert helder en 
eenduidig over de behaalde 
leerresultaten. (Leercommissie 
Rapportage). 

 Het proces rondom rapportage van de leerresultaten 
bewaken. 

• Het versterken van het 
leesonderwijs door 
ouderbetrokkenheid en een 
degelijk aanbod 
(Leercommissie Lezen). 

 Afspraken maken over vervanging van de methode 
“Lekker Lezen”. 
Fase 1: Evalueren. 

 De school organiseert voor ouders van beginnende 
lezers een thema avond over lezen en 
ouderbetrokkenheid (“Hoe kan ik mijn kind motiveren 
om te lezen?”) 

  

• Verbeteren van de inzet van 
techniekmaterialen bij 
Natuniek (Leercommissie 
Zaakvakken) 

 Er worden voor de jaargroepen 5 tot en met 8 twee 
nieuwe techniekkisten ingevoerd om de methode 
Natuniek te ondersteunen. 

 Bestaande techniekkisten worden goed onderhouden. 

 Versterking van het gebruik van de techniekmaterialen 
in de groepen. 
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• Oriëntatie op een methode 
voor verkeersonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Volgen van resultaten en gebruik van de 
verkeersmethode. 

• Verbeteren van het niveau van 
uitstroom van Engels 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Volgen van resultaten en gebruik van de methode 
Engels in de groepen 5 tot en met 8. 

• Oriëntatie op een methode 
voor geschiedenisonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Invoering van nieuwe methode Geschiedenis. 

• Implementatie methode 
Kleuterplein. 

 Afspraken Kleuterplein evalueren, aanpassen en 
borgen. 

• Implementatie van de methode 
Klinkers door de hele school 
(Leercommissie Motoriek-
schrijfonderwijs). 

 Implementeren van de methode Klinkers door de hele 
school.  
In 2017-2018: groep 6.  

 Onderhouden van beleid materiaal fijne motoriek. 

• Oriëntatie op een methode 
voor bewegingsonderwijs 
(Leercommissie Motoriek-
bewegingsonderwijs). 

 Breda actief wordt voortgezet. 

 De methode voor bewegingsonderwijs wordt voor de 
doorlopende lijn in het jaarrooster opgenomen.  

 Alle lessen uit de methode komen op de afgesproken, 
methodische wijze, een keer aan bod. 

• De leerlingen op Basisschool De 
Griffioen hebben een 
voldoende leerresultaat op 
gebied van begrijpend lezen. 

 De leerlingen hebben de 5 leesstrategieën paraat. 

 Leerlingen zijn in staat zelfstandig sleutelschema’s te 
gebruiken. 

 Aan de hand van jaarlijkse monitoring resultaten 
evalueren, bijstellen of aanpassen van de huidige 
aanpak. 

• Basisschool De Griffioen 
ontwerpt en werkt het 
leerstatuut  effectief leren uit. 

 Het leerstatuut wordt geëvalueerd en actueel 
gehouden. 

• Basisschool De Griffioen heeft 
het Brabant Verkeers 
Veiligheidslabel. 

 BVL onderhouden. 

    

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2016-2017: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

• Basisschool De Griffioen heeft 
een helder beeld van de te 
bereiken leerdoelen. 

 Toetsbare kennisdoelen zijn per leerjaar zichtbaar 
aanwezig in de school. 

 Vaardigheidsdoelen zijn zichtbaar aanwezig in de 
school. 

• Groepsleerkrachten houden 
diagnostische gesprekken met 
leerlingen als leer- en 
onderzoeksactiviteit. 

 Voortzetting gebruik diagnostisch leergesprek op 
gebied van spelling. 

 Voortzetting gebruik diagnostisch leergesprek op 
gebied van rekenen. 

 Evaluatie toepassing diagnostisch leergesprek. 

• Op Basisschool De Griffioen 
wordt in alle groepen gewerkt 
met het model van het direct 
instructie. 

 Twee lerarenkoppels van andere scholen worden 
uitgenodigd om het model te toetsen op 
herkenbaarheid, collega’s staan open voor 
opbouwende aanwijzingen. 

• Op Basisschool De Griffioen 
hebben de leerlingen die 
intensieve ondersteuning 
behoeven een individueel 
werkplan. 

 Gebruik van individueel werkplan wordt toegepast voor 
een beperkt aantal leerlingen.  

 Niet eerder dan groep 7 kan het werken met een plan 
op eigen niveau leiden tot de formulering van een 
onderwijs ondersteuningsplan. 

• Versterken van het aanbod op 
het gebied van Sociaal 
Emotionele Ontwikkeling 
(Leercommissie SEO). 

 Ontwikkeling en gebruik methode SEO nader evalueren 
en verbeterren. 
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• Versterken van het aanbod op 
het gebied van 
godsdienstonderwijs 
(Leercommissie SEO) 

 Eventueel invoeren van nieuwe methode Godsdienst. 

• Verbeteren en van het aanbod 
Beeldend en Muziek 
(Leercommissie Creativiteit). 

 Uitvoeren en evalueren van het aanvullend programma 
van De Nieuwe Ontdekking. 

 Jaarthema De Nieuwe Ontdekking: Erfgoed (in heel de 
school). 

 Basisschool De Griffioen is opgenomen in de Open 
Atelier-route. 

• Implementatie van de 
taalmethode Staal nieuwe 
taalmethode (Leercommissie 
Taal). 

 Tussenevaluatie methodegebruik. 

• Methode Reken-Wiskunde 
onderwijs nóg meer passend te 
maken voor álle leerlingen. 

 Op termijn moet door deze afspraken 75% van onze 
leerlingen met referentieniveau 1S de school verlaten. 

• Basisschool De Griffioen 
rapporteert helder en 
eenduidig over de behaalde 
leerresultaten. (Leercommissie 
Rapportage). 

 Het proces rondom rapportage van de leerresultaten 
bewaken. 

• Het versterken van het 
leesonderwijs door 
ouderbetrokkenheid en een 
degelijk aanbod 
(Leercommissie Lezen). 

 Afpraken maken over vervanging van de methode 
“Lekker Lezen”. 
Fase 2: Eventuele keuze methode 

 Evalueren van het leereffect “hardop lezen”. 

• Verbeteren van de inzet van 
techniekmaterialen bij 
Natuniek (Leercommissie 
Zaakvakken) 

 Er worden voor de jaargroepen 5 tot en met 8 twee 

nieuwe techniekkisten ingevoerd om de methode 

Natuniek te ondersteunen. 
 Bestaande techniekkisten worden goed onderhouden. 

 Versterking van het gebruik van de techniekmaterialen 

in de groepen. 
• Oriëntatie op een methode 

voor verkeersonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Volgen van resultaten en gebruik van de 
verkeersmethode. 

• Verbeteren van het niveau van 
uitstroom van Engels 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Volgen van resultaten en gebruik van de methode 
Engels in de groepen 5 tot en met 8. 

• Oriëntatie op een methode 
voor geschiedenisonderwijs 
(Leercommissie Zaakvakken). 

 Volgen van resultaten en gebruik van de methode 
Geschiedenis. 

• Implementatie methode 
Kleuterplein. 

 Afspraken Kleuterplein evalueren, aanpassen en 
borgen. 

• Implementatie van de methode 
Klinkers door de hele school 
(Leercommissie Motoriek-
schrijfonderwijs). 

 Implementeren van de methode Klinkers door de hele 
school.  
In 2018-2019: groep 7.  

 Het gebruik van Klinkers evalueren. 

 Onderhouden van beleid materiaal fijne motoriek. 
• Oriëntatie op een methode 

voor bewegingsonderwijs 
(Leercommissie Motoriek-
bewegingsonderwijs). 

 Breda actief wordt voortgezet. 
 De methode voor bewegingsonderwijs wordt voor de 

doorlopende lijn in het jaarrooster opgenomen.  
 Alle lessen uit de methode komen op de afgesproken, 

methodische wijze, een keer aan bod.  
 Oriëntatie op een verbeterde methodiek 

bewegingsonderwijs. 
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• De leerlingen op Basisschool De 
Griffioen hebben een 
voldoende leerresultaat op 
gebied van begrijpend lezen. 

 De leerlingen hebben de 5 leesstrategieën paraat. 

 Leerlingen zijn in staat zelfstandig sleutelschema’s te 
gebruiken. 

 Aan de hand van jaarlijkse monitoring resultaten 
evalueren, bijstellen of aanpassen van de huidige 
aanpak. 

• Basisschool De Griffioen 
ontwerpt en werkt het 
leerstatuut  effectief leren uit. 

 Het leerstatuut wordt geëvalueerd en actueel 
gehouden. 

• Basisschool De Griffioen heeft 
het Brabant Verkeers 
Veiligheidslabel. 

 BVL onderhouden. 

    

 
 
 

3.2) Kwaliteitszorg 

 
INOS-doelen en indicatoren voor dit beleidsdomein: 

 DOEL 5: INOS scholen beschikken over en behouden een basisarrangement conform de criteria 
van de Inspectie van het Onderwijs. 

o Alle scholen hebben het basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. 

 DOEL 6: INOS scholen werken continu aan de verbetering van de kwaliteit. 
o De tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders is minimaal 7,5. 
o Jaarlijks, vanaf 2012, worden minimaal 5 scholen getraind in het gebruik van het 

INOS-kwaliteitszorgsysteem; in 2016 zijn alle scholen getraind. 
o In 2016 hebben alle basisscholen van INOS hun toegevoegde waarde (leerwinst) 

objectief een beeld gebracht. 

 DOEL 7: INOS scholen werken met interne audits. 
o In 2016 heeft op alle INOS-scholen minimaal één interne audit plaatsgevonden. 

 
Thema’s die aan bod komen (niet per definitie in deze volgorde): 

 Kwaliteitszorgsysteem (inclusief leerlingvolgsystematiek en opbrengstgericht werken) 

 Planning en Controle van beleid (strategisch beleid, marap, audit) 

 Interne en externe verantwoording. 

 Werken met ParnasSys 

 Leren van Data, Opbrengstgericht werken 

 INOS-KwaliteitWijzer 

 Maandelijkse Management Informatie (MIS) 

 INOS-brede tevredenheidsonderzoeken 

 KOOS (kwaliteitsinstrument opleidingsscholen) 

 Vensters voor Verantwoording 

 Relatie met inspectie + oordeel inspectie. 

 Incidenten en klachtafhandeling. 

 Inzicht in kenmerken van de populatie en de consequenties voor het onderwijs 
 
 

Kwaliteitszorgsysteem (inclusief 
leerlingvolgsystematiek en 
opbrengstgericht werken) 

Basisschool De Griffioen beschikt over een 
systematiek die aangeeft hoe de kwaliteit en de 
kwaliteitszorg van de school cyclisch wordt 
geanalyseerd, wordt besproken en waar nodig wordt 
bijgesteld. Deze werkwijze is besproken in het 
‘Beleidsdocument Kwaliteitszorg’.  
 
Een onderdeel van onze systematiek is het 
zorgvuldig inventariseren, analyseren en bespreken 
van leerlingresultaten op individueel-, groeps- en 
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schoolniveau. We maken hierbij gebruik van het 
schooladministratiesysteem ParnasSys.  

Planning en Controle van beleid 
(strategisch beleid, marap, audit) 

De school maakt iedere vier jaar een Meerjaren 
Strategisch Beleidsplan (voorheen Schoolplan). 
Hierin geeft de school aan wat de plannen zijn voor 
de komende jaren. Voor vier cursusjaren wordt de 
planning gedetailleerd uitgewerkt in jaarplannen..  
Schoolontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen 
worden uitsluitend planmatig aangepakt. De school 
werkt hierbij bij voorkeur volgens de ‘plan-do-
check-act’ cyclus (PDCA). Op basis van gegevens 
(o.a. Tevredenheidonderzoek, inspectierapport, 
Leren van data, evaluatie team ) stelt de school 
haar strategisch beleidsplan en jaarplannen op.  
Het Strategisch beleidsplan omvat een planperiode 
van vier jaar en zal in een cyclus van twee jaar 
worden bijgesteld. 
 
Op basis van het beleid voor de komende jaren, 
stelt de directeur de schoolbegroting op. Dit 
opstellen van de begroting gebeurt in nauw overleg 
met de afdeling financiën van INOS. Twee keer per 
jaar (november/mei) wordt er voortgangsgesprek 
gepland met de directeur en het College van 
Bestuur, waarbij de management-rapportage, 
gekoppeld aan het Strategisch Beleidsplan, 
besproken wordt. 
 
Minimaal twee keer per jaar vinden er groeps-
gesprekken plaats met de IB-er, de RT-er en de 
groepsleerkrachten over de groepsplannen en de 
ondersteuning in de groepen. Ook de Kwaliteit-
wijzer geeft feedback op de schoolontwikkelingen. 
 
Vanaf 2016 zal op Basisschool De Griffioen de 
leerwinst inzichtelijk in kaart worden gebracht door 
de Leer-progressie in de leerjaren jaarlijks tegen 
elkaar af te zetten. 

Interne en externe verantwoording Twee keer per jaar legt de directeur 
verantwoording af aan het College van Bestuur in de 
zogenaamde managementrapportage. 
 
Toetsresultaten van individuele leerlingen worden 
vanaf 2015 zichtbaar in het ouderportaal. Deze zijn 
onderwerp van gesprek in de rapportage aan 
ouders. De wijze van rapporteren wordt in 2015-
2016 geëvalueerd en waar nodig herzien (rapport en 
oudergesprekken). 
 
De behaalde groepsresultaten worden intern 
verantwoord en besproken naar aanleiding van de 
toetscycli. Resultaten worden op schoolniveau 
gepubliceerd in het halfjaarlijkse resultatenboek. 
 
De behaalde resultaten van schoolontwikkeling 
wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan 
Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur. 
 



 

Strategisch beleidsplan 2013-2017, INOS-Format februari 2013  41 

 

Elk schooljaar onderzoekt kijkt de onderwijs-
inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school 
onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een 
risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt 
bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. 

Werken met ParnasSys Het werken met ParnasSys is een hulpmiddel om de 
leerlingadministratie en vorderingen van leerlingen 
bij te houden. Ouders hebben toegang tot het 
leerlingportaal. 
 
Het leerlingvolgsysteem ParnasSys vormt ook op 
Basisschool De Griffioen een steeds belangrijker 
basis voor de zelfevaluatie (Leren van Data), de 
communicatie met ouders (ouderportal) en 
contacten met externe partners (Onderwijskundige 
rapporten). 

Leren van Data, Opbrengstgericht 
werken 

Leren van Data is het INOS-kwaliteitssysteem voor 
het volgen en verantwoorden van de onderwijs-
resultaten. Elk halfjaar wordt er een resultatenboek 
samengesteld volgens een afgesproken INOS format.  
 
In het resultatenboek worden conclusies 
geformuleerd en plannen van aanpak op groeps- of 
schoolniveau beschreven. Door de analyses van 
gegevens worden de verbeterpunten binnen ons 
onderwijs zichtbaar. Deze zelfevaluatie wordt met 
het team besproken door de Intern Begeleider en de 
teamcoördinatoren. Twee keer per jaar vindt deze 
zelfevaluatie plaats aan de hand van de Cito-
gegevens. Binnen het netwerk van Intern 
Begeleiders worden ervaringen gedeeld. 

INOS-KwaliteitWijzer Basisschool De Griffioen doet actief mee aan het 
werken met de INOS-kwaliteitwijzer. Dit betekent 
dat er ieder jaar een observatiescan aan de hand 
van het afgesproken INOS-format plaats vindt van 
alle groepen. In de resultaatbespreking na afloop 
van de scan worden kwaliteitsdoelen voor de 
dagelijkse lespraktijk geformuleerd. 
 
Dit instrument is ontstaan in het kader van het 
project kwaliteitsmonitoring en –ontwikkeling door 
(zelf)evaluatie. Kwaliteitswijzer is ontstaan omdat 
er de behoefte was aan een Kwaliteitskader en 
zelfevaluatie die geschikt zijn om met elkaar in 
gesprek te gaan. Zowel binnen de eigen organisatie 
als ook tussen de scholen onderling bij collegiale 
visitatie. 

Maandelijkse Management Informatie 
(MIS) 

Op INOS-niveau is regelmatig een rapportage 
omtrent behaalde doelen: 

 Er is een maandelijkse rapportage van het 
financiële resultaat van de school. Deze 
rapportage wordt vanaf begin 2016 ieder 
kwartaal gedeeld met team en MR.  

 Er is iedere maand een rapportage van de 
ziekte- en verzuimgegevens van het personeel. 
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 Er is ieder halfjaar een rapportage van het 
percentage leerkrachten met een A, B of C-
aanstelling. 

INOS-brede tevredenheidsonderzoeken Op Basisschool De Griffioen wordt iedere twee jaar 
een tevredenheidsonderzoek georganiseerd. 
Resultaten worden breed verspreid en besproken 
met leerlingen, ouders en team en MR. 
 
Om de twee jaar nemen alle scholen binnen INOS 
deel aan een tevredenheidsonderzoek. Dit 
onderzoek wordt afgenomen bij ouders, leerlingen 
(groepen 6 t/m 8), onderwijzend personeel, 
onderwijsondersteunend personeel en het 
Management. De resultaten worden vergeleken met 
eerdere onderzoeken en alle deelnemende 
groeperingen bekijken hun eigen bevindingen en 
geven eventueel aanbevelingen ter verbetering aan. 

KOOS (kwaliteitsinstrument 
opleidingsscholen) 

INOS scholen ontwikkelen zich, in samenwerking 
met lerarenopleidingen, tot opleidingsscholen. De 
opleidingsschool draagt verantwoordelijkheid voor 
de kwaliteit van het leren en opleiden van 
studenten op de eigen school. Om de kwaliteit van 
de opleidingsschool te monitoren maakt de school 
gebruik van het kwaliteitsinstrument KOOS. 
(kwaliteitsontwikkeling opleidingsschool).  
 
KOOS  is een op ontwikkeling gericht instrument dat 
opleidingsscholen, inzicht geeft in de kwaliteit van 
de school als opleidingsschool. Basisschool De 
Griffioen maakt gebruik van dit instrument. 
 
Om de kwaliteit van de verschillende 
keurmerkscholen in beeld te krijgen en de kwaliteit 
te waarborgen is er voor gekozen om te werken met 
het instrument KOOS (kwaliteitsontwikkeling 
opleidingsschool). Het instrument beschrijft de 
kwaliteit van de opleidingsschool in een achttal 
kwaliteitsgebieden. Met dit instrument wordt de 
feitelijke situatie in kaart gebracht en aan de hand 
van de resultaten worden verbeteracties in een via 
een cyclus van signaleren, analyseren, interveniëren 
en evalueren opgesteld. 
 
De keurmerk opleidingsschool staat open voor 
onderwijsinnovaties. De keurmerk opleidingsschool 
is te kenschetsen als een Lerende Organisatie die 
structureel werkt aan persoonlijke ontwikkeling 
(van medewerkers en studenten) en 
organisatieontwikkeling. De opleidingsschool biedt 
een krachtige, uitdagende en stimulerende 
leeromgeving aan voor werkplekleren van studenten 
in afstemming met de leeromgevingen van de 
opleiding. Kritische, voor het beroep van leraar 
kenmerkende, situaties staan centraal. 

Vensters voor Verantwoording Vensters voor Verantwoording PO is een project 
waarbij cijfermatige informatie over scholen voor 
primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het 
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gebied van onderwijsopbrengsten, leerling-
populatie, financiën en personeel.  
 
Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen 
hiermee een betrouwbare basis voor het 
professionelere besturen van de eigen organisatie 
en voor de dialoog over hun onderwijs met 
verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten 
en inspectie. 
 
INOS en daarmee ook Basisschool De Griffioen is 
begonnen met de invoering van Vensters voor 
Verantwoording PO. In de komende planperiode 
zullen de gegevens vanuit schoolperspectief worden 
aangevuld en gtoegelicht. 

Relatie met inspectie en oordeel 
inspectie 

De onderwijsinspectie onderzoekt ieder jaar of er 
aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende 
kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en 
eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel 
toezicht een school nodig heeft.  
  
In het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie 
werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer 
het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weet 
de school wat ze van het toezicht van de inspectie 
kunnen verwachten. Basisschool De Griffioen heeft 
het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. 
De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er 
belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van 
het onderwijs. 
 
Op Basisschool De Griffioen is een analyse gemaakt 
van de twee laatste inspectieonderzoeken. Deze 
resultaten zullen worden gedeeld met team en 
Medezeggenschapsraad om een basis te leggen voor 
een volgend inspectieonderzoek. Voorafgaand aan 
dit inspectieonderzoek zal de school rekening 
houden met een noodzakelijke kwaliteits-
verbetering van de interne verantwoording. 

Incidenten en klachtafhandeling De school staat open voor op- en aanmerkingen van 
ouders en leerlingen. Op de website van de school 
staat de INOS klachtenregeling. Op school is er een 
aanspreekpunt en wordt de procedure gevolgd. 
Essentieel is het zoeken naar gezamenlijk gedragen 
oplossingen en niet het behalen van een gelijk ten 
koste van mensen. 
 
Op  Basisschool De Griffioen is het aantal formeel 
gemelde incidenten en klachten gering. De school 
bezit een ‘Registratiemap klachten en incidenten’, 
waarbij de klachten en incidenten gerubriceerd 
worden op basis van de inbrengers:  

 personeel van de school,  

 ouders, 

 leerlingen.  
In de nabije toekomst zal deze registratie deel gaan 
uitmaken van ons online administratiesysteem. 
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Inzicht in kenmerken van de populatie 
en de consequenties voor het onderwijs 

De populatie van de school kenmerkt zich door 
leerlingen van middelbaar of hoogopgeleide ouders 
in een welvarende wijk van Breda. Een flink aantal 
leerlingen komt met een ontwikkelingsvoorsprong 
op de school. Het is de opdracht van de school om 
deze voorsprong zo veel mogelijk vast te houden en 
uit te bouwen. 

  
 
 

Meerjaren doelstellingen (= resultaatgericht) beleidsdomein KWALITEITSZORG: 

 Op Basisschool De Griffioen wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken rekenen, 
lezen, spelling en begrijpend lezen. 

 Op Basisschool De Griffioen worden leermethoden cyclisch geëvalueerd, indien 
nodig/mogelijk vervangen. 

 Het instrument Kwaliteitwijzer maakt integraal deel uit van het kwaliteitsbeleid. 

 Basisschool De Griffioen heeft in alle groepen een overzichtelijke en overdraagbare 
groepsadministratie. 

 Basisschool De Griffioen evalueert de  mondelinge en schriftelijke rapportage aan ouders. 

 Basisschool De Griffioen is aangesloten bij het landelijk registratiesysteem Vensters PO. 

 Basisschool De Griffioen evalueert jaarlijks het aanbod en de kwaliteit van stageplaatsen. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2015-2016: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Op Basisschool De Griffioen 
wordt gewerkt met 
groepsplannen voor de vakken 
rekenen, lezen, spelling en 
begrijpend lezen. 

 Basisschool De Griffioen werkt verder aan de 
groepsplannen voor rekenen. 

 Basisschool De Griffioen start met het werken aan 
groepsplannen voor spelling en lezen.  

 Groepsplannen worden gedurende de periode in 
onderlinge visitatie geschouwd en voorzien van 
aandachtpunten. 

 Op Basisschool De Griffioen 
worden leermethoden cyclisch 
geëvalueerd, indien 
nodig/mogelijk vervangen. 

 Methode-evaluaties zijn opgenomen in de jaarcyclus. 

 Evaluatie Taalmethode (2015)  

 Evaluatie Rekenmethode (2013) 

 Evaluatie Lezen (2012?) 

 Evaluatie Nieuwsbegrip XL (2010) 

 Het instrument Kwaliteitwijzer 
maakt integraal deel uit van 
het kwaliteitsbeleid. 

 Teamscholing observatie Kwaliteitwijzer (doel: delen 
van kennis en bewustwording). 

 Kwaliteitwijzer wordt in de gehele school afgenomen 
door getrainde observant en wisselend teamlid.  

 Na afname wordt de observatie nabesproken door 
geobserveerde en één van de observanten.  

 Na registratie wordt er een teamverbeterplan 
opgesteld, dit wordt opgenomen in het jaarplan. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
in alle groepen een 
overzichtelijke en 
overdraagbare 
groepsadministratie. 

 Afspraken maken over inhoud van de klassenmap: 
groepsplannen, koppeling met dagplanning 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert de  mondelinge en 
schriftelijke rapportage aan 
ouders. 

 Voortzetting bestaande manier van rapporteren. 

 Basisschool De Griffioen is 
aangesloten bij het landelijk 
registratiesysteem Vensters 
PO. 

 Basisschool De Griffioen onderhoudt de 
registratiegegevens in Vensters PO. 
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 Basisschool De Griffioen 
evalueert jaarlijks het aanbod 
en de kwaliteit van 
stageplaatsen. 

 Basisschool De Griffioen stelt stageplaatsen 
beschikbaar aan studenten. 

 Stageplaatsen worden gevolgd en geëvalueerd volgens 
KOOS-methodiek. 

 Tijdens de lestijd van een groep zijn studenten voor 
95% bezig met leerlinggerichte opdrachten. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2016-2017: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Op Basisschool De Griffioen 
wordt gewerkt met 
groepsplannen voor de vakken 
rekenen, lezen, spelling en 
begrijpend lezen. 

 Basisschool De Griffioen werkt verder aan 
groepsplannen voor spelling, rekenen en lezen. 

 Basisschool De Griffioen start met het werken aan 
groepsplannen voor begrijpend lezen. 

 Leerlingen die het nodig hebben (maximaal 5%; vanaf 
groep 6) een persoonlijk handelingsplan (de 
geïndividualiseerde vierde laag). 

 Op een groepskaart wordt 4x per jaar (2 x per periode 
van een halfjaar) geregistreerd in een 
verzameloverzicht in welke laag de leerlingen werken.  

 Groepsplannen worden gedurende de periode in 
onderlinge visitatie geschouwd en voorzien van 
aandachtpunten.  

 Op Basisschool De Griffioen 
worden leermethoden cyclisch 
geëvalueerd, indien 
nodig/mogelijk vervangen. 

 Methode-evaluaties zijn opgenomen in de jaarcyclus. 

 Evaluatie Taalmethode (2015)  

 Evaluatie Rekenmethode (2013) 

 Evaluatie Lezen (2012?) 

 Evaluatie Nieuwsbegrip XL (2010) 

 Het instrument Kwaliteitwijzer 
maakt integraal deel uit van 
het kwaliteitsbeleid. 

 Kwaliteitwijzer wordt in de gehele school afgenomen 
door getrainde observant en wisselend teamlid.  

 Na afname wordt de observatie nabesproken door 
geobserveerde en één van de observanten.  

 Na registratie wordt er een teamverbeterplan 
opgesteld, dit wordt opgenomen in het jaarplan. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
in alle groepen een 
overzichtelijke en 
overdraagbare 
groepsadministratie. 

 Evalueren en waar nodig bijstellen van afspraken 
betreffende klassenmap. 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert de  mondelinge en 
schriftelijke rapportage aan 
ouders. 

 Evaluatie van de wijze van rapportage in team en met 
klankbordgroep ouders. 

 Vaststellen verbeterpunten. 

 Eventueel aanpassen rapportage. 

 Basisschool De Griffioen is 
aangesloten bij het landelijk 
registratiesysteem Vensters 
PO. 

 Basisschool De Griffioen onderhoudt de 
registratiegegevens in Vensters PO. 

 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert jaarlijks het aanbod 
en de kwaliteit van 
stageplaatsen. 

 Basisschool De Griffioen stelt stageplaatsen 
beschikbaar aan studenten. 

 Stageplaatsen worden gevolgd en geëvalueerd volgens 
KOOS-methodiek. 

 Tijdens de lestijd van een groep zijn studenten voor 
95% bezig met leerlinggerichte opdrachten. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2017-2018: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Op Basisschool De Griffioen 
wordt gewerkt met 
groepsplannen voor de vakken 

 Basisschool De Griffioen werkt verder aan 
groepsplannen voor rekenen, lezen, spelling en 
begrijpend lezen. 
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rekenen, lezen, spelling en 
begrijpend lezen. 

 Leerlingen die het nodig hebben (maximaal 5%; vanaf 
groep 6) een persoonlijk handelingsplan (de 
geïndividualiseerde vierde laag). 

 Op een groepskaart wordt 4x per jaar (2 x per periode 
van een halfjaar) geregistreerd in een 
verzameloverzicht in welke laag de leerlingen werken.  

 Groepsplannen worden gedurende de periode in 
onderlinge visitatie geschouwd en voorzien van 
aandachtpunten.  

 Op Basisschool De Griffioen 
worden leermethoden cyclisch 
geëvalueerd, indien 
nodig/mogelijk vervangen. 

 Methode-evaluaties zijn opgenomen in de jaarcyclus. 

 Evaluatie Taalmethode (2015)  

 Evaluatie Rekenmethode (2013) 

 Evaluatie Lezen (2012?) 

 Evaluatie Nieuwsbegrip XL (2010) 

 Het instrument Kwaliteitwijzer 
maakt integraal deel uit van 
het kwaliteitsbeleid. 

 Kwaliteitwijzer wordt in de gehele school afgenomen 
door getrainde externe observant en interne 
observant.  

 Na afname wordt de observatie nabesproken door 
geobserveerde en één van de observanten.  

 Na registratie wordt er een teamverbeterplan 
opgesteld, dit wordt opgenomen in het jaarplan. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
in alle groepen een 
overzichtelijke en 
overdraagbare 
groepsadministratie. 

 Evalueren en waar nodig bijstellen van afspraken 
betreffende klassenmap. 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert de  mondelinge en 
schriftelijke rapportage aan 
ouders. 

 Werken met vastgestelde wijze van rapportage. 

 Basisschool De Griffioen is 
aangesloten bij het landelijk 
registratiesysteem Vensters 
PO. 

 Basisschool De Griffioen onderhoudt de 
registratiegegevens in Vensters PO. 

 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert jaarlijks het aanbod 
en de kwaliteit van 
stageplaatsen. 

 Basisschool De Griffioen stelt stageplaatsen 
beschikbaar aan studenten. 

 Stageplaatsen worden gevolgd en geëvalueerd volgens 
KOOS-methodiek. 

 Tijdens de lestijd van een groep zijn studenten voor 
95% bezig met leerlinggerichte opdrachten. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2018-2019: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Op Basisschool De Griffioen 
wordt gewerkt met 
groepsplannen voor de vakken 
rekenen, lezen, spelling en 
begrijpend lezen. 

 Basisschool De Griffioen werkt met groepsplannen voor 
rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. 

 Eerder ingezette werkwijzen worden voortgezet 
(individueel plan; registratiekaart; visitatie). 

 Op Basisschool De Griffioen 
worden leermethoden cyclisch 
geëvalueerd, indien 
nodig/mogelijk vervangen. 

 Methode-evaluaties zijn opgenomen in de jaarcyclus. 

 Evaluatie Taalmethode (2015)  

 Evaluatie Rekenmethode (2013) 

 Evaluatie Lezen (2012?) 

 Evaluatie Nieuwsbegrip XL (2010) 

 Het instrument Kwaliteitwijzer 
maakt integraal deel uit van 
het kwaliteitsbeleid. 

 Teamscholing observatie Kwaliteitwijzer (doel: delen 
van kennis en bewustwording). 

 Kwaliteitwijzer wordt in de gehele school afgenomen 
door getrainde observant en wisselend teamlid.  
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 Na afname wordt de observatie nabesproken door 
geobserveerde en één van de observanten.  

 Na registratie wordt er een teamverbeterplan 
opgesteld, dit wordt opgenomen in het jaarplan. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
in alle groepen een 
overzichtelijke en 
overdraagbare 
groepsadministratie. 

 Evalueren en waar nodig bijstellen van afspraken 
betreffende klassenmap. 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert de  mondelinge en 
schriftelijke rapportage aan 
ouders. 

 Werken met vastgestelde wijze van rapportage. 

 Basisschool De Griffioen is 
aangesloten bij het landelijk 
registratiesysteem Vensters 
PO. 

 Basisschool De Griffioen onderhoudt de 
registratiegegevens in Vensters PO. 

 

 Basisschool De Griffioen 
evalueert jaarlijks het aanbod 
en de kwaliteit van 
stageplaatsen. 

 Basisschool De Griffioen stelt stageplaatsen 
beschikbaar aan studenten. 

 Stageplaatsen worden gevolgd en geëvalueerd volgens 
KOOS-methodiek. 

 Tijdens de lestijd van een groep zijn studenten voor 
95% bezig met leerlinggerichte opdrachten. 

     

 
 
 

3.3) Personeel en Organisatie 

INOS-doelen in indicatoren: 

 DOEL 8: INOS stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. Iedere medewerker 
voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 

o Alle medewerkers hebben in juli 2013 een start gemaakt met de opbouw van het 
bekwaamheids-dossier. In het schooljaar 2014-2015 wordt dit uitgebouwd in een 
digitale omgeving. 

o Jaarlijks worden instrumenten als functiemix en beloningsdifferentiatie geëvalueerd 
op hun bijdrage aan de talentontwikkeling van medewerkers. Deze evaluatie leidt tot 
bijstellingen in het plan van aanpak. 

o Met ingang van 2013 is de planning van de gesprekkencycli op scholen en van CvB is 
voor 100% gerealiseerd; in 80% van de gevallen wordt door het CvB het instrument 360 
graden feedback toegepast; in alle gevallen worden de conclusies getrokken die nodig 
zijn. 

 DOEL 9: Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers zorgen  -direct of indirect-  
voor goede ondersteuning en kennisontwikkeling van onze leerlingen. 

o In 2012 wordt het nieuwe beleidsplan over Verzuimbeleid vastgesteld en 
geïmplementeerd. 

o In 2014 zit INOS niet meer boven de landelijk gemiddelde percentages van 
ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie. 

 DOEL 10: INOS versterkt de infrastructuur die talentontwikkeling van medewerkers mogelijk 
maakt. 

o In 2016 is de INOS-academie dusdanig gepositioneerd dat 80% van de medewerkers 
hiervan gebruik maakt, of heeft gemaakt. 

o In schooljaar 2012-2013 starten minimaal twee nieuwe Directeuren in Opleiding. 
o Minimaal twee keer per jaar informeren medewerkers elkaar over good practices via 

ons Innovatiepodium. 
o Het percentage succesvolle vervangingen dat wordt verricht door Matchpoint, onze 

vervangings-organisatie, ligt boven de 90%. 
 
Thema’s die aan bod komen (niet per definitie in deze volgorde): 
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 Zelfverantwoordelijke medewerkers 

 Ontwikkeling Zelfverantwoordelijke teams 

 Integraal personeelsbeleid in relatie tot onderwijskundig beleid. 

 Betrokkenheid bij Leergemeenschappen en professionele netwerken (waaronder: IB-netwerk 
en Leergemeenschap Gedrag en Klassenmanagement)  

 Ontwikkeling Competentieniveau ( waaronder 21st Century Skills) 

 Ontwikkeling ziekteverzuim personeel 

 Formatie en inzet van personeel 

 Gesprekkencyclus 

 Bekwaamheidsdossier 

 Functiemix en beloningsdifferentiatie 

 Mobiliteit 

 INOS-academie 

 Stagebeleid 

 Begeleiding en coaching van nieuwe medewerkers 

 Scholingsbeleid/Scholingsbudgetten 
 
 

Zelfverantwoordelijke medewerkers De schoolmissie, schoolvisie en schooldoelen 
moeten helder zijn voor iedere medewerker. Door 
op Basisschool De Griffioen te willen werken kiezen 
mensen ervoor deze mede te realiseren. 
Medewerkers wachten niet af, maar nemen hun 
verantwoordelijkheid wanneer dat nodig is. 
 
Basisschool De Griffioen werkt actief aan het 
verhogen van de zelfverantwoordelijkheid van de 
medewerkers en in hun samenwerken in de 
zelfverantwoordelijkheid van het team. 
 
Ondersteuning in de mogelijkheden en ontwikkeling 
van medewerkers wordt geboden door de INOS-
academie en de regelingen van het integraal 
personeelsbeleid. Daarnaast zorgt INOS voor een 
inspirerende omgeving die ruim voldoende kansen 
biedt om prikkels en ervaringen op te doen, zoals 
schooloverstijgende netwerken, leergemeenschap-
pen, scholingsmogelijkheden, kansen voor (interne 
en externe) mobiliteit en sportmogelijkheden. 
 
Zelfverantwoordelijkheid is ook te herkennen aan 
de inrichting van de organisatie. Teamcoördinatoren 
ondersteunen de collegae van hun bouwteam bij de 
organisatie van de begeleiding van leerlingen en 
hun ontwikkeling. Directeuren opereren als 
integraal leidinggevenden op afstand van het 
primaire proces en overleggen met het College van 
Bestuur van INOS. 

Ontwikkeling Zelfverantwoordelijke 
teams 

Binnen Basisschool De Griffioen werken verschillen-
de vormen van zelfverantwoordelijke teams. De 
belangrijkste zijn natuurlijk de drie teams van de 
verschillende bouwen, onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw. Daarnaast werken we met een 
zorgteam en de jaargroepenteams, de 
parallelteams. 
 
Naast deze structuur werken we met werkgroepen 
met betrekking tot de organisatie van bijzondere 
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activiteiten in het jaarrooster en met commissies 
die gevormd zijn rondom de doelen vanuit het 
strategisch meerjarenplan. Voorbeelden van het 
laatste zijn commissies  rondom 
methodevernieuwing en -implementatie, 
rapportage, kurzweil. 
 
Deling van informatie vindt plaats met de rest van 
het team door middel van verslagen, presentaties of 
studiedagen. 
 
Stand van zaken en plan van aanpak rond de 
zelfverantwoordelijke teams binnen INOS:  
In januari 2008 is de aftrap geweest rond de 
zelfverantwoordelijke teams binnen de stichting. 
 
In oktober 2012 is het plan van aanpak 
‘Zelfverantwoordelijkheid 2.0’ gepresenteerd. 
Hierin worden de kaders rond de 
zelfverantwoordelijkheid in aangegeven zoals: 

 de kernopdracht van het team, 

 de gesprekkencyclus, 

 de functiemix / functiedifferentiatie, 

 gedifferentieerd beloningsbeleid, 

 de taken van de teamcoördinator, 

 de duur van het teamcoördinatorschap. 
  
De beleidsnotitie wordt breed verspreid onder de 
collega’s om bekendheid onder de INOS-collega’s 
hierover te stimuleren. Er zal bijstelling 
plaatsvinden van relevante onderdelen van het 
personeelsbeleid waardoor de relatie met het 
thema zelfverantwoordelijkheid met meer 
helderheid zal worden verwoord. 

Integraal personeelsbeleid in relatie tot 
onderwijskundig beleid 

Het personeelsbeleid op Basisschool De Griffioen 
wordt vooral bepaald door de afspraken die er 
gemaakt zijn op INOS niveau.  
Deze afspraken zijn per onderdeel vastgelegd in 
deelplannen van het personeelsbeleid. 
(gesprekkencyclus, mobiliteitsbeleid, inwerken 
nieuw personeel, functiemix). In deze plannen 
wordt ook de manier beschreven waarop wij binnen 
INOS werken met organisatorische eenheden, 
gedeelde directeuren en teamcoördinatoren.  

Betrokkenheid bij Leergemeenschappen 
en professionele netwerken (waaronder: 
IB-netwerk en Leergemeenschap Gedrag 
en Klassenmanagement)  

Basisschool De Griffioen stimuleert bij de eigen 
medewerkers het lidmaatschap van een van de 
bovenschoolse professionele leergemeenschappen. 
Dit betekent dat de school eraan mee zal werken 
om medewerkers in de gelegenheid te stellen om 
bijeenkomsten bij te wonen en gebruik zal maken 
van de aldaar gedeelde kennis. 
 
De teamcoördinatoren maken deel uit het Netwerk 
Teamcoördinatoren voor kennisdeling, intervisie en 
training. Intern Begeleiders nemen actief deel aan 
het Netwerk Intern Begeleiders. Daarnaast zijn er 
binnen INOS leergemeenschappen Gedrag, 
Klassenmanagement en Hoogbegaafdheid.  
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Daarnaast nemen wij deel in de INOS netwerken 
rondom Kurzweil, Opleiden in de school, 
Academische opleidingsschool en de Netwerken 
Grenzeloos Leren. 

Ontwikkeling Competentieniveau  
(waaronder 21st Century Skills) 

Het INOS begrip van Leren in Verbinding wordt 
actief ondersteund op Basisschool De Griffioen. We 
realiseren ons dat de kern van Leren verbinden is. 
Goed samenwerken is essentieel op school.  
 
Denken in termen van competenties wordt verder 
ontwikkeLd, o.a. door middeL van de 
gesprekkencycLus. Voorafgaande aan de gesprekken 
vuLt de Leerkracht een zeLfrefLectieformuLier in. 
Daarna wordt van eLk personeeLsLid een 
competentieprofieL opgesteLd en worden afspraken 
gemaakt over ieders persoonLijke ontwikkeLing in 
een POP. Ook het aanLeggen van een portfoLio 
draagt bij tot zeLfrefLectie en inzicht in de 
competenties. MogeLijk kan ook intervisie binnen 
de teams een bijdrage Leveren 
 
Specifieke aandachtsgebieden: 

 Coöperatieve werkvormen, 

 Direct instructiemodel, 

 Officevaardigheden, 

 Mediawijsheidcreativiteit, 

 ICT-geletterdheid, 

 Communiceren,  

 Probleemoplossend vermogen,  

 Kritisch denken, 

 Sociale vaardigheden, 

 Culturele vaardigheden. 

Ontwikkeling ziekteverzuim personeel Het verzuimbeleid binnen INOS heeft twee 
componenten: preventief en curatief. 
Elementen van preventief verzuim zijn veiligheid en 
goede arbeidsomstandigheden, beide dragen bij aan 
minder uitval en verzuim.  

 Risico-Inventarisatie en – evaluatie, waarin 
opgenomen een lijst met alle risico’s 
(arbeidsomstandigheden, maar ook 
werkbeleving) en een plan van aanpak om 
geconstateerde risico’s te reduceren. 

 Gesprekkencyclus: een belangrijk instrument 
om inzicht te krijgen in het wel en wee van de 
medewerker. 

 Medewerkers-tevredenheidsonderzoek: signalen 
uit dit onderzoek worden serieus geëvalueerd 
en meegenomen in beleid. 

 Interactie met medewerkers: aandacht voor de 
individuele medewerker door actief op zoek te 
zijn naar ideeën en meningen van betrokkenen. 

 
Als het dan ondanks goede bedoelingen en 
maximale interactie toch tot verzuim leidt, is het 
INOS verzuimbeleid de handleiding om zo optimaal 
mogelijk, samen met de verzuimende medewerker, 
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tot een hervatting van de werkzaamheden te 
komen. Dit is de curatieve component. 
 
Het motto van het INOS-beleid bij ziekte is: ‘ziek 
zijn overkomt je, verzuim is een keuze’. 
Hoofdelementen van het verzuimbeleid zijn: 

 Ziek zijn (op grond van objectief medisch 
vastgestelde psychische en/of fysieke 
beperkingen, waardoor arbeid niet verricht kan 
worden). 

 Ziektevervangend werk (vervangende taken bij 
een tijdelijke beperking (bv gebroken been). 
Verzuim als gevolg van ziekte (als de 
medewerker geen vervangende werkzaamheden 
kan verrichten). 

 (Gedeeltelijk) Arbeidsongeschikt (niet in staat 
worden geacht arbeid te verrichten). 

 
Zie het beleidsdocument ‘Ziek zijn overkomt je, 
verzuim is een keuze’. 

Formatie Jaarlijks wordt aan de hand van de leerlingtelling 
(op 1 oktober) de begroting van het komend 
kalenderjaar vastgesteld. Tevens wordt dan 
bekeken wat de mogelijke consequenties zijn voor 
de materiële begroting, maar ook voor de personele 
begroting. Aangezien er binnen Prinsenbeek een 
daling is van het aantal leerlingen hebben we al 
enige jaren te maken met formatiekrimp op 
Basisschool De Griffioen. 
 
Op basis van de goedgekeurde jaarbegroting wordt 
de formatie vastgesteld. Insteek daarbij is om niet 
meteen het volledige budget in te zetten voor 
personele invulling. Dit om gedurende het 
schooljaar enige flexibiliteit te hebben met 
betrekking tot de inzet voor specifieke taken. 
 
Het is een streven is om een interne mobiliteit 
gaande te houden waarbij, waar mogelijk, 
rekening gehouden wordt met de behoefte aan 
ervaringsgroei, teamleren en persoonlijke 
ontwikkelingswensen.  

Gesprekkencyclus Binnen INOS wordt wij een driejarige 
gesprekkencyclus gehanteerd met bijbehorende 
registratie. Binnen Basisschool De Griffioen 
proberen we deze terug te brengen tot een 
tweejarige cyclus.  
 
Ieder schooljaar wordt er een voortgangsgesprek, 
een op ontwikkeling gericht gesprek, gehouden. In 
principe worden deze voortgangsgesprekken door de 
teamcoördinatoren gevoerd. De directeur voert de 
beoordelingsgesprekken. Iedere twee jaar heeft de 
medewerker recht op een beoordelingsgesprek. 
 
In de komende periode proberen we het Persoonlijk 
Ontwikkel Plan per schooljaar te beschrijven. Dan is 
er meteen aan het begin van het schooljaar een 
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plan waaraan het gehele schooljaar gewerkt kan 
worden. Dit Ontwikkelplan wordt in ieder geval 
tijdens het voortgangsgesprek besproken en 
verantwoord. 

Bekwaamheidsdossier Sinds 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in 
het onderwijs (wet BIO) van kracht en tegelijkertijd 
het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. 
Sinds dat moment gelden de bekwaamheidseisen en 
moet de school kunnen aantonen dat de Leraren 
daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden 
gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. 
 
De school werkt aan een uniform 
bekwaamheidsdossier, waarbij het om meer gaat 
dan het verzamelen van diploma’s en certificaten. 
Ook zelfevaluaties, 360 gr. Feedback en reflecties, 
gespreksverslagen, en POP’s vormen onderdeel van 
het bekwaamheidsdossier. Ook voor schoolleiders in 
het basisonderwijs en voor onderwijsondersteuners 
zullen er  bekwaamheidseisen worden opgesteld.  
 
Van de personeelsleden op onze school wordt een 
totaaloverzicht opgesteld van de competenties 
waarover zij beschikken, de gevolgde opleidingen 
en cursussen, hun plaats in de organisatie en de 
plaats in het functiehuis. 

Functiemix en beloningsdifferentiatie De directeur inventariseert de aanwezige 
kennis/vaardigheden en stellen de toekomstige 
behoeften van de school vast (functiemix). Tijdens 
de gesprekkencyclus worden afspraken gemaakt 
over scholing. Leerkrachten die onvoldoende in 
staat zijn passend onderwijs te bieden worden in de 
gelegenheid gesteld zich te scholen zich op dit 
gebied.  
 
Het was een landelijke doelstelling om in 2014 46% 
van het onderwijzend personeel schaal LB benoemd 
te hebben. Basisschool De Griffioen voldoet nog niet 
aan deze eis. 
 
De beloningsdifferentiatie is een onderwerp van 
bezinning. De Leidinggevende kan op basis van de 
beoordelingsgesprekken over gaan tot een 
beloningsdifferentiatie. Daarnaast kan het team 
collega’s voordragen voor deze 
beloningsdifferentiatie. 

Mobiliteit We maken een onderscheid tussen verplichte en 
vrijwillige externe mobiliteit. De eerste vorm is 
meestal het gevolg van afnemende formatieruimte. 
Naast de externe is er ook nog de interne 
mobiliteit. 
 
Ieder voorjaar informeert INOS de medewerkers 
over de mogelijkheid van vrijwillige mobiliteit en de 
wijze waarop personeelsleden zich hiervoor kunnen 
aanmelden. Als alle reacties binnen zijn, wordt door 
de betrokken directeuren bekeken op welke scholen 
de aangemelde personen geplaatst kunnen worden. 
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De betrokkenheid van het personeel bij de school is 
groot. In eerdere jaren is er regelmatig sprake 
geweest van mobiliteit naar Basisschool De 
Griffioen. De mobiliteit op onze school en het 
verloop van het personeel, hebben in eerdere jaren 
geen zorgen opgeleverd. In het algemeen is het 
verstandig om zorgvuldig stil te staan bij de duur 
van de periode waarop iemand maximaal op een 
school werkzaam is. “Na tien/twaalf jaar op 
Basisschool De Griffioen wordt het tijd om rond te 
kijken bij andere INOS-scholen, na zestien jaar 
wordt het tijd om op een andere school te gaan 
werken”. 

INOS-academie De INOS-academie stelt zich ten doel alle 
activiteiten op het gebied van scholing, 
professionalisering en opleiding te bundelen, om 
zodoende medewerkers van INOS te ondersteunen 
bij het verwerven en onderhouden van voor hun 
werk noodzakelijke competenties. Wij stimuleren 
dat teamleden deel uitmaken van netwerken en 
Leergemeenschappen, en gebruik maken van 
opleidingsmogelijkheden. 

Stagebeleid Basisschool De Griffioen staat open voor stages 
welke bijdragen aan de ontwikkeling van de 
leerlingen en welke bijdragen aan de ontwikkeling 
van de stagiaires. 
Studenten van de PABO zijn welkom, zo ook 
studenten van ROC, Hogeschool of Universiteit met 
een studie voor onderwijsgerelateerde beroepen. 
 
Ook oud Leerlingen die een maatschappelijke stage 
moeten vervullen zijn (beperkt) welkom; 
uitgangspunt daarbij is dat het gewone werk in de 
groep er geen nadeel van mag ondervinden. 
 
Er zijn afspraken via de bovenschoolse stagecoaches 
met de opleidingsinstituten. In principe zijn alle 
medewerkers beschikbaar als mentor, zij hebben 
allen de mentorentraining gevolgd. Onze school 
heeft momenteel 3 opgeleide stage coaches. 
Middels de Academische Opleidingsschool  
(partnerschap met AVANS hogeschool) worden 
individuele, team- en schoolontwikkeling met elkaar 
in verbinding gebracht: de schoolontwikkelings-
vragen zijn tevens bron van onderzoeksvragen voor 
studenten. 
 
Het stagebeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waar 
nodig herzien. 

Begeleiding en coaching van nieuwe 
medewerkers 

Nieuwe medewerkers, maar ook langdurige 
invallers, gedurende hun inwerkperiode op onze 
school worden begeleid. De jaargroep coördinatoren 
zijn de eerst verantwoordelijken bij begeleiding van 
nieuwe collega’s. Coaching valt onder de 
verantwoordelijkheid van de teamcoördinatoren. 
 
Zie beleidsdocument.  
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Scholingsbeleid / Scholingsbudgetten Het scholingsbeleid is gericht op talentontwikkeling 
ten diensten van het primaire proces of 
schoolontwikkeling. Er wordt in de begroting een 
budget opgenomen dat beschikbaar is voor 
deskundigheidsbevordering. 
 
Jaarlijks plant de directie, is samenspraak met de 
teamleden, het scholingsbeleid en de daaraan 
gekoppelde scholingsbudgetten. Uitgangspunt is in 
eerste instantie de scholontwikkelingen op 
schoolniveau. Daarnaast lopen trajecten vanuit inos 
(scholing ict, scholing teamcoördinatoren).  
 
Individuele aanvragen worden in eerste instantie 
getoetst aan de mate waarin zij bijdragen aan de 
schoolontwikkelingsdoelen. Daarnaast blijft er altijd 
ruimte voor individuele ontwikkelpunten welke 
voortkomen uit een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 
 
 

Meerjaren doelstellingen (= resultaatgericht) beleidsdomein PERSONEEL EN ORGANISATIE: 

 Elke medewerker heeft een bijgewerkt vakbekwaamheidsdossier. 

 De teams van Basisschool De Griffioen scoren goed op een samenwerkings-
kwaliteitsinstrument. 

 De gesprekkencyclus is op Basisschool De Griffioen volledig ingevoerd. 

 Elke leerkracht is ICT bekwaam zoals omschreven in het kader ICT-bekwaamheid Kennisnet. 

 Leercommissies werken met een vastgestelde doelstelling aan onderwijsontwikkeling. 

 Er is een helder inzichtelijk overzicht van opleidingen en competenties van medewerkers. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2015-2016: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Elke medewerker heeft een 
bijgewerkt 
vakbekwaamheidsdossier. 

 Inleiding op persoonlijk dossier In AFAS. 

 Oefenen op vaardigheden om deze te gebruiken. 

 De teams van Basisschool De 
Griffioen scoren goed op een 
samenwerkings-
kwaliteitsinstrument. 

 Afspraken over samenwerken in een team vastleggen. 

 Evaluatie van eerdere afspraken over samenwerken. 

 De gesprekkencyclus is op 
Basisschool De Griffioen 
volledig ingevoerd. 

 Er is een planning waarbinnen voor elke medewerker 
de cyclus van voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprek is vastgelegd. 

 Elke leerkracht is ICT bekwaam 
zoals omschreven in het kader 
ICT-bekwaamheid Kennisnet. 

 Oriëntatie op de door INOS gestelde ICT-doelen. 

 Volgen van ICT-vaardigheidscursussen door individuele 
medewerkers. 

 

 Leercommissies werken met 
een vastgestelde doelstelling 
aan onderwijsontwikkeling. 

 De taken van de leercommissies zijn besproken en 
vastgesteld. 

 In het overleg tussen coördinatoren en directeur is elk 
halfjaar een evaluatie gepland waarin de voortgang 
van de leercommissies wordt besproken. 

 Er is een helder inzichtelijk 
overzicht van opleidingen en 
competenties van 
medewerkers. 

 Mensen die kennis en inzicht op hebben gedaan door 
middel van een opleiding staan op een overzicht.  

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2016-2017: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 
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 Elke medewerker heeft een 
bijgewerkt 
vakbekwaamheidsdossier. 

 Invoeren van essentiële persoonlijke documenten. 

 Beslissing welke documenten voor leidinggevenden in 
te zien zijn.  

 Formuleren van afspraken over onderhoud van 
persoonlijke dossiers en leerdossiers. 

 De teams van Basisschool De 
Griffioen scoren goed op een 
samenwerkings-
kwaliteitsinstrument. 

 Evaluatie van eerdere gemaakte afspraken over 
samenwerken. 

 Eventueel herformuleren van eerder gemaakte 
afspraken. 

 Voorbereiden van het gebruik van een  
kwaliteitsinstrument op samenwerken in een team. 

 Kwaliteitsinstrument invullen en evalueren. 

 De gesprekkencyclus is op 
Basisschool De Griffioen 
volledig ingevoerd. 

 Er is een planning waarbinnen voor elke medewerker 
de cyclus van voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprek is vastgelegd. 

 Elke leerkracht is ICT bekwaam 
zoals omschreven in het kader 
ICT-bekwaamheid Kennisnet. 

 Herhaling van oriëntatie op de door INOS gestelde ICT-
doelen. 

 Volgen van ICT-vaardigheidscursussen door individuele 
medewerkers. 

 Introductie persoonlijk leerdossier ICT-vaardigheden. 

 Leercommissies werken met 
een vastgestelde doelstelling 
aan onderwijsontwikkeling. 

 De taken van de leercommissies zijn besproken en 
vastgesteld. 

 In het overleg tussen coördinatoren en directeur is elk 
halfjaar een evaluatie gepland waarin de voortgang 
van de leercommissies wordt besproken. 

 Er is een helder inzichtelijk 
overzicht van opleidingen en 
competenties van 
medewerkers. 

 Kwaliteiten, ervaring, kennis en inzicht van collega’s 
worden ingezet waar nodig (voordat er oplossingen 
buiten de deur worden gezocht).  

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2017-2018: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Elke medewerker heeft een 
bijgewerkt 
vakbekwaamheidsdossier. 

 Onderhoud van de van afspraken over persoonlijke 
dossiers en leerdossiers. 

 De teams van Basisschool De 
Griffioen scoren goed op een 
samenwerkings-
kwaliteitsinstrument. 

 Evaluatie van eerdere gemaakte afspraken over 
samenwerken. 

 Opnieuw invullen van kwaliteitsinstrument op 
samenwerken in een team. 

 Evaluatie van de kwaliteit van het samenwerken en 
eventueel nieuwe afspraken maken. 

 De gesprekkencyclus is op 
Basisschool De Griffioen 
volledig ingevoerd. 

 Er is een planning waarbinnen voor elke medewerker 
de cyclus van voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprek is vastgelegd. 

 Elke leerkracht is ICT bekwaam 
zoals omschreven in het kader 
ICT-bekwaamheid Kennisnet. 

 Herhaling van oriëntatie op de door INOS gestelde ICT-
doelen. 

 Volgen van ICT-vaardigheidscursussen door individuele 
medewerkers. 

 Iedere medewerker is in staat gebruik te maken van 
een interpersoonlijk scoreinstrument op ICT-
vaardigheden 

 Iedere medewerker kan het persoonlijk leerdossier ICT-
vaardigheden gebruiken. 

 Leercommissies werken met 
een vastgestelde doelstelling 
aan onderwijsontwikkeling. 

 De taken van de leercommissies zijn besproken en 
vastgesteld. 

 In het overleg tussen coördinatoren en directeur is elk 
halfjaar een evaluatie gepland waarin de voortgang 
van de leercommissies wordt besproken. 
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 Er is een helder inzichtelijk 
overzicht van opleidingen en 
competenties van 
medewerkers. 

 Kwaliteiten, ervaring, kennis en inzicht van collega’s 
worden ingezet waar nodig (voordat er oplossingen 
buiten de deur worden gezocht).  

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2018-2019: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Elke medewerker heeft een 
bijgewerkt 
vakbekwaamheidsdossier. 

 Onderhoud van de van afspraken over persoonlijke 
dossiers en leerdossiers. 

 De teams van Basisschool De 
Griffioen scoren goed op een 
samenwerkings-
kwaliteitsinstrument. 

 Evaluatie van de kwaliteit van het samenwerken en 
eventueel nieuwe afspraken maken. 

 De gesprekkencyclus is op 
Basisschool De Griffioen 
volledig ingevoerd. 

 Er is een planning waarbinnen voor elke medewerker 
de cyclus van voortgangsgesprekken en 
beoordelingsgesprek is vastgelegd. 

 Elke leerkracht is ICT bekwaam 
zoals omschreven in het kader 
ICT-bekwaamheid Kennisnet. 

 De door INOS gestelde persoonlijke ICT-doelen zijn 
door iedere medewerker behaald. 

 Onderhoud van ICT-vaardigheid door individuele 
medewerkers. 

 Interpersoonlijk scoren van ICT-vaardigheden.  

 Persoonlijk leerdossier ICT-vaardigheden wordt 
ingevuld en onderhouden. 

 Leercommissies werken met 
een vastgestelde doelstelling 
aan onderwijsontwikkeling. 

 De taken van de leercommissies zijn besproken en 
vastgesteld. 

 In het overleg tussen coördinatoren en directeur is elk 
halfjaar een evaluatie gepland waarin de voortgang 
van de leercommissies wordt besproken. 

 Er is een helder inzichtelijk 
overzicht van opleidingen en 
competenties van 
medewerkers. 

 Kwaliteiten, ervaring, kennis en inzicht van collega’s 
worden ingezet waar nodig (voordat er oplossingen 
buiten de deur worden gezocht).  

     

 
 
 

3.4) Bedrijfsvoering 

INOS-doelen en indicatoren: 

 DOEL 11: INOS wil haar gezonde financiële situatie voortzetten. 
o De leerlingprognoses per school in de jaarlijkse update van de meerjarenraming 

hebben een nauwkeurigheid van +/-2% voor de begroting van het eerstvolgende 
schooljaar 

o De kapitalisatiefactor (de maat voor het wenselijke eigen vermogen, die het 
ministerie gebruikt) ligt binnen de signaleringsgrenzen van OC en W. 

o In de exploitatie over de gewone bedrijfsvoering ligt het verschil tussen het begrote 
en het gerealiseerde resultaat in elk van de boekjaren 2012-2016 binnen een 
bandbreedte van +/- 0,3%  van de totale baten in dat jaar. 

 DOEL 12: INOS ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is een 'in control statement' af 
te geven. 

o De accountant heeft uiterlijk eind 2016 een 'in control statement' afgegeven voor 
INOS. 

 DOEL 13: INOS zet in op de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het basis-, 
speciaal basis- en speciaal onderwijs in Breda. 

o Eind 2016 is voor elke INOS school, waar huisvesting een belemmering is om onze 
missie en visie te kunnen realiseren, een concreet plan afgesproken of al in uitvoering 
om te komen tot een goed en eigentijds gebouw. Voor elke school is er eind 2016 een 
plan waar het schoolgebouw zich bevindt in de totale levenscyclus van het gebouw, 
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wanneer er welke aanpassingen/veranderingen gepland zijn en hoe dit besloten 
wordt. 

 DOEL 14: INOS streeft naar een eenhoofdige aansturing in integrale kindcentra waar vele 
organisaties onder één dak werken. 

o Onderzoek tussen INOS en collega schoolbestuur naar samenwerkingsmogelijkheden in 
de gebouwen van Olympia, Huis van de Heuvel en Noorderlicht is afgerond in 
schooljaar  

 DOEL 15: INOS haalt nog meer rendement uit schaalvoordelen. 
o INOS behoudt haar marktaandeel van ca. 60% in het basisonderwijs van Breda om zo 

financiële stabiliteit te bieden. 
o Vanaf schooljaar 2014-2015 maakt elke school gebruik van een dezelfde 

beheersmethodiek van de ICT infrastructuur. 
 
Thema’s die aan bod komen (niet per definitie in deze volgorde): 

 Organisatie van de school (structuur, overleg, zelfverantwoordelijke teams, relatie met de 
organisatorische eenheid en INOS) 

 Ondersteuning (administratief, facilitair) van organisatie: ontlasten van directie, 
teamcoördinatoren, leerkrachten, 

 Integraal kindcentrum 

 INOS-Managementcyclus  

 Ontwikkeling marktaandeel 

 (Meerjaren)begroting op hoofdlijnen 

 Huisvesting 

 Formatie en inzet van personeel 

 Sponsorbeleid 

 Veiligheidsbeleid 
 
 
Organisatie van de school (structuur, 
overleg, zelfverantwoordelijke teams, 
relatie met de organisatorische eenheid 
en INOS) 

Basisschool De Griffioen werkt binnen een 
organisatorische eenheid samen met Basisschool De 
Horizon. Beide scholen hebben teams, 
teamcoördinatoren en een eigen directeur. De 
teamcoördinatoren leiden het onderwijskundig 
teamoverleg, de directeur leidt het organisatorisch 
teamoverleg. Naast het teamoverleg worden er met 
het team bijeenkomsten gehouden met een 
scholingsaspect.  
 
De school kent verschillende vormen van overleg: 

 Overleg tussen coördinatoren en directeur, 

 Bijeenkomsten van de afzonderlijke 
teams/bouwen, 

 Plenaire teamvergaderingen / studiedagen, 

 Werkvergaderingen, 

 Overleg binnen activiteitencommissies 
(eenmalige activiteiten), 

 Overleg binnen inhoudelijke leercommissies, 

 Overleg binnen de medezeggenschapsraad 
(ouders-leerkrachten-directeur), 

 Overleg tussen leerkrachten van parallelgroepen. 
Ondersteuning (administratief, facilitair) 
van organisatie: ontlasten van directie, 
teamcoördinatoren, leerkrachten. 

Basisschool De Griffioen is een deel van de 
organisatorische eenheid INOS-Prinsenbeek. 
De samenwerking is begin 2015 effectief begonnen. 
De school profiteert nog niet optimaal van 
mogelijkheden tot samenwerking. 
 
Intern moeten de taken van het Onderwijs 
Ondersteunend Personeel bijdragen tot ontlasting 
van de taken van groepsleraren, coördinatoren en 
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Intern Begeleiders. In het schooljaar 2014-2015 is er 
sprake geweest van een eerste stap in de 
reorganisatie van deze taken en 
verantwoordelijkheden.  
 
Op Basischool De Griffioen zijn momenteel 
werkzaam als ondersteuners:  

 Administratief, secretarieel medewerker voor 
drie werkdagen 

 Twee onderwijsondersteuners met conciërge-
taken. 

 Twee facilitairmedewerkers en een schoon-
maakbedrijf voor schoonmaakonderhoud. 

Integraal Kindcentrum Basisschool De Griffioen zoekt samen met beide 
andere basisscholen actief verbinding met de 
maatschappelijke omgeving. Dit beleid is letterlijk 
gebaseerd op de gedachte “It takes a village to 
raise a child”. Samen zijn we verantwoordelijk voor 
het scheppen van groei- en ontwikkelings-
mogelijkheden voor de leerlingen.  
 
De school heeft in het schema ‘Leren in verbinding’ 
aangegeven waar zij staat in de ontwikkeling naar 
een brede school en wat de ambities zijn op dit 
terrein. Het komen tot één gedeelde visie en missie 
– in overeenstemming met die van INOS - is daarbij 
van belang.  
 
We zijn met de partners in kinderopvang in gesprek 
om te komen tot mogelijke afstemming van 
activiteiten op het gebied van taal en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Met hen maken we ook 
afspraken om de overgang van de leerlingen naar de 
basisschool zo goed mogelijk te Laten verlopen 
(‘warme overdracht’). Of we aan het eind van deze 
planperiode kunnen spreken over een integraal 
kindcentrum zal mede afhangen van politieke 
keuzes, bestuurlijke keuzes en zeker ook financiële 
middelen en bereidheid van externe partners om te 
 Komen tot een hoge vorm van samenwerking. 

INOS-Managementcyclus  De INOS managementcyclus is voor Basisschool De 
Griffioen een uitgangspunt van het inrichten van 
verantwoording van schoolbeleid. We maken daarbij 
gebruik van het Meerjaren Strategisch beleidsplan 
en het INOS Management Informatie Systeem. 
 
Het Strategisch Meerjaren Plan, het wettelijk 
schoolplan, is opgezet volgens een eigen format van 
INOS. Het wordt elke twee schooljaren vastgesteld, 
telkens met een beleidsperspectief van vier 
schooljaren. Om het draagvlak voor het toekomstige 
beleid te vergroten is het team nauw betrokken bij 
het opstellen van het strategisch meerjarenplan. 
 
De directeur bespreekt het concept met het College 
van Bestuur, waarna bijstellingen kunnen 
plaatsvinden. Het definitieve beleidsplan wordt ter 
instemming voorgelegd aan de MR van de school. De 
jaarplannen zijn direct afgeleid van het Meerjaren 
Strategisch beleidsplan. De doelstellingen die per 
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thema zijn benoemd, worden overgenomen in een 
periodieke managementrapportage. Deze wordt 
besproken met het College van Bestuur. De 
directeur is er verantwoordelijk voor dat de 
geformuleerde doelstellingen in het meerjarenplan 
worden bereikt en de daarbij behorende 
activiteiten worden uitgevoerd. Om de voortgang 
goed in de gaten te houden, zal het strategisch 
meerjarenplan vast onderdeel van de agenda van 
het overleg tussen Coördinatoren en Directeur. 

Ontwikkeling marktaandeel Basisschool De Griffioen heeft een stevige en 
herkenbare positie in het dorp Prinsenbeek.  
Onder invloed van demografische ontwikkelingen 
verwachten we in de komende schoolplanperiode 
een terugloop. Gezien de toegenomen concurrentie 
(een nieuw schoolgebouw van Basisschool Apollo) en 
het teruglopend totaal aantal kinderen in 
Prinsenbeek houden we ons marktaandeel goed in 
de gaten. We zullen ons steeds bewust moeten zijn 
van ‘waar we voor staan’ in schoolontwikkeling. 

(Meerjaren)begroting op hoofdlijnen De financiële meerjarenraming geeft houvast bij de 
keuzes in de beleidsmogelijkheden. Zij zorgt voor 
de mogelijkheden om tijdig bij te sturen. 
De jaarbegroting wordt jaarlijks vastgesteld in 
overleg met het College van Bestuur.  
 
Basisschool De Griffioen valt onder de stichting 
INOS. INOS anticipeert op stichtingsniveau op de 
financiële landelijke ontwikkelingen nog voordat 
deze in wetgeving en beschikkingen vastliggen. De 
effecten van veranderingen worden beoordeeld op 
basis van mogelijke scenario’s. In begrotingen wordt 
meerdere jaren vooruit gekeken. Op basis van deze 
analyses wordt tijdig geanticipeerd. 
 
De meerjarenbegroting is gebaseerd op de 
ontwikkeldoelen van het Strategisch beleidsplan. De 
directie zorgt voor de financiële ruimte die voor de 
schoolontwikkelingen en voor het vervangen van 
leermiddelen en inrichting nodig zijn. 
 
Door INOS zijn de volgende financiële kaders voor de 
schoolbegroting vastgelegd: 

 Bovenschoolse Lasten worden gedekt via een 
doorbelastingsystematiek aan de scholen. De 
hoogte van de doorbelasting per school is 
afhankelijk van de batenverhouding van 
betreffende school ten opzichte van de totale 
baten. In onderling overleg worden een aantal 
Lasten die normaliter op schoolniveau gedragen 
worden, ondergebracht in een bovenschools 
budget gemeenschappelijke Lasten. Deze Lasten 
worden gedekt uit een doorbelasting aan de 
scholen. 

 De integrale schoolbegrotingen voldoen aan een 
jaarlijks vast te stellen rendementseis. 
Knelpunten die niet door de schooldirecteur zijn 
op te Lossen in de schoolbegroting, waardoor 
scholen niet kunnen voldoen aan de 
rendementseis, dienen bij voorkeur in twee 
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jaar, in ieder geval binnen de termijn van de 
meerjarenraming opgelost te zijn in 
samenspraak met het college van Bestuur. 

 De directeur is budgethouder voor de reikwijdte 
van de schoolbegroting. Hierbij wordt uitgegaan 
van ontschotting van de budgetten. De directeur 
is gehouden aan het taakstellende resultaat van 
zijn begroting. Met behulp van maand- en 
kwartaalrapportages wordt de begroting 
bewaakt. 

 Uitgangspunt bij de schoolbegroting is steeds de 
begroting van het voorgaande jaar waarbij 
rekening gehouden kan worden met 
leerlingenontwikkeling en onvolkomenheden 
(knelpunten). 

 Investeringen die voldoen aan de gestelde eisen 
worden geactiveerd en afgeschreven ten Laste 
van het exploitatieresultaat in de voorge-
schreven afschrijvingsperioden. 

 Incidentele baten kunnen alleen worden benut 
voor incidentele Lasten. 

Huisvesting De school is gehuisvest in een gebouw uit de 
zestiger jaren. Het gebouw is redelijk onderhouden 
en biedt ruime lokalen. Er zijn voldoende  
mogelijkheden om met leerlingen in aparte ruimten 
te werken.  
 
De school heeft in de 3 gebouwen de totale 
beschikking over 37 lokalen. Indien het leerling-
aantal volgens de verwachting terugloopt, betekent 
dit dat binnen enkele jaren leegstand zal ontstaat. 
De school wil deze leegstand tegengaan door de 
samenwerking met de kinderopvang in Prinsenbeek 
te intensiveren. Op Basisschool De Griffioen is al 
een voorschoolse opvang opgestart in samenwerking 
met Kober en Belle Fleur. 
 
In de toekomst willen we de samenwerking 
uitbreiden door te onderzoeken of ook peuter-
opvang binnen het gebouw mogelijk is. Dit zou de 
instroom en overdracht van en voor nieuwe 
leerlingen vergemakkelijken. Rond 2020 zullen de 
plannen voor een permanente verbetering verder 
worden geconcretiseerd. Bij deze voorlopig laatste 
aanpassing is het streven om naast de nodige 
onderwijsruimtes, ook de functionaliteit te 
verbeteren en de verbinding in de samenwerking 
met de kinderopvang en voor- en naschoolse opvang 
te optimaliseren. 

Formatie en inzet van personeel Het meerjarenformatieplan van INOS wordt jaarlijks 
geactualiseerd en ter instemming aan de GMR 
voorgelegd. Aan de hand van dit meerjaren-
formatieplan wordt het jaarlijkse bestuursformatie-
plan op- en vastgesteld en aan de GMR voorgelegd 
ter instemming.  
 
Door de Lumpsumfinanciering is de autonomie op 
het gebied van formatie- en personeelsbeleid 
aanzienlijk vergroot. Deze grotere autonomie houdt 
een grotere bestedingsvrijheid van de middelen in. 
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Het bestuursformatieplan is uitgangspunt bij het 
opstellen van de jaarlijkse schoolformatieplannen. 
In deze formatieplannen zal waar het gaat om de 
inzet van personeel en de bekostiging daarvan, 
tevens de relatie gelegd worden met de inhoud van 
het schoolplan. 
 
Het streven is om in de maand mei een 
formatieplan gerealiseerd te hebben op basis van de 
goedgekeurde jaarbegroting. Op basis van het 
formatieplan en het jaarrooster wordt voor elk 
teamlid door de directeur de normjaartaak 
vastgelegd. 

 
 
 
Veiligheidsbeleid 
Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid is 
het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling 
tussen wat de individuele scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor 
de gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan.  
 
De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past bij de eigen specifieke 
situatie. Daarbij is de Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de directie van de school.  
 
Op  Kbs De Griffioen wordt gedurende de planperiode op de volgende manier invulling gegeven 
aan dit veiligheidsbeleid:  
 
 

 Een werkgroep ARBO/BHV is belast met de taken rondom de veiligheid. De risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E) is elke vier jaar een verplichte controle lijst rondom de risico's voor de 
veiligheid en gezondheid op de werkplek. Deze zal vanaf 2015 ieder jaar worden ingevuld. De 
Medezeggenschapsraad zal daar jaarlijks een rapportage van ontvangen. 

 Basisschool De Griffioen heeft het BVL(Brabants verkeersveiligheids label) en jaarlijks worden er 
activiteiten gepland om het onderwerp verkeersveiligheid Levend te houden. Met medewerking 
van de gemeente Breda en de speciale verkeerscommissie op de school proberen we steeds de 
verkeerssituatie rond de school te verbeteren. Binnen de MR is verkeersveiligheid een vast 
agendapunt. 

 Basisschool De Griffioen is aangesloten bij het regionale platform Zorg voor Jeugd, een centraal 
meldpunt voor leerlingen waarover wij ons zorgen maken. 

 Voor controle van installaties en speeltoestellen zijn contracten afgesloten. 
 
 
 
Sponsorbeleid 
In februari 2009 is onder andere door de PO-raad het convenant “scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring” ondertekend. INOS voelt zich aan dit convenant gebonden. Voor het 
convenant en toelichting zie: www.minocw.nl/sponsoringpovo.  
 
Relevante achtergrondinformatie: 

 Er is pas sprake van sponsoring als er sprake is van een tegenprestatie door de school. Als er 
geen tegenprestatie is, is er sprake van een schenking.  

 De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school gebruikte 
materialen, zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de 
PC’s in de klas, of de reclameslogan van de schoolboekenproducent in het lesboek. 

 Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame, of sponsoring kan volgens de 
klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor elders in deze schoolgids. 

 
 Kbs De Griffioen hanteert de volgende werkwijze: 

http://www.minocw.nl/sponsoringpovo
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Basisschool De Griffioen voert een terughoudend beleid op het gebied van sponsoring. Om bepaalde 
activiteiten te kunnen organiseren maken we gebruik van schenkingen in gelden en/of natura. 
Enkele belangrijke afspraken daarbij zijn: 

 We accepteren geen sponsoring van bedrijven met producten die schade toebrengen aan de 
geestelijke en lichamelijke gesteldheid van leerlingen; 

 Sponsoring mag niet de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onze school in gevaar 
brengen; 

 De voortgang van onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring. 
Indien wij een verzoek tot sponsoring ontvangen of wanneer wij schenkingen krijgen aangeboden, 
beoordeelt de directeur na overleg met teamcoördinatoren of de voorwaarden die aan deze 
sponsoring of schenking worden gekoppeld passen binnen onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid tegenover onze leerlingen. 
 
 

Meerjaren doelstellingen (= resultaatgericht) beleidsdomein BEDRIJFSVOERING: 

 Basisschool De Griffioen werkt samen de andere basisscholen in een Integraal Kindcentrum. 

 De financiële planning en afgesproken resultaten zijn op Basisschool De Griffioen op orde. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2015-2016: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Basisschool De Griffioen werkt 
samen de andere basisscholen 
in een Integraal Kindcentrum. 

 Oriëntatie op ontwikkelingsaspecten en -doelen van 
een school binnen een Integraal Kindcentrum. 

 De financiële planning en 
afgesproken resultaten zijn op 
Basisschool De Griffioen op 
orde. 

 Er zijn heldere begrotingsdoelen geformuleerd.  

 Begrotingsdoelen en resultaten worden op de door 
INOS afgesproken wijze gedeeld met de MR. 

 Financiële resultaten worden actief gemonitord. 

 Werkwijzen en investeringen worden tijdig aangepast 
wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van het 
financieel resultaat. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2016-2017: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Basisschool De Griffioen werkt 
samen de andere basisscholen 
in een Integraal Kindcentrum. 

 Oriëntatie op ontwikkelingsaspecten en -doelen van 
een school binnen een Integraal Kindcentrum. 

 Maken van een overzicht van mogelijke 
samenwerkingspartners van culturele activiteiten. 

 De financiële planning en 
afgesproken resultaten zijn op 
Basisschool De Griffioen op 
orde. 

 Er zijn heldere begrotingsdoelen geformuleerd.  

 Begrotingsdoelen en resultaten worden op de door 
INOS afgesproken wijze gedeeld met de MR. 

 Financiële resultaten worden actief gemonitord. 

 Werkwijzen en investeringen worden tijdig aangepast 
wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van het 
financieel resultaat. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2017-2018: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Basisschool De Griffioen werkt 
samen de andere basisscholen 
in een Integraal Kindcentrum. 

 Oriëntatie op ontwikkelingsaspecten en -doelen van 
een school binnen een Integraal Kindcentrum. 

 Maken van een overzicht van mogelijke 
samenwerkingspartners van culturele activiteiten. 

 De financiële planning en 
afgesproken resultaten zijn op 
Basisschool De Griffioen op 
orde. 

 Er zijn heldere begrotingsdoelen geformuleerd.  

 Begrotingsdoelen en resultaten worden op de door 
INOS afgesproken wijze gedeeld met de MR. 

 Financiële resultaten worden actief gemonitord. 
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 Werkwijzen en investeringen worden tijdig aangepast 
wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van het 
financieel resultaat. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2018-2019: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Basisschool De Griffioen werkt 
samen de andere basisscholen 
in een Integraal Kindcentrum. 

 Er is een duurzaam werkplan opgesteld waaraan 
partners een bijdrage leveren. 

 Basisschool De Griffioen maakt deel uit van een 
Integraal Kindcentrum. 

 Er wordt samengewerkt met partners aan binnen- en 
buitenschoolse culturele activiteiten. 

 De financiële planning en 
afgesproken resultaten zijn op 
Basisschool De Griffioen op 
orde. 

 Er zijn heldere begrotingsdoelen geformuleerd.  

 Begrotingsdoelen en resultaten worden op de door 
INOS afgesproken wijze gedeeld met de MR. 

 Financiële resultaten worden actief gemonitord. 

 Werkwijzen en investeringen worden tijdig aangepast 
wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van het 
financieel resultaat. 

     

 
 
 

3.5) Communicatie 

 
INOS-Doelen en indicatoren: 

 DOEL 16: INOS stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle 
belangengroepen. 

o INOS voldoet aan de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 
o Uiterlijk in 2016 hebben ouders toegang tot (delen) van de inhoud van het 

leerlingvolgsysteem. 
o In 2016 scoort in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers 

het onderdeel communicatie een 8. 
 
Thema’s die aan bod komen (niet per definitie in deze volgorde): 

 INOS-Communicatiebeleid 

 Leren in Verbinding 

 Communicatie met leerlingen 

 Communicatie met ouders 

 Communicatie met personeel 

 Medezeggenschap 

 Profilering 

 Gebruik van het Ouderportaal ParnasSys 

 Positie in de wijk, relatie met de wijk. 

 School in verbinding met de omgeving 

 Samenwerking met partners 
 
 

Inos-communicatiebeleid Het INOS-communicatiebeleid is in ontwikkeling. Er 
is sprake van een verschuiving naar digitalisering 
van berichtgeving en online contacten.  
 
Verandering en ontwikkeling wordt gestuurd door 
gezamenlijke betekenisgeving. Het gaat erom dat 
we met elkaar in gesprek zijn over datgene wat 
ertoe doet. Basisschool De Griffioen is zich bewust 
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van de cruciale rol van communicatie in het 
onderhouden van relaties met belanghebbenden.  
 
Juiste en tijdige informatie verstrekken aan ouders 
hoort daarbij, evenals verantwoording afleggen over 
gemaakte keuzes, resultaten en ontwikkelingen. 
Het persoonlijk contact is de kern samen 
verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van 
leerlingen en samenwerken van medewerkers. 
 
Communicatie speelt een elementaire rol in het 
bereiken van de beschreven strategische doelen 
voor de verschillende beleidsdomeinen. Structurele 
aandacht voor de wijze waarop de school uitdraagt 
wie zij is en wie zij wil zijn, waar zij voor staat en 
waar zij voor gaat, behoort tot onze professionele 
opdracht.  

Leren in Verbinding Het INOS begrip van Leren in Verbinding wordt 
actief ondersteund op Basisschool De Griffioen. De 
school heeft in het schema ‘Leren in verbinding’ 
aangegeven waar zij staat in de ontwikkeling naar 
een brede school en wat de ambities zijn op dit 
terrein.  
 
Het komen tot één gedeelde Visie en Missie – met 
onze partners in de kinderopvang is daarbij erg 
belangrijk.  We zijn met één van de partners het 
gesprek aangegaan om te komen tot afstemming 
van activiteiten op het gebied van taal en sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
 
Met alle organisaties in de kinderopvang maken we 
afspraken om de overgang van leerlingen naar de 
basisschool zo goed mogelijk te Laten verlopen 
(warme overdracht). Goed samenwerken met 
ouders  en maatschappelijke partners is essentieel 
voor een school. Het is een gezamenlijke opdracht 
in ons streven om leerlingen te begeleiden naar 
volwassenheid en zelfstandigheid.  

Communicatie met leerlingen Dagelijks zijn de groepsleerkrachten in gesprek met 
de leerlingen. Niet alleen vanuit het Lerende 
karakter, maar zeker ook op het sociaal-emotionele 
vlak zijn (persoonlijke) gesprekken zeer waardevol. 
 
Op Basisschool De Griffioen zijn de leerlingen op de 
hoogte van ontwikkelingen die hen aangaan. Zij 
worden actief betrokken bij de verschillende 
activiteiten die naast het reguliere programma 
worden georganiseerd.  
 
In schooljaar 2013-2014 is een Kinderraad actief 
geweest. Alle groepen 5 t/m 8 hadden daarin een 
een afgevaardigde die de belangen, ideeën en 
wensen kenbaar maakte in de raad. In schooljaar 
2015-2016 zal deze Kinderraad een nieuwe start 
maken. 

Communicatie met ouders Ouders vertrouwen hun kinderen aan de zorgen en 
deskundigheid toe van de mensen die werken op 
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Basisschool De Griffioen. Wij zijn ons bewust van 
onze belangrijke taak bij de vorming van kinderen.  
 
Ouders worden over alle relevante zaken 
geïnformeerd via de algemene ouderavond aan het 
begin van het schooljaar, de maandelijkse 
nieuwsbrief (verstuurd via de mail en op site) en 
een overzicht van activiteiten op de website van de 
school. Ouders hebben toegang tot het ouderportaal 
van parnassys waar zij de meest actuele 
leerresultaten van hun leerlingen kunnen 
bijhouden. 
 
Echter: ouders zijn de hoofdverantwoordelijke voor 
hun kind. Wij kunnen en willen dit niet van hen 
overnemen. Goede communicatie met ouders is 
basis voor het vertrouwen. Leerkrachten krijgen 
training in het houden van oudergesprekken en er 
wordt beleid geschreven over het gebruik van 
digitale communicatiemiddelen. 
 
In de komende jaren wil Basisschool De Griffioen wil 
meer inhoud geven aan ouderbetrokkenheid en -
participatie. Ouderbetrokkenheid gaat om actieve 
belangstelling van de ouders bij de ontwikkeling van 
hun kinderen, thuis en op school. Ouders en school 
hebben elkaar nodig als het gaat om de opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen. Partnerschap tussen 
ouders en school is hierbij het sleutelwoord.  

Communicatie met personeel Iedere medewerker van Basisschool De Griffioen 
heeft de beschikking over een e-mailadres van 
INOS. Mededelingen en andere algemene berichten 
worden via mail verstuurd.  
 
Groepsleerkrachten hebben regelmatig 
pasalleloverleg. Daarnaast is er ongeveer 
maandelijks een bouwoverleg en zijn er 
teambijeenkomsen. 
 
Leercommissies hebben ongeveer zes keer per 
leerjaar overleg rondom ontwikkeldoelen. 
 
Activiteitencommissies hebben regelmatig overleg 
rondom uit te voeren activiteiten vanuit het 
jaarplan. 
  
De directie draagt er zorg voor ontwikkelingen en 
voortgang zo veel mogelijk te delen met het team. 
Procedures en afspraken rondom besluitvorming en 
interne communicatie zullen in deze planperiode 
worden beschreven in een beleidsstuk.  

Medezeggenschap De Medezeggenschapsraad van Basisschool De 
Griffioen heeft tien leden. Deze tien leden bestaan 
uit vijf ouders en vijf personeelsleden. Er zijn 
ongeveer 6 bijeenkomsten in een schooljaar. Op 
deze bijeenkomsten is er spreekrecht voor de 
vertegenwoordigde geledingen.  
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De Medezeggenschapsraad heeft een jaarplan 
samengesteld. Voorafgaand aan een vergadering 
wordt de directeur in de gelegenheid gesteld om 
agendapunten aan te dragen en tijdens de 
vergadering toe te lichten. 
 
De data van de bijeenkomsten staan in de 
schoolkalender en worden aangekondigd in de 
Nieuwsbrief van de school. Notulen van de 
vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn 
openbaar en te raadplegen via de website van 
school. 

Profilering Basisschool De Griffioen wil een school zijn waar 
een rijke leeromgeving aan de leerlingen wordt 
geboden. Basisschool De Griffioen is een school in 
Prinsenbeek met goed pedagogisch klimaat en een 
sterke leerlingondersteuningsstructuur. Wij zijn een 
school die aan zoveel mogelijk kinderen een 
passend onderwijsaanbod biedt.  
 
Basisschool De Griffioen wil goed onderwijs 
organiseren waarmee de leerlingen een goede basis 
leggen voor het vervolgonderwijs. Wij zijn 
ambitieus en willen onze leerlingen op het eind van 
de basisschool afleveren op een niveau dat past bij 
hun ontwikkelingsmogelijkheden.  
Basisschool De Griffioen wil in 2019 samen met 
partners een aantrekkelijk aanbod van 
buitenschoolse opvang bieden. 

Gebruik van het Ouderportaal parnassys Het ouderportaal wordt op Basisschool De Griffioen 
sinds begin 2015 gebruikt. Ouders hebben 
momenteel inzicht in de algemene leerlinggegevens 
en leerlingverzuim. Alle leerlingstamgegevens 
blijven daanmee vlot up-to-date. 
 
In de komende planperiode zullen ook andere 
gegevens beschikbaar worden gesteld.  
Het gaat daarbij om: 

 De resultaten van het leerlingvolgsysteem 
(CITO). 

 De resultaten van de methodegebonden 
toetsen. 

 Afspraken naar aanleiding van contact 
tussen ouder en groepsleerkracht. 

Positie in de wijk, relatie met de wijk Basisschool De Griffioen staat, waar mogelijk samen 
met beide andere basisscholen in Prinsenbeek, open 
voor elk contact met verenigingen en 
maatschappelijke instanties om daarmee het leren 
van onze leerlingen te ondersteunen. 

School in verbinding met de omgeving De leerlingen van Basisschool De Griffioen komen 
vrijwel allemaal uit Prinsenbeek, de directe 
omgeving van de school. 
Leerlingen hebben behoefte aan de veiligheid, de 
rust en de regelmaat van een heldere structuur. 
Ouders kiezen bewust voor de sfeer en het 
onderwijskundige klimaat op Basisschool De 
Griffioen.   
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Samenwerking mtners Basisschool De Griffioen geeft in nauw overleg met 
beide andere basisscholen in Prinsenbeek, 
Basisschool De Apollo en Basisschool De Horizon. 
overleg met beide andere basisscholen in 
Prinsenbeek invulling aan haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De scholen trekken in het 
samenwerken met partners samen op. 
 
Basisschool De Griffioen werkt samen met in ieder 
geval: 

 Centrum Jeugd en Gezin (spreekuur). 

 Kober en Belle Fleur voor-, tussen- en 
naschoolse opvang. 

 RK Parochie OLV ten Hemelopneming in 
Prinsenbeek. 

 Opleidingsinstituten an PABO-Breda en Baronie 
opleiding voor OOP. 

 Sportverenigingen 

 De Nieuwe Veste Breda 

 Diverse aanbieders van naschoolse cursussen. 

 
 

Meerjaren doelstellingen (= resultaatgericht) beleidsdomein COMMUNICATIE: 

 Contactavonden gericht op informeren van ouders over de inhoud van onderwijs vinden drie 
keer per jaar plaats. 

 Basisschool De Griffioen heeft een nieuwsportal voor ouders. 

 De groepsleerkrachten zijn bekwaam in het houden van een kwalitatief goed oudergesprek. 

 Op Basisschool De Griffioen zijn alle medewerkers bekend en vaardig met de door INOS 
gebruikte communicatievormen. 

 Er is een leerlingenraad die meedenkt over school, onderwijs en communicatie. 

 Op het ouderportaal worden notities met gemaakte afspraken gedeeld met ouders.   

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2015-2016: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Contactavonden gericht op 
informeren van ouders over de 
inhoud van onderwijs vinden 
drie keer per jaar plaats. 

 Basisschool De Griffioen organiseert een introductie 
ouderavond aan het begin van het schooljaar. 

 In januari is er een algemene ouderavond over een 
algemeen onderwerp. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
een nieuwsportal voor ouders. 

 Op Basisschool De Griffioen wordt voor het laatste 
schooljaar gewerkt met een digitale nieuwsbrief. 

 Iedere groep heeft elke vier weken inhoudelijk nieuws 
voor ouders te publiceren. 

 Gebruik van een actieve Nieuwsportal wordt 
voorbereid. 

 De groepsleerkrachten zijn 
bekwaam in het houden van 
een kwalitatief goed 
oudergesprek. 

 Visie op de rol van ouder en leerkracht in het 
begeleiden van leerlingen op cognitieve en sociaal-
emotionele competenties is geformuleerd. 

 Op Basisschool De Griffioen 
zijn alle medewerkers bekend 
en vaardig met de door INOS 
gebruikte 
communicatievormen. 

 Iedere medewerker maakt effectief gebruik van email. 

 Iedere medewerker gebruikt de gezamenlijke 
teamagenda voor afspraken. 
 

 Er is een leerlingenraad die 
meedenkt over school, 
onderwijs en communicatie. 

 Oriëntatie op het organiseren van een leerlingenraad 
op andere INOS-scholen. 

 Basisschool De Griffioen herstart met het samenwerken 
met een leerlingenraad. 
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 Op het ouderportaal worden 
notities met gemaakte 
afspraken gedeeld met ouders.   

 Er wordt geoefend met het schrijven van notities 
waarin afspraken staan die tijdens oudergesprekken 
worden gemaakt. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2016-2017: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Contactavonden gericht op 
informeren van ouders over de 
inhoud van onderwijs vinden 
drie keer per jaar plaats. 

 Basisschool De Griffioen organiseert een introductie 
ouderavond aan het begin van het schooljaar. 

 In januari is er een algemene ouderavond over een 
algemeen onderwerp. 

 Oriëntatie op inhoudelijke groepsouderavond over het 
werken in de groep gedurende het jaar. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
een nieuwsportal voor ouders. 

 De Nieuwsportal op de website wordt geïntroduceerd 
en gebruikt.  

 Basisschool De Griffioen stopt met de Nieuwsbrief in 
pdf-vorm. 

 Iedere groep heeft elke twee weken inhoudelijk nieuws 
voor ouders te publiceren. 

 De groepsleerkrachten zijn 
bekwaam in het houden van 
een kwalitatief goed 
oudergesprek. 

 Visie op de rol van ouder en leerkracht in het 
begeleiden van leerlingen op cognitieve en sociaal-
emotionele competenties is geformuleerd. 

 Voortgezette training in het voeren van kindgesprekken 
als input voor het oudergesprek. 

 Leerkrachten hebben een training interactief 
communiceren (zonder winst/verlies houding) met 
ouders. 

 Op Basisschool De Griffioen 
zijn alle medewerkers bekend 
en vaardig met de door INOS 
gebruikte 
communicatievormen. 

 Iedere medewerker maakt effectief gebruik van email. 

 Iedere medewerker gebruikt de gezamenlijke 
teamagenda voor afspraken. 

 Oriëntatie op gebruik van weblog voor ouders door 
leraar en leerlingen. 

 Er is een leerlingenraad die 
meedenkt over school, 
onderwijs en communicatie. 

 Basisschool De Griffioen stelt aan het begin van het 
jaar een leerlingenraad samen. 

 Basisschool De Griffioen heeft een leerlingenraad die 
4x per jaar samenkomt.  

 Evaluatie van de werking van de leerlingenraad. 

 Op het ouderportaal worden 
notities met gemaakte 
afspraken gedeeld met ouders.   

 Na elk oudergesprek wordt een notitie geschreven die 
gedeeld wordt via het ouderportaal van Parnassys. 

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2017-2018: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Contactavonden gericht op 
informeren van ouders over de 
inhoud van onderwijs vinden 
drie keer per jaar plaats. 

 Er wordt naast de introductie ouderavond en algemene 
ouderavond in januari een inhoudelijke 
groepsouderavond over het werken in de groep 
gedurende het jaar georganiseerd. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
een nieuwsportal voor ouders. 

 De Nieuwsportal op de website wordt gebruikt.  

 Iedere groep heeft elke twee weken inhoudelijk nieuws 
voor ouders te publiceren. 

 Gebruik Nieuwsportal wordt geëvalueerd met 
leerkrachten en ouders. 

 De groepsleerkrachten zijn 
bekwaam in het houden van 
een kwalitatief goed 
oudergesprek. 

 Visie op de rol van ouder en leerkracht in het 
begeleiden van leerlingen op cognitieve en sociaal-
emotionele competenties wordt gezamenlijk 
geëvalueerd. 

 Leraren op Basisschool De Griffioen voeren 
kindgesprekken als input voor het oudergesprek. 
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 Training in het houden van opbrengstgerichte 
oudergesprekken. 

 Op Basisschool De Griffioen 
zijn alle medewerkers bekend 
en vaardig met de door INOS 
gebruikte 
communicatievormen. 

 Oriëntatie en invoering van mogelijk nieuwe 
samenwerkingsmiddelen naast email, app en 
teamagenda.  

 Leerdoelen en werkresultaten van leerlingen worden 
via afgeschermde resultatensite gecommuniceerd met 
leerlingen, ouders en leraar. 

 Er is een leerlingenraad die 
meedenkt over school, 
onderwijs en communicatie. 

 Basisschool De Griffioen heeft een leerlingenraad die 
4x per jaar samenkomt.  

 Evaluatie van de werking van de leerlingenraad. 
 

 Op het ouderportaal worden 
notities met gemaakte 
afspraken gedeeld met ouders.   

 Evaluatie met ouderforum over gebruik van 
ouderportaal.  

     

Deeldoelstellingen en activiteiten in schooljaar 2018-2019: 

Deeldoelstelling: Activiteit: 

 Contactavonden gericht op 
informeren van ouders over de 
inhoud van onderwijs vinden 
drie keer per jaar plaats. 

 Er wordt naast de introductie ouderavond en algemene 
ouderavond in januari een inhoudelijke 
groepsouderavond over het werken in de groep 
gedurende het jaar georganiseerd. 

 Basisschool De Griffioen heeft 
een nieuwsportal voor ouders. 

 De Nieuwsportal op de website wordt gebruikt.  

 Iedere groep publiceert live inhoudelijk nieuws (niet 
gestandaardiseerd iedere twee weken). 

 De groepsleerkrachten zijn 
bekwaam in het houden van 
een kwalitatief goed 
oudergesprek. 

 Opbrengstgerichte oudergesprekken worden 
gezamenlijk geëvalueerd. 
 

 Op Basisschool De Griffioen 
zijn alle medewerkers bekend 
en vaardig met de door INOS 
gebruikte 
communicatievormen. 

 Oriëntatie op communicatiemiddelen welke bij 
schrijven van strategisch beleidsplan in 2015 nog niet 
bekend zijn.  

 Leerdoelen en werkresultaten van leerlingen worden 
via afgeschermde resultatensite gecommuniceerd met 
leerlingen, ouders en leraar. 

 Er is een leerlingenraad die 
meedenkt over school, 
onderwijs en communicatie. 

 Basisschool De Griffioen heeft een leerlingenraad die 
4x per jaar samenkomt.  

 Basisschool De Griffioen evalueert en verbetert het 
werken met een leerlingenraad. 

 

 Op het ouderportaal worden 
notities met gemaakte 
afspraken gedeeld met ouders.   

 Voortgezet gebruik van ouderportaal 

     

 
  






