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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

In dit schoolplan beschrijven we de school met het accent op schoolontwikkeling. Het schoolplan is geschreven
binnen het kader van de strategische visie van onze stichting; Stichting Sint Josephscholen. Samen met de dertien
andere basisscholen van onze Stichting hebben we in dit strategisch document onze visie op de toekomst voor de
jaren 2020- 2024 beschreven. Bij het bepalen van deze toekomstvisie hebben we veel inbreng van relevante
betrokkenen gevraagd, zoals ouders, (oud)leerlingen, leerkrachten, GMR, bestuur, samenwerkingspartners. De
gekozen thema's uit deze visie (In verbinding, gewoon goed onderwijs, vakmanschap en de menselijke maat) zijn,
samen met andere thema's die we relevant vinden voor onze school zijn als basis gebruikt voor dit schoolplan.  

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om zicht en indien nodig grip te
krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze ontwikkeldoelen of actiepunten voor de komende vier
jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid,
het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de
planperiode 2020-2024. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op.
Binnen onze stichting hebben hebben we een onderwijskundige (kwaliteits)cyclus waarbinnen de
onderwijsopbrengsten en onderwijsontwikkeling centraal staan. De evaluatie van het schoolplan en de
schoolzelfevaluatie, met daarin de onderwijsopbrengsten, worden besproken in de onderwijskundige
visitatiebezoeken die twee keer per jaar plaatsvinden. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad en het bestuur. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school
en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2020-
2024 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde
van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook
terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische
evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we naar bijlagen of
naar andere documenten. 
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Sint Josephscholen 

Bestuurder:  Lucienne van den Brand 

Adres + nummer:  Kelfkensbos 32 

Postcode + plaats:  6511 TB Nijmegen 

Telefoonnummer:  024-3818283

E-mail adres:  info@josephscholen.nl

Website adres:  www.josephscholen.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  De Driemaster 

Directeur:  Leidje Witte 

Adres + nummer.:  Cortenaerpad 32 

Postcode + plaats:  6512 GD 

Telefoonnummer:  024 32 33 826 

E-mail adres:  directie@3mast.nl

Website adres:  www.dedriemaster-nijmegen.nl

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur en de bouwcoördinator. De directie vormt samen met de intern
begeleider het SMT van de school. Het team bestaat uit:

01 directeur a.i. 
01 bouwcoördinator
03 voltijd groepsleerkrachten
12 deeltijd groepsleerkrachten (incl.vervangers detachering, studieverlof enz.) 
01 vakleerkracht bewegingsonderwijs
01 intern begeleider
00 onderwijsassistent
01 administratief medewerker
01 conciërge

Van de 20 medewerkers zijn er 16 vrouw en 4 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-8-2020).
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Per 1-9-2015 STAF OP OOP

Ouder dan 60 jaar 2 2  

Tussen 50 en 60 jaar 3 2 

Tussen 40 en 50 jaar 1 4

Tussen 30 en 40 jaar 6  

Tussen 20 en 30 jaar

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 3 15 2

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de nieuwe leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school wordt bezocht door 174 leerlingen (telling 1-10-2019). Onze schoolweging (bepaald door het CBS) is
25,1. De spreiding is 7,8. We hebben  uiteenlopende resultaten die weinig voorspelbaar zijn. We hebben binnen onze
groepen leerlingen die extra instructie en begeleiding nodig hebben én leerlingen die om extra uitdaging vragen.
Daarom verzorgen wij een meer dan gemiddeld gedifferentieerd aanbod. 

We hebben acht groepen: 2 groepen 1-2, en 1 groep per leerjaar 3 t/m 8. De gemiddelde groepsgrootte is 22
(variërend van 15-28 leerlingen per groep). Er is ook een plusgroep (1 dag per week).

Het leerlingenaantal blijft de laatste jaren stabiel.

Vanuit onze leerlingenpopulatie is het belangrijk dat we de komende jaren investeren in duidelijke rode lijnen in ons
didactisch aanbod en eenduidigheid in ons pedagogisch klimaat en handelen. Rust en voorspelbaarheid in de school
voor een leerlingengroep die gedifferentieerd is met weinig voorspelbare resultaten. 

2.4 Kenmerken van de ouders

Onze school staat in een (van oudsher volks)wijk waarin veel arbeiders woonden. In de jaren ’70 van de vorige eeuw
kwamen Spaanse, Italiaanse, Marokkaanse en Turkse gastarbeiders in de wijk wonen. Hun kinderen kwamen naar de
Driemaster. Inmiddels wonen in de wijk ook veel hoogopgeleide ouders die werken binnen het creatieve of sociale
beroepenveld. De onderlinge verbondenheid en actiebereidheid in de wijk is groot.

Rond de 20% van onze leerlingen heeft een migratieachtergrond. Meer dan 45% van onze leerlingen komt uit een
gezin met een laag inkomen en ongeveer 30% van onze leerlingen komen uit een eenoudergezin. 

Onze ouders zijn betrokken en alert. Ze kunnen zeer kritisch zijn. De lijnen zijn kort en soms lopen de emoties snel
op. Ouders kunnen ons ook verrassen met een creatieve blijk van dank. 
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We hebben een actieve ouderraad. De leden zijn ook klassenouder. De ouderraad verzorgt een aantal activiteiten
door het schooljaar heen. Aan het eind van het schooljaar is er een groot feest in speeltuin 't Kraaienest voor
kinderen, ouders en teamleden. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

- Werken vanuit vertrouwen in kind en personeel 
- Vakbekwame, ervaren leerkrachten  
- Gedreven en gemotiveerd team 
- Warme, kleine school, toegankelijk 
- Kleine groepen aantrekkelijk voor ouders en leerlingen 
- Groen, speelrijk ingericht schoolplein 
- Grote ouderbetrokkenheid 
- Integratie verschillende bevolkings-groepen uit de wijk
in school 
- Goede samenwerking met Partners uit de zorg 
- Aanname zij-instromende leerlingen zorgvuldig 
- Zorgvuldige overdracht bij uitstroom leerlingen 
- Goede relatie met positief kritische MR 
- Goed relatie met oudervereniging 

- Teamleden werken op eilandjes 
- Er is onvoldoende veiligheid binnen het team 
- Er is nog geen professionele feedbackcultuur 
- Directie komt te weinig in de klas 
- Leerkrachten en directie zien te weinig toe op nakomen
afspraken 
- Medewerkers houden zichzelf niet altijd aan afspraken 
- We willen teveel en handelen teveel zonder overleg 
- We hebben te weinig leerlingen om zelfstandig te
kunnen  bestaan 
- De bekostiging is niet toereikend. Het bestuur draagt bij
boven de reguliere bekostiging 
- Weinig jonge, start-/basisbekwame leerkrachten in de
school 

- SMT heeft meer inzicht in problemen wil weten hoe het
zit 
- Breed aanbod, zowel extra ondersteunend (extra
instructie, RT) als uitdagend (plusklas) 
- Spelend leren in groep 3 
- Schoolbrede ontwikkeling Leren zichtbaar
maken/Formatief evalueren 
- Gezamenlijke boekbesprekingen in team 
- Onderwijsdenktank: dialoog op beleids- en uitvoerend
niveau 
- Invoering Staal, spelling: lessen worden op uniforme
wijze gegeven 
- VO-adviezen passen bij vervolgloopbaan leerlingen 
- Kleutergroepen ontwikkeling beleid t.a.v. doelen en
registreren/toetsen 

- SMT pakt dingen op en laat weer los, gaat onvoldoende
de diepte in 
- Geen doorgaande lijn en kaders, didactisch en
pedagogisch 
- Er zijn geen ambities op schoolniveau geformuleerd 
- De resultaten door de schoolloopbaan van een groep
heen  zijn sterk wisselend 
- De vaardigheidsgroei is over de jaren heen onstabiel 
- Analyses worden nog onvoldoende gemaakt i.r.t.
referentieniveaus 
- Leerkrachten werken nog niet vanuit doelen naar
leerlijnen 
- We leggen te weinig de relatie tussen
onderwijsresultaten en leerkracht-gedrag 
- Er is nog geen eenduidige visie op pedagogisch klimaat
- Er zijn meerdere beloningssytemen binnen de school 
- Kleutergroepen: te weinig afstemming in werkwijzen 
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KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

- De school heeft een erkende sociale functie in de wijk,
ook bij bestuur en gemeente 
- Overloop over Annastraat en Graafseweg als andere
scholen 'vol' zitten 
- Aantrekkelijk voor zij-instroom (ll.): 
  0 kleine groepen 
  0 ervaring met/aanbod voor 
     leerlingen met vraag om 
     onderwijsondersteuning 

- Te weinig leerlingen om een eigen BRIN-nummer te
hebben 
- Prognoses: leerlingenaantal daalt 
- Ligging van de school: Annastraat, Graafseweg en
spoor vormen barrières voor (ouders van) nieuwe
leerlingen 
- Groei aantal studentenhuizen in de wijk 
- Stijging huizenprijzen en nieuwbouw Nijmegen noord:
vertrek gezinnen met kinderen uit de wijk 
- Petrus Canisius wordt mogelijk zelfstandig over enige
jaren? Dan nieuwe 'BRIN-partner' nodig. 

- Peuterspeelzaal (binnen Driemaster) is VVE-locatie
geworden 
- We hebben een goede naam bij Stromenland 

- Passend onderwijs: ook instroom leerlingen met
gedragsproblemen, kunnen we (nog) niet begeleiden 
- Overgang van GPL naar werkelijke personeelskosten:
ons team is duur, tekorten worden groter, bufferfonds-
aanvragen hoger. 
- Groei van part-timers in de school i.c.m. lerarentekort:
kleinere aanstellingen, minder aantrekkelijke vacatures 

2.6 Risico's

Onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid:

Het SMT heeft nog onvoldoende inzicht in wat de oorzaken zijn van de te lage resultaten en wat ze eraan moet doen. 
Het is nu belangrijk om te zorgen dat het aanpakken van de oorzaken en de problemen sneller gaat. We moeten nu
de diepte in. 

Bij het vierjarig bestuur-onderzoek kwaliteit heeft ook de inspecteur aangegeven dat zij steeds zorgen heeft over de
Driemaster. Eigenlijk zijn er steeds nieuwe zorgen en zijn deze net niet ernstig genoeg zijn om flink door te pakken.
Daarnaast zijn soms oude zorgen onvoldoende opgelost. 
Het gaat daarbij o.a. over onderwijsopbrengsten (zowel zichtbaar in cito lvs, als bij referentie en signaleringsniveau
als bij vaardigheidsgroei, het goed kunnen duiden van dergelijke data, het kunnen vertalen naar leerkrachthandelen
en goed onderwijs, pedagogisch klimaat (o.a. incidenten), de kwaliteitscultuur: kritisch mogen kijken naar jezelf, naar
elkaar, naar de school.

Personeelsleden werken nu teveel binnen de scope van hun eigen klas en zijn gehecht aan eigen overtuigingen en
werkwijzen. Daardoor doen ze ook teveel zelf/alleen. Leerlingen moeten zich aanpassen aan de verschillen. 

Onze pedagogische aanpak is ook niet eenduidig. Er is nog geen eenduidige bewuste visie, deze dient uitgewerkt in
gezamenlijk besproken uitgangspunten (why) doelen (how) en aanpak/afspraken (what).

Er is een traject gestart in de stijl van ‘De vliegende brigade’ (zie ook POraad). Dit is niet vrijblijvend. 
Het bestuur is opdrachtgever. Nicole Peters is gevraagd als de onderzoeker/begeleider. 
De opdracht wordt uitgevoerd in 2 fasen van (eerste inschatting) ieder 8 weken: 
1.    Het maken van een analyse en schrijven van een rapport met daarin een plan van aanpak. Nicole onderzoekt
dan data, kijkt in klassen, bij het SMT, … Het rapport beschrijft het onderwijs en wat nodig is. Dat kan betekenen dat
er dingen van de huidige jaaragenda moeten omdat er voor niks anders tijd is. Er moet focus komen. 
2.    Begeleiding hoe dat gestructureerd en stapsgewijs kan worden ingevoerd. 
Daarna is er een pas op de plaats. De vraag is dan of het SMT dan zelfstandig verder kan of dat er meer nodig is.

Het plan van aanpak (fase 1) bepaalt de prioriteiten voor dit schooljaar en de keuzes die we maken voor de komende
schooljaren. Op basis daarvan wordt dit schoolplan verder uitgewerkt. 

Personeelsbeleid 

Ons team bestaat helemaal uit vakbekwame leerkrachten. De leeftijdopbouw van het team is redelijk heterogeen, we
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hebben echter geen hele jonge leerkrachten tussen 20-30 jaar. In de komende vier jaar stroomt naar verwachting een
leerkracht uit omdat zij met pensioen gaat. De (verwachte) stabiliteit in de samenstelling is gunstig in het kader van
onze onderwijskundige opdracht: keuzes die we nu maken gelden voor veel van onze medewerkers voor langere tijd.
We kunnen zaaien maar ook samen oogsten. 

Het is ook een duur team: veel leerkrachten zitten hoog in hun salarisschaal (de meesten in 10, vijf medewerkers in
11). Er zijn geen L-11 functies beschikbaar op de Driemaster, dat leidt tot frustratie.

Niet alle teamleden voelen zich veilig binnen het team. Er is geen sprake van een gedeelde feedbackcultuur: kritiek
wordt veelal ingeslikt en/of (in eerste instantie) bij de directie neergelegd. Om samen te kunnen leren en te werken
aan meer eenduidigheid in onze didactische en pedagogische aanpak is professionele intimiteit een must. Daar gaan
we in de komende jaren gericht aan werken. 

Organisatiebeleid/financieel beleid 

Hier speelt m.n. de opdracht om financieel zelfstandiger te worden. We zijn in ons voortbestaan afhankelijk van het
delen van een BRIN-nummer met de Petrus Canisius.  Als deze school over een aantal jaren werkelijk zelfstandig
wordt zullen we een andere school moeten vinden om voort te kunnen bestaan. Het is belangrijk dat we dan een
aantrekkelijke partner zijn. 

Dat betekent: werken aan goede onderwijsresultaten en een veilig klimaat, actieve werving van leerlingen, de school
op de kaart zetten, aantrekkelijk presenteren. En dat actief uitdragen. Daarnaast ook zoeken naar mogelijkheden voor
derde geldstromen (verhuur bijv.) 

Betreft het onderzoek naar nieuwe leerlingstromen: we moeten in deze schoolplanperiode eerst werken aan een
goede basiskwaliteit. Als we dat bereiken ontstaat er ruimte om andere doelgroepen binnen te halen en/of
samenwerking aan te gaan met andere instituten. 

2.7 Landelijke ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen op dit moment zijn: 
1. Lerarentekort en krapte op de arbeidsmarkt. Het lerarentekort vormt een directe bedreigen voor de kwaliteit van

het onderwijs. Het inzetten van tijdelijke noodmaatregelen maakt dat scholen onvoldoende kunnen garanderen
dat leerlingen voldoende leertijd krijgen of lessen voldoen aan de basis kwaliteit.

2. Ouders en school. Ouders zijn in de ontwikkeling van kinderen van cruciaal belang. Zij zijn kind kenners in de niet
schoolse situatie. Samenwerking tussen ouder en school is noodzakelijk en vanzelfsprekend, het vraagt in
toenemende mate om  specifieke vaardigheden van leerkrachten.

3. Passend onderwijs. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hen kwaliteiten en
mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Een kind kan naar een gewone school als dat kan, soms met extra
hulp. Dat is het uitgangspunt. Een kind gaat naar het speciaal onderwijs als het intensieve begeleiding nodig
heeft.

4. Bij brede ontwikkeling van leerlingen gaat het over socialisatie, kwalificatie en persoonsvorming, sociaal-
emotionele vaardigheden, 21ste century skills, wetenschap, burgerschap en technologie. 21ste century skills is
een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en
netwerksamenleving. Denk daarbij aan: kritisch denken, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid sociale en
culturele vaardigheden.

5. Financiering schoolgebouwen niet in overeenkomst met de kosten. Landelijk onderzoek laat zien dat er een groot
verschil zit (40%) tussen de werkelijke bouwkosten van scholen en de vergoeding. Toekomstige eisen op het
terrein van BENG/ ENG en gasloos bouwen zijn hier nog niet in meegenomen.

6. Ontwikkelingen ten aanzien van verantwoording en toezicht. Sinds 2017 is de controle op onderwijskwaliteit door
inspectie van onderwijs veranderd. Besturen zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. 
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2020-2024.

Streefbeelden

1. Op de Driemaster is een heldere doorgaande lijn gerealiseerd voor alle kernvakken. Het is voor ouders (en
kinderen) inzichtelijk waar hun kinderen (ze) staan in hun ontwikkeling.

2. In alle kernvakken wordt lesgegeven volgens het EDI-model in combinatie met Leren zichtbaar maken/formatief
handelen.

3. We hebben een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch klimaat en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Het aanbod heeft een zichtbare rode lijn van groep 1 t/m 8.

4. In 2024 zijn de resultaten van onze leerlingen minimaal op het referentieniveau passend bij de schoolweging
en -spreiding.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 en 4.2 De missie en visie van de school

Missie 
We creëren maximale kansen voor al onze leerlingen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen en een goede basis hebben
als opstap naar het voortgezet onderwijs én naar hun verdere leven in een samenleving die voortdurend verandert.

Visie 
Taal, rekenen en lezen vormen het fundament van goed onderwijs. We maken gebruik van nieuwe, bewezen
effectieve inzichten om kinderen te helpen voldoende kennis op te doen en belangrijke basisvaardigheden onder de
knie te krijgen. 
Daar hoort onder andere bij dat we kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces. We stimuleren ieder kind voor zich
en alle kinderen samen om zijn of hun verantwoordelijkheid te nemen in dit proces. Omdat dát is wat ze in hun latere
leven ook moeten kunnen. 

Ouders zien wij als belangrijke partners in het ontwikkelproces. Samen met hen creëren we de beste kansen voor
onze leerlingen en zorgen we dat de kinderen doorstromen naar vervolgonderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en
persoonlijkheid. 

Parel Standaard

Leren zichtbaar maken, formatief handleen OP3 - Didactisch handelen

Plusgroep OP1 - Aanbod

Spelend leren OP1 - Aanbod

Onze kernwaarden:

Recht doen aan verschillen

We bieden ieder kind de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij houden we
rekening met verschillen in achtergrond en beginsituatie.

Veiligheid

Kinderen zijn welkom; ze worden gezien door de medewerkers. Ze mogen zich uiten en laten horen.
Zij mogen zichzelf zijn, zonder dat dit leidt tot onveiligheid voor anderen. Leerlingen weten wat de
grenzen zijn en vertrouwen erop dat deze bewaakt worden. Ze gaan met plezier naar school.

Zelfkennis

Leerlingen weten wat hun kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn, zowel als het gaat om kennis en
vaardigheden als persoonlijke ontwikkeling. Ze ervaren dat fouten leerkansen zijn.

Eigenaarschap

Kinderen leren om keuzes te maken. Ook leren ze omgaan met de gevolgen ervan. Zo weten ze wat
het is om verantwoordelijkheid te nemen.

Gericht op ontwikkeling

De leerlingen hebben het vertrouwen dat ze op termijn kunnen leren wat ze nu nog niet weten en
kunnen. Ze ervaren dat leren leuk is.

4.2 Levensbeschouwelijke identiteit
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4.2 Levensbeschouwelijke identiteit

Het fundament voor onze identiteit is de kwaliteit van de interactie, oftewel de wijze waarop we met elkaar omgaan.
Dit op alle niveaus, op basis van onze primaire taak: goed onderwijs verzorgen voor alle kinderen op onze scholen.
Daarbij is onze inspiratiebron de joods-christelijke traditie, en komt ons normen en waardenkader volledig overeen
met algemeen humanistische uitgangspunten. Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens respect verdient en
dat de maatschappij erbij gebaat is dat wij waardering hebben voor het eigene van de ander. We besteden expliciet
aandacht aan geestelijke stromingen. 

4.3 Leerstofaanbod

De Driemaster richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod sluit
aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.  
Bij het aanbod houden we rekening met verschillen tussen en behoeften van kinderen. Kinderen die makkelijk leren
krijgen op verschillende niveaus extra uitdaging aangeboden. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen.

2. Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen.

3. Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling.

4. Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingpopulatie.

5. We verzorgen een goed aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben

6. Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Beoordeling

We hebben niet genoeg zicht op de rode lijn in ons aanbod en de verdeling van de leerstof over de jaren heen. We
volgen daarin vooral de opbouw in de methodes, we moeten meer werken vanuit doelen en van daaruit naar
leerlijnen.

Omdat onze aandacht de komende jaren vooral op de kernvakken gericht zal zijn heeft het bevorderen van actief
burgerschap geen hoge prioriteit. 

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Aanbod (OP1) 2,86

Actiepunt Prioriteit

Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie laag

De leerinhouden zijn evenwichtig en in samenhang verdeeld over de leerjaren hoog

4.4 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

De Driemaster biedt de volgende vakken aan (zie schema) en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen selecteren we methodes die dekkend zijn voor de kerndoelen. We gebruiken de methodes
integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook
daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus
realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen 

Taal 1-2: Schatkist 
       Map fonemisch 
       bewustzijn 

Volgsysteem: Leerlijnen 

3: Lijn 3 Methodegebonden toetsen 
Dyslexieprotocol 1-3 
Cito: Woordenschat 

4-8: Staal Methodegebonden toetsen 
Cito: Woordenschat 

2020 

Technisch lezen 3: Lijn 3 
    Map Luc Koning

Methodegebonden toetsen 
Cito AVI/DMT 
Dyslexieprotocol 1-3 

4-8: Timboektoe 
        Map Luc 
        Koning      

Dyslexieprotocol 4-8 
Cito AVI/DMT 

2021? 

Begrijpend lezen 4-8:Nieuwsbegrip 
      XL 

Methodegebonden toetsen 
Cito: Begrijpend lezen 4-8 

Spelling 4-8: Staal Methodegebonden toetsen 
Cito: Spelling 3-8 

2020 

Schrijven Klinkers

Engels 7-8: Hello World 2021

Rekenen 1-8: Rekenrijk Methodegebonden toetsen 
Cito: Rekenen-wiskunde 3-8 

2022 

Sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl 

Geschiedenis Wereldwijzer 2021 

Aardrijkskunde Wereldwijzer 2021 

Natuur, wetenschap en techniek Wereldwijzer 2021 

Verkeer 7-8: Jeugdver- 
        keerskrant 

Tekenen geen 

Handvaardigheid geen 

Muziek geen 

Bewegingsonderwijs geen 

4.5 Taalleesonderwijs

Invoeren methode Staal
In 2020-2021 starten we in de groepen 4 t/m 8 met de methode Staal.
Om te borgen dat deze complexe methode goed en eenduidig wordt gebruikt hebben we gekozen voor een
begeleidingstraject o.l.v. een externe deskundige.
De begeleiding richt zich op het verzorgen van de spellinglessen en bestaat uit 3 cursusbijeenkomsten voor de
leerkrachten en de SMT-leden, en voor elke deelnemende leertrkacht en lesbezoek door de deskundige met
feedbackgesprek. Bij de lesbezoeken en het feedbackgesprek is steeds een SMT-lid aanwezig om gericht te leren
observeren en feedback te geven.
Daarnaast is er een bijeenkomst voor de leerkrachten van de groepen 1/2 en 3, waarin zij leren hoe zij in hun
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leerjaren lesjes kunnen geven die qua gebaren en begrippen voorbereidend zijn op het werken met Staal in de
hogere groepen.

Na evaluatie van deze begeleiding wordt gekozen hoe we verder gaan met ons leesonderwijs. Werken met de
methode Staal blijft een thema in schooljaar 2021-2022. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We maken gebruik van de nieuwste methode voor taal- en spellingonderwijs.

2. We gaan spelling- en leesonderwijs geven volgens de laatste inzichten

3. De school heeft een 'Bibliotheek op School.'

4.6 Rekenen en wiskunde

Er zitten regelmatig verschillen in de vaardigheidsgroei en de resulaten die onze leerlingen halen. Niet alleen tussen
leerjaren, maar ook binnen de schoolloopbaan van één groep.
We willen ons aanbod zo structureren en verzorgen dat de leerlingen een stabiele vaardigheidsgroei kunnen
doormaken en de voor hen beste resultaten kunnen behalen.
  
Omdat we in 2020-2021 de focus hebben liggen op de invoering van de nieuwe taalmethode, en in 2021-2022 de
start wordt gemaakt met het gezamenlijk werken vanuit Edi 2.0 zullen we de komende jaren wel een onderzoek doen
naar de kwaliteit van het aanbod, wat verbeterd kan worden, of de methode passend is enz. Dit leidt tot een plan van
aanpak dat in 2022- 2023 centraal staat. 
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De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school heeft een rekencoördinator.

2. We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch

3. Er is aandacht voor leerlingen die uitvallen en voor leerlingen die sneller rekenen.

4. Er wordt gebruik gemaakt van vooraf toetsen en tussentijds toetsen om te weten waar de leerlingen staan en
wat ze nodig hebben.

4.7 Pedagogisch handelen

In 2024 hebben we een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch klimaat en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Betrokkenheid bij en welbevinden van leerlingen staan daarin centraal. 

•    Er is rust in de school, in de gangen, in de klassen

•    Leerlingen weten wat zij moeten doen in de omgang met elkaar, zij kunnen bijvoorbeeld zelf een ruzie oplossen

•    Leerlingen weten dat de regels overal in en om de school gelden, ieder jaar weer. Ze weten hoe er wordt
omgegaan met mogelijk lastige situaties en grensoverschrijdend gedrag. 

•    Leerlingen en medewerkers houden zich aan afspraken en bewaken dat samen

•    Leerlingen en medewerkers durven fouten te maken.

•    Alle leerkrachten gebruiken de methode Leefstijl. 

De aanpak bestaat o.a. uit de volgende stappen:

- Vaststellen van de Driemaster ‘professionele pedagogische houding’ en dan observeren, reflecteren,
incidentbesprekingen houden, feedback geven en ontvangen, erop aanspreekbaar zijn.

Ten bate van rust in de school en de klas:

- Zorgen voor eenduidigheid in regels en toezicht. Afspraken maken over gedrag en grenzen die gevolgd/bewaakt
worden door leerkrachten, SMT, conciërge, overblijfkrachten, … 
- Alerter reageren op grensoverschrijdend gedrag 
- Zorgen voor eenduidigheid en zorgvuldigheid in registratie en communicatie  naar ouders  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen].

2. De leerlingen leren te reflecteren op hun ontwikkeling.

3. De leerlingen leren samen te werken.

4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen.

Beoordeling

We hebben schoolregels, maken ook afspraken over het toezicht, maar zien daar niet consequent genoeg op toe,
laten te makkelijk los. We spreken elkaar daar onvoldoende op aan.

Dat zorgt voor onrust en onduidelijkheid, niet alleen bij leerlingen..

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 2,88
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Actiepunt Prioriteit

De school hanteert gedragsregels voor leraren gemiddeld

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van maatschappelijke competenties laag

De leraren vertonen voorbeeldgedrag hoog

4.8 Didactisch handelen

Binnen de Driemaster willen we op een professionele manier werken vanuit EDI 2.0 . In 2024 is deze aanpak
zichtbaar in alle groepen bij alle kernvakken.

Binnen de EDI zijn de volgende fases herkenbaar: 
- activeren voorkennis 
- lesdoel 
- instructie concept en vaardigheid 
- begeleide inoefening 
- kleine lesafsluiting 
- zelfstandige verwerking 
- verlengde instructie 
- lesafsluiting

De technieken die gebruikt worden zijn: 
- betrekken en activeren 
- controleren van begrip 
- geven van feedback 
- herhalen. 

Van belang is, dat de leerlingen eerst laten zien dat zij het leerdoel beheersen voordat zij aan de zelfstandige
verwerking beginnen. Tijdens de fase van zelfstandige verwerking maken zij zich de leerdoelen eigen. De verwerking
kenmerkt zich door actieve leerlingen en ondersteuning van de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben
door de leraar (in evenwicht met uitdaging). 

We werken op De Driemaster ook vanuit de principes van formatief handelen en Leren zichtbaar maken . In 2024
zijn de gekozen ondersteunende principes en werkwijzen schoolbreed geïntegreerd in het lesaanbod. 
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In eerste instantie bepaalt de leerkracht welke leerlingen in aanmerking komen voor een verlengde instructie. 
Daarnaast leren we de kinderen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun instructiebehoefte.
We werken met lesdoelen en succescriteria waardoor de leerlingen weten wat ze gaan leren, waar ze naartoe werken
en waaraan het eindproduct moet voldoen. Het geven van feedback is hierbij wezenlijk. Deze kan individueel en
klassikaal gegeven worden. Door middel van het stellen van vragen bespreek je met de leerlingen: waar sta je nu en
wat heb je nodig om verder te komen? We leren de kinderen hoe ze zelf kunnen bepalen wat ze nodig hebben om
hun doel te bereiken.

We hanteren de 10 mindframes van Leren Zichtbaar Maken: 

De   uitgangspunten van EDI en de principes van formatief handelen sluiten goed bij elkaar aan.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen.

2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op verschillende niveaus.

3. De leraren maken gebruik van formatief handelen

4. De leerlingen werken zelfstandig samen.

5. De leraren geven ondersteuning en hulp.

6. De leraren zorgen voor taakgerichtheid.

Beoordeling

Onze leerkrachten zijn allen vakbekwaam. Waar we aan dienen te werken is het afstemmen van onze didactische
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handelingen op elkaar. Dingen voor leerlingen zichtbaar en herkenbaar op dezelfde manier doen. 
Waar we aan kwaliteit kunnen  winnen is het erkennen dat er een directe relatie is tussen de vaardigheidsgroei en
resultaten van leerlingen en het gedrag van de leerkracht, de didactische keuzes die hij/zij maakt. Ook in het geven
van feedback (aan leerlingen en aan elkaar) kunnen belangrijke stappen worden gezet.

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Didactisch handelen (OP3) 2,92

Actiepunt Prioriteit

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van de leerlingen

gemiddeld

De leraren structureren hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben hoog

4.9 Opbrengstgericht werken

Op De Driemaster werken we opbrengstgericht. We volgen de ontwikkeling van de kinderen o.a. door het CITO lvs.
Tweemaal per jaar worden CITO-toetsen afgenomen voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen,
spelling en woordenschat. 
Daarna volgt een analyse op kind- groeps- en schoolniveau. 
Als de uitslag van een toets beneden de verwachting is worden er door leerkracht en intern begeleider interventies
afgesproken.

Deze kunnen zijn:

Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent expliciete directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod opplussen
Differentiatie aanpassen
Nieuwe methode kiezen

De IB-er voert vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te
passen en te bepalen of de interventies effect hebben. 

De rode draad in didactische en pedagogische aanpak is heel belangrijk. Hiervoor worden door het team scholingen
gevolgd, afspraken gemaakt en uiteindelijk worden er kwaliteitskaarten gemaakt. Leraren worden uitgenodigd om bij
elkaar de les te gaan observeren. Good practice wordt besproken.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

Kwaliteitsindicatoren

1. De analyse van de toetsen is gericht op het bewaken van stabiele groepsresultaten door de jaren heen..

2. De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren

4.10 Resultaten

We willen dat de resultaten van onze leerlingen in 2024 minstens op referentieniveau liggen.
Daartoe is voorwaardelijk dat leerkrachten en SMT-leden:
o    goede analyses maken van de resultaten en de vaardigheidsgroei (i.r.t. de referentieniveaus) 
o   gegevens uit de Cito halen die leiden tot 
- het formuleren van passende doelen (groepsniveau en individuele leerlingen) 
- aanpassen eigen leerkrachtgedrag 
- stabiele vaardigheidsgroei bij leerlingen 
- betere leerlingresultaten 
o    de kerndoelen kunnen vertalen in leerlijnen die passen bij de referentieniveaus. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen leren te reflecteren op hun eigen ontwikkeling.

2. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten.

3. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs

4. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Beoordeling

Op dit moment halen we niet in alle vakgebieden de referentieniveaus.

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Resultaten (OR1) 2,67

Actiepunt Prioriteit

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

hoog

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

hoog

We gaan de kwaliteit van de analyses van de resultaten van de leerlingen verdiepen hoog
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5 Personeelsbeleid

5.1 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van onze school richt zich, afgeleid van de visie van Stichting Sint Josephscholen waar onze
school onderdeel van is, op: gewoon goed onderwijs, vakmanschap, de menselijke maat en verbinding .
Als directie van onze school stimuleren en faciliteren wij de professionele ontwikkeling van medewerkers in hun
vakmanschap in relatie tot de ambities van onze school.
Daarbij richten we ons bij leerkrachten op de ontwikkeling van de volgende rollen als leerkracht :
o Rol van pedagoog
o Rol van didacticus
o Rol van vakinhoudelijk deskundige
o Rol van onderwijsgevende
o Rol van teamspeler
o Rol van netwerker
o Rol van lerende professional
Deze rollen vormen de basis van het vak van leerkracht en zijn ook de uitgangspunten in de voortgangsgesprekken
en beoordelingsgesprekken Daarnaast geloven wij dat we samen meer kunnen dan alleen om onze school verder te
brengen, we vragen daarom ook van medewerkers dat zij een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze
school
Startende en basisbekwame leerkrachten krijgen extra begeleiding in de vorm van intensieve coaching tot dat zij
vakbekwame leerkrachten zijn.

5.2 Bevoegde en bekwame leerkrachten

Op onze school werken bevoegde een bekwame leerkrachten. Het is uitgesloten dat een leerkracht op onze school
werkt, zonder gekwalificeerd te zijn. Alle leerkrachten beschikken daarom over een diploma waarmee ze bevoegd zijn
als leerkracht. Zij-instromers zijn in het bezit van een positief geschiktheidsonderzoek. De directeur beschikt over een
diploma van een opleiding voor schoolleiders en staat ingeschreven in het schoolleidersregister.
In de paragraaf professionalisering wordt beschreven hoe medewerkers op onze school zich blijven ontwikkelen.
Leerkrachten ontwikkelen zich via de lijn van startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Daarbij worden ze
begeleid door de directie en gecoacht door een bovenschoolse coach van Stichting Sint Josephscholen. Om de
ontwikkeling van een leerkracht in beeld te brengen en te blijven volgen gebruiken wij het systeem Bardo, dit systeem
geeft ons aan de hand van observaties inzicht in de mate van bekwaamheid van de leerkracht. Medewerkers houden
zelf hun bekwaamheidsdossier bij.
In de gesprekkencyclus bespreken we de professionele ontwikkeling van de medewerker in relatie tot de ambities van
de school.

5.3 De organisatorische doelen van de school

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand op onze school (kwantitatief en kwalitatief) eruitziet en hoe zich dat
op een termijn van vier jaar ontwikkelt. Het kwantitatieve inzicht is gebaseerd op de formatieoverzichten (en de
periodieke evaluatie daarvan) én de ontwikkeling van de leerlingen aantallen. Het kwalitatieve inzicht is gebaseerd op
het voeren van de gesprekkencyclus waarvoor we het systeem Bardo gebruiken. We sturen op de kwaliteit en de
ontwikkeling van ons personeel, daarbij gebruiken we de ambities van de school als basis. De ambities van onze
school komen standaard aan de orde tijdens onze voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Ook zijn onze ambities
leidend bij het benoemen van L11-leerkrachten.
Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leerkrachten en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie en de bijdrage aan de ontwikkeling van de school.
Specifiek hebben wij beleid een aandacht voor de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding.
Dat betekent dat we gericht zijn op het aanstellen van vrouwen in de directie van de school. Binnen Stichting Sint
Josephscholen is meer dan de helft van de schooldirecteuren vrouw.

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en het school managementteam (SMT). De schoolleiding houdt
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zich primair bezig met het leidinggeven aan gewoon goed onderwijs, vakmanschap en de menselijke maat. Daarbij
richt zij zich op het waarborgen van de onderwijskwaliteit, het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van het
personeel, het verzorgen van goede communicatie en een goede gang van zaken op school.
De belangrijkst ambities en kwaliteiten van onze school zijn verwoord in de grote doelen en onze parels. 

5.5 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Om van en met elkaar te leren en te werken aan vakmanschap worden er
jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van het vakmanschap van
leerkrachten om op die manier zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.
Daartoe worden er klassenbezoek afgelegd, deze worden geëvalueerd in de voortgangsgesprekken en
beoordelingsgesprekken. Klassenbezoeken kunnen worden afgelegd door de directeur, IB’er of door collega’s
onderling. Tevens worden startende en basisbekwame leerkrachten gecoacht in hun ontwikkeling naar vakbekwaam.
Wij streven naar een professionele cultuur op onze school waarbij iedereen bijdraagt aan de ambities en doelen van
de school, bijdraagt aan het welbevinden van leerlingen, collega’s en van zichzelf. Ook begrenzen we op een
menselijke en duidelijke manier het gedrag dat hier niet aan bijdraagt.

5.6 Beleid met betrekking tot stagiaires

5.7 Het bekwaamheidsdossier

Alle leerkrachten beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leerkrachten zelf. Het bekwaamheidsdossier wordt gebruikt bij onder andere het voeren van gesprekken in het kader
van de gesprekkencyclus en het bijhouden van de professionalisering. In dit dossier bevinden zich:
• Afschriften van diploma’s en certificaten
• De gespreksverslagen van het voortgangsgesprek inclusief de gemaakte afspraken
• De gespreksverslagen van het beoordelingsgesprek inclusief de gemaakte afspraken
• De ingevulde scans van de klassenbezoeken
• 360 graden feedback
• De reflectieverslagen

5.8 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer neemt telefonisch contact op met de directeur en overlegt over zijn of haar afwezigheid. Indien
nodig regelt de directeur een vervanger.
Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de bedrijfsarts en wordt er gehandeld conform de wet
Poortwachter. Bij frequent verzuim wordt een gesprek geïnitieerd door de directeur.
De directeur is te allen tijde aanspreekpunt voor de medewerker op het gebied van verzuim. Hij of zij is casemanager
en vanuit de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. De directeur wordt daarbij ondersteund door de
bedrijfsarts en de beleidsmedewerker P&O.
Ons verzuimbeleid is gebaseerd op de gedragsmatige visie op verzuim van Falke en Verbaan; daar waar kan zijn
mensen die niet aan het werk kunnen, wel op het werk.
 

5.9 Gesprekkencyclus en professionalisering

De schoolleiding voert jaarlijks minimaal één voortgangsgesprek met alle teamleden. Doel van het voortgangsgesprek
is het bespreken van de professionele ontwikkeling, de prestaties en resultaten van een medewerker, de
ontwikkelpunten en het welbevinden van een medewerker. Kortom; het functioneren van de medewerker wordt
besproken. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over de bijdrage van medewerker aan de schooldoelen
én over zijn professionele ontwikkeling. Deze afspraken worden vastgelegd in Bardo.

Op onze school voeren we beoordelingsgesprekken met iedere medewerker, dat gebeurt eens per vier jaar. Start- en
basisbekwame leerkrachten worden jaarlijkse beoordeeld om hen zo optimaal te volgen en te begeleiden bij de start
van hun loopbaan als leerkracht. 
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In het beoordelingsgesprek worden de competenties en resultaten van de 
medewerker in de achterliggende periode vanaf het voorgaand beoordelingsgesprek door de 
directeur beoordeeld. 
Een beoordelingsgesprek is een tweezijdig gesprek en dus een dialoog. In het beoordelingsgesprek 
trekt de leidinggevende de conclusie over het functioneren van de medewerker en over de bijdrage 
van de medewerker aan de kwaliteit van onderwijs en de ontwikkeling van de school. 
De medewerker neemt de beoordeling en de daarbij behorende observaties en feedbackscans mee in zijn
professionele ontwikkeling. 

Scholing en professionalisering komt aan de orde bij de voortgangsgesprekken. Medewerkers worden gestimuleerd
om zich te professionaliseren. Dit kan op basis van een scholing, maar ook in de vorm van intervisie, collegiale
consultatie of het bezoeken van een andere school met daarbij een specifieke ontwikkelvraag. 
Scholing vindt op teamniveau plaats en op individueel niveau. Bij het volgen van scholing wordt gekeken in hoeverre
de scholing bijdraagt aan de ontwikkeling van onze school en onze ambities en of het past bij de professionele
ontwikkeling van de medewerker zelf. 
Scholing en professionalisering wordt verwerkt in de normjaartaak van een medewerker. 
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6 Financieel beleid

6.1 Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant.
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7 Zorg voor kwaliteit

7.1 Kwaliteitszorg

De bestuurder van SJS voert samen met een co-visitator met alle scholen twee keer per jaar een gesprek over de
schoolontwikkeling (so) en onderwijsopbrengsten (oo). Deze cyclus schoolontwikkeling en onderwijsopbrengsten is
de kerncyclus van SJS. Directeuren van de SJS scholen en het bestuur vinden het van groot belang om cyclisch
schoolontwikkeling en onderwijsopbrengsten te monitoren. En vinden het van belang om op basis daarvan een
dialoog met het (schoolmanagement)team en bestuur op gang te brengen en houden over onderwijsontwikkeling. 
De schoolt stelt ten behoeve van dit bestuursgesprek een schoolzelfevaluatie op. In de eerste helft van het schooljaar
wordt hierin in elk geval een analyse van de eindopbrengsten meegenomen. In het tweede deel van het schooljaar
staat hierin de analyse van de middenopbrengsten centraal in combinatie met het jaarplan en het pedagogische
klimaat van de school. De gesprekken vinden plaats op school. Het bezoek in de tweede helft van het schooljaar
beslaat een gehele schooldag en omvat behalve documenten analyse en gesprek ook een bezoek aan meerdere
klassen en indien gewenst ook gesprekken met leerlingen en ouders. De bestuurder laat zich vergezellen door een
directeur van een andere school die optreedt als co-visitator. Op deze wijze wordt tevens het met en van elkaar leren
tussen scholen en schooldirecteuren benadrukt.   

Beoordeling

De analyses van de resultaten en de vaardigheidsgroei van leerlingen zijn te oppervlakkig. Er is te lang gekeken naar
de resultaten i.r.t. de landelijk gemiddelde cijfers i.p.v. de referentieniveaus. Leerkrachten stellen onvoldoende
concrete doelen voor de komende periode (groepsplan). Er wordt te weinig relatie gelegd met het eigen
leerkrachtgedrag.

Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Kwaliteitszorg (KA1) 2,9

Actiepunt Prioriteit

De oorzaken van tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd hoog

De school pleegt systematisch kwaliteitszorg hoog

Het systeem voor kwaliteitszorg richt zich op het onderwijsleerproces hoog

7.2 Kwaliteitscultuur

In 2024 willen we dat de resultaten van onze leerlingen minimaal het referentieniveau liggen en dat hun
vaardigheidsgroei stabiel is geweest gedurende hun schoolloopbaan.
We willen dat teamleden leren van en met elkaar in de samenwerking en dat er een professionele feedbackcultuur is.
Er zijn regelmatige lesbezoeken, zowel door directie en IB als door collega's. Er zijn goede procedures voor de
cyclische gesprekken tussen IB en leerkrachten, en voor zorgleerlingen tussen ouders en school. 
We werken dan als team aan het maken van diepgaande analyses en het zorgen voor een goed vervolg vanuit
gemeenschappelijke kaders. Door het maken en invoeren van een ambitiekaart en kwaliteitskaarten zijn bedoeling en
de kaders waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden helder geworden. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een heldere visie

2. De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team

3. De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan voor het team (jaarlijkse update)

Beoordeling

Bij de aandachtspunten: er is nu teveel ruimte voor leerkrachten in het vakdidactische proces. Dat leidt tot eigen
keuzes en werkwijzen waar de leerlingen zich vervolgens aan moeten aanpassen. 

Basisschool De Driemaster

Schoolplan 2020-2024 24



Omschrijving Resultaat

Basiskwaliteit PO 2017 - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,09

Actiepunt Prioriteit

De school geeft de leraren voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakdidactische
proces in de school

hoog

De schoolleiding gaat meer de klassen in! hoog

Ambitiekaart ontwikkelen voor kwaliteitszorg hoog

7.3 Het meten van de basiskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn voornemens om
de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen
we meenemen in de jaarplannen.

In de praktijk meten we de basiskwaliteit met behulp van:

Behaalde eindscore en referentieniveaus op de centrale eindtoets
Behaalde medio- en eindopbrengsten van de CITO-LOVS toetsen voor de groepen 3-8
Evalueren gestelde jaardoelen
Visitatiecyclus vanuit het bestuur met collega directeur
Evaluatie van het BSOT (jaarlijks)

7.4 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Het is onze opdracht om in de komende jaren te werken aan een goede basiskwaliteit (didactisch en pedagogisch). 

We hebben onze visie en missie opnieuw geformuleerd. In de komende jaren zullen wij onze ambities en de daaraan
gekoppelde kwaliteitsaspecten verwoorden en verwerken in ambitiekaarten.

Kwaliteitskaarten helpen om een en ander ook werkelijk te vertalen in eenduidigheid in gedrag. Deze kaarten worden
zo ingezet dat een leerkracht niet de hele tijd het wiel hoeft uit te vinden, maar gebruik kan maken van standaarden.
Daardoor blijft er ruimte/tijd over om te besteden aan goed onderwijs. 

Deze kaarten helpen ons om onze eigen kwaliteitsaspecten te kiezen/bevestigen/ontwikkelen en te bewaken in de
praktijk. We evalueren dit minimaal 1 x per jaar. 

7.5 Inspectiebezoeken

Wij hebben op 15 april 2019 meegewerkt aan een onderzoek vanuit de inspectie naar de kwaliteit van onze adviezen
voor het VO. Het bezoek had geen beoordelend karakter. In de nabespreking kregen we positieve feedback, enkele
mooie denkvragen en een paar ontwikkeladviezen, gericht op koppeling van (NCO) data aan beleid, het inzetten van
een instrument om sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen en het ontwikkelen van een
gemeenschappelijk kader en gezamenlijke  taal op dat gebied. 
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8 Strategisch beleid

8.1 Strategisch beleid

Stichting Sint Josephscholen heeft een strategische visie voor de periode 2020- 2024(zie bijlage). In deze visie staan
vier thema's centraal: In verbinding, gewoon goed onderwijs, vakmanschap en de menselijke maat. 
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9 Actiepunten 2020-2024

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

Streefbeeld Op de Driemaster is een heldere doorgaande lijn gerealiseerd voor alle
kernvakken. Het is voor ouders (en kinderen) inzichtelijk waar hun kinderen
(ze) staan in hun ontwikkeling.

hoog

In alle kernvakken wordt lesgegeven volgens het EDI-model in combinatie met
Leren zichtbaar maken/formatief handelen.

hoog

We hebben een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch
klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het aanbod heeft
een zichtbare rode lijn van groep 1 t/m 8.

hoog

In 2024 zijn de resultaten van onze leerlingen minimaal op het
referentieniveau passend bij de schoolweging en -spreiding.

hoog

Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg hoog
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10 Meerjarenplanning 2020-2021

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Driemaster is een heldere doorgaande lijn gerealiseerd voor alle kernvakken. Het is voor
ouders (en kinderen) inzichtelijk waar hun kinderen (ze) staan in hun ontwikkeling.

We hebben een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch klimaat en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Het aanbod heeft een zichtbare rode lijn van groep 1 t/m 8.

In 2024 zijn de resultaten van onze leerlingen minimaal op het referentieniveau passend bij de
schoolweging en -spreiding.

Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Driemaster is een heldere doorgaande lijn gerealiseerd voor alle kernvakken. Het is voor
ouders (en kinderen) inzichtelijk waar hun kinderen (ze) staan in hun ontwikkeling.

In alle kernvakken wordt lesgegeven volgens het EDI-model in combinatie met Leren zichtbaar
maken/formatief handelen.

We hebben een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch klimaat en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Het aanbod heeft een zichtbare rode lijn van groep 1 t/m 8.

In 2024 zijn de resultaten van onze leerlingen minimaal op het referentieniveau passend bij de
schoolweging en -spreiding.

Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Driemaster is een heldere doorgaande lijn gerealiseerd voor alle kernvakken. Het is voor
ouders (en kinderen) inzichtelijk waar hun kinderen (ze) staan in hun ontwikkeling.

In alle kernvakken wordt lesgegeven volgens het EDI-model in combinatie met Leren zichtbaar
maken/formatief handelen.

We hebben een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch klimaat en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Het aanbod heeft een zichtbare rode lijn van groep 1 t/m 8.

In 2024 zijn de resultaten van onze leerlingen minimaal op het referentieniveau passend bij de
schoolweging en -spreiding.

Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Basisschool De Driemaster

Schoolplan 2020-2024 30



13 Meerjarenplanning 2023-2024

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Op de Driemaster is een heldere doorgaande lijn gerealiseerd voor alle kernvakken. Het is voor
ouders (en kinderen) inzichtelijk waar hun kinderen (ze) staan in hun ontwikkeling.

In alle kernvakken wordt lesgegeven volgens het EDI-model in combinatie met Leren zichtbaar
maken/formatief handelen.

We hebben een heldere en eenduidige visie op een veilig pedagogisch klimaat en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. Het aanbod heeft een zichtbare rode lijn van groep 1 t/m 8.

In 2024 zijn de resultaten van onze leerlingen minimaal op het referentieniveau passend bij de
schoolweging en -spreiding.

Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 13PH01

Naam: Basisschool De Driemaster

Adres: Cortenaerpad 32

Postcode: 6512 GD

Plaats: NIJMEGEN

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 2024
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

Basisschool De Driemaster

Schoolplan 2020-2024 32



15 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 13PH01

Naam: Basisschool De Driemaster

Adres: Cortenaerpad 32

Postcode: 6512 GD

Plaats: NIJMEGEN

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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