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INLEIDING
Voor u ligt het schoolplan van openbare basisschool De Kleine Wereld. Ons schoolplan geeft de beleidsen schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2022 weer. Het ambitiestatement van De Haagse
Scholen heeft richting gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan.
In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving.
Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal vooraf
gegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen.
Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe
zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch
handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze
weg in de tijd (meerjarenplanning).
Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een jaarplan
opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete acties. Het
jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team en MR.
Het schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de hernieuwde missie en
visie(s) van de school door hun input te leveren tijdens vier bijeenkomsten in het schooljaar 2018-2019.
Een compacte versie van onze toekomstige beleids- en schoolontwikkeling is gepresenteerd aan de
ouderraad en leerlingraad. De komende vier jaar 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. Aan het einde van elk schooljaar kijken we op teamniveau
terug: hebben we onze doelen in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een
cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan.
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ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Naam

De Kleine Wereld

Brinnummer

19QD

Adres

Van Ruijsbroekstraat 7

Telefoonnummer

070 - 40 20 188

Directeur

H. Kops

Emailadres

directie@kleine-wereld.nl

Website

www.kleine-wereld.nl

Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is de
stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44
reguliere basisscholen, 3 sbo scholen, 4 (v)so scholen.

Schoolomschrijving
Onze school wordt bezocht door 380 leerlingen. Het leerlingenaantal van de school loopt de laatste vier
jaar flink op. We merken dat het aandeel van leerlingen met een taal- en ontwikkelingsachterstand
onverminderd groot blijft. In de onderbouw is er sprake van toename van gedragsproblematiek. We zien
een stijgend percentage aan éénoudergezinnen. Jaarlijks stroomt ongeveer 90% van de peuters door
naar de basisschool. Onze school kent vele nationaliteiten. Met name in de onderbouw zijn de groepen
zeer divers van samenstelling. Deze zogenaamde ‘superdiversiteit’ doet een groot appèl op de
competenties van leerkrachten. Op basis van de kenmerken van onze leerlingen besteden wij extra
aandacht aan het vak taal, werken we nauw samen met de peuterwerkplek, besteden we in toenemende
mate aandacht aan gedragsregulering, investeren we in het in stand houden van ons zorgteam en
besteden we zes uur extra lestijd per week vanuit het leerkansenprofiel. Wij beschikken over het
predicaat Gezonde School en bieden, mede in samenwerking met de aanpalende Haagse Sporttuin
een breed sport en beweegaanbod onder en na schooltijd voor alle leerlingen. We beschikken over
voor- en naschoolse opvang. We maken gebruik van een continurooster. De lestijden zijn, exclusief
inlooptijd, van 8:30 uur tot 15:30 uur.

Schoolomgeving
Onze (voor)school staat in het Haagse Moerwijk. Veruit het overgrote deel van de leerlingen komt uit
de directe omgeving van de school. Ons postcodegebied telt 85% allochtonen en de bevolking is een
smeltkroes van veel verschillende etnische groepen. Het percentage niet-westerse allochtonen neemt
toe. Zo ook het percentage van arbeidsmigranten uit de voormalige Oostbloklanden. Moerwijk herbergt
veel nieuwe Hagenaars. Een wijk met veel armoede en sociale problematiek. De wijk kenmerkt zich
daarnaast door de hoogste percentages lage inkomens en uitkeringsgerechtigden. Het woningbestand
is voor 80% in handen van woningcorporaties. Bij huisbezoeken valt op dat er veelal sprake is van
onderhoudsachterstanden.
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR

"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van De
Haagse Scholen. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:
1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing
Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en
toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de
leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten
voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling
en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen.
2. Professionaliteit in mensen en cultuur
Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is
van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee
onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.
3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie.
We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse
Scholen. Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we
beter samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen
(ook in relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het
verhaal van de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij
ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op.

De Kleine Wereld - Schoolplan 2019-2023

5

ONS SCHOOLCONCEPT
Missie en visie
Doel van ons onderwijs is het vinden van de goede balans tussen kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. De basis om gelukkig te worden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij:




Eigen maken van de basisvaardigheden
Kunnen samenwerken en goed omgaan met elkaar
Zelfvertrouwen hebben om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Daarbij richten we ons op de volgende kernwaarden en begrippen:
Eigenaarschap – leerlingen in toenemende mate meer eigenaar van hun ontwikkelingsproces;
omslag van onderwijzen naar (doen) leren; procesbegeleiding op “leren leren”; leren zichtbaar maken;
geven van effectieve feedback.
Onderliggende kernwaarde: Verantwoordelijkheid
Met en van elkaar leren – in de klas: coöperatief leren; effectieve leertijd; wederzijdse betrokkenheid;
uitgaan van verschillen. Als team: samenwerkende professionaliteit; collectieve doeltreffendheid;
eigenaarschap bij leerkrachten individueel én als schoolteam.
Onderliggende kernwaarde: Samenwerking
Ontwikkelen van een Growth Mindset – richten op de inzet van leerlingen en niet op hun
capaciteiten; gerichte feedback geven op de inzet van de leerling op de strategieën die hij gebruikt
heeft; leerlingen leren om van uitdagingen te genieten; inzien dat cijfers een weergave zijn van een
prestatie op dat moment en niet van intelligentie of waarde; fouten maken moet; bewust zijn hoe het
voelt als je aan het leren bent (de leerkuil).
Onderliggende kernwaarde: Toerusten voor de toekomst
Ruimte voor talentontwikkeling – breed aanbod uitbreiding van reguliere lestijd, denkvermogen
ontwikkelen door creatief denken en oplossen, talenten van leerkrachten inzetten.
Onderliggende kernwaarde: Creativiteit
Teamsfeer – respecteren van verschillen; professionele leergemeenschap; geven en ontvangen van
feedback; gelijkwaardigheid en erkende ongelijkheid.
Onderliggende kernwaarde: Veiligheid
Sfeer in de klas – respecteren van verschillen tussen kinderen; voorkomen van pestgedrag; aandacht
voor basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie; werken aan weerbaarheid van kinderen.
Onderliggende kernwaarde: Veiligheid
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Pedagogisch klimaat
We merken dat de leerlingpopulatie van De Kleine Wereld met name aan de onderkant van de school
sterk aan verandering onderhevig is. De huisvesting in de wijk geeft aanleiding tot instroom van
multidiversiteit en multiproblematiek. We zien het aantal zorgleerlingen met leer- en gedragsproblemen
toenemen. Door de samenwerking met de peuterwerkplek zijn zorggezinnen snel in beeld.
Zorgleerlingen worden al in een in een vroeg stadium gesignaleerd. We werken naar een meer
planmatige aanpak op het gebied van sociaal-emotioneel leren en gedrag om de veranderende
populatie in de onderwijsbehoefte tegemoet te komen.
Openbare Basisschool de Kleine Wereld is een school waar sociaal emotioneel leren net zo belangrijk
is als cognitief leren. Sterker nog: Sociaal emotioneel ontwikkelen zien wij als voorwaarde om tot goede
resultaten te komen. Vanwege de veranderende schoolpopulatie, de invloed van de straat, zien wij
schoolgedrag aanleren als een vak. Dit is dan ook de reden dat we in schooljaar 2019/2020 zijn gestart
met het implementeren van de methode KWINK.
Ook neemt de school deel aan een platform met meerdere partners vanuit het PO en VO met als doel
de kansenongelijkheid binnen het onderwijs tegen te gaan en de leerkrachten tools aan te reiken om
hier een positieve draai aan te geven. Zie bijlagen.
Ons doel is een veilige omgeving met een duidelijk voorspelbare structuur voor de leerlingen te creëren.
Het streven naar een sterk pedagogisch klimaat is een proces waarin wij steeds evalueren, bijstellen en
plannen maken. Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling waaraan wordt gewerkt:
Zelfbewustzijn
Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
Zelfvertrouwen
Sociaal bewustzijn
Empathie
Perspectief nemen
Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
Sociale cues juist interpreteren
Besluiten nemen
Weldoordacht keuzes maken met de juiste aandacht voor jezelf en de ander
Bijdragen aan een positieve omgeving
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag
Zelfmanagement
Impulscontrole in stressvolle situaties
Omgaan met emoties
Doelgericht gedrag
Relaties hanteren
Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
Sociale druk weerstaan
Conflicten oplossen
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De sociaal-emotionele ontwikkeling hangt samen met psychische gezondheid. Wanneer er
moeilijkheden ontstaan in deze ontwikkeling kunnen er internaliserende (bijvoorbeeld depressief
gedrag) en externaliserende (bijvoorbeeld agressief gedrag) gedragsproblemen ontstaan. Als school
staan wij ervoor preventief te handelen om gedragsproblemen voor te zijn. Opvoeden doen we niet
alleen. Bij de intake conformeren ouders zich door middel van een handtekening op het formulier “Alle
8 samen”. Acht basisregels waar we elkaar aan houden. Deze regels gelden voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Zie bijlage.
Omdat we willen dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen
vinden wij dat wij als school verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze leerlingen. Een veilig
gevoel is een basis om tot ontwikkeling te komen. Binnen veiligheid maken wij onderscheid tussen
sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Onder de sociale veiligheid verstaan wij een beschermd gevoel
bij kinderen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in
de school. Denk hierbij onder andere aan: het contact tussen leerkrachten en leerlingen, het contact
tussen leerlingen onderling, de sfeer in een groep/school, het pedagogische klimaat in een groep. Onder
de fysieke veiligheid verstaan wij de mate waarin kinderen beschermd zijn en zich beschermd voelen
tegen persoonlijk leed door bijvoorbeeld ongevallen.
Wij realiseren dit door verschillende partijen bij elkaar te brengen (de kinderen zelf, ouders, leerkrachten
en externe organisaties).
Wij volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen door VISEON en KIJK! Op basis van
deze resultaten wordt de groep en de individuele leerlingen in kaart gebracht, zodat tijdig met ouders,
leerlingen en alle andere betrokkenen kan worden besproken welke interventies nodig zijn. Hierop is de
zorgstructuur van de school afgestemd.
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Didactisch handelen
Gras groeit niet door er aan te trekken. Opbrengstgericht werken en evidence based learning hebben
de afgelopen jaren de agenda flink bepaald. Met als gevolg veel nadruk op de didactische capaciteiten
van de leerkracht en overstructurering waarbij een al te sterk leerkracht-gestuurde houding is gaan
leiden tot onnodig leerkrachtafhankelijk gedrag bij de leerlingen. Met het risico dat op lange termijn dit
ten koste gaat van het ontwikkelen van de benodigde zelfstandige leer- en werkhouding.
De Kleine Wereld zit in een overgangsfase voor wat betreft het didactisch handelen. De heersende
overtuiging bij team en directie is dat het tijd wordt om het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten.
Wij zijn bezig om vol in te zetten op het met elkaar te conceptualiseren, richtinggevende ideeën te
verkennen, een gezamenlijke visie op maatwerk in de klas te ontwikkelen, elkaars mentale modellen te
verkennen en antwoorden te formuleren op de volgende vragen:
•

Hoe bevorderen we actief leren van kinderen?

•

Hoe ontwikkelen we meer zelfsturing door kinderen?

•

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen (nog meer) samen en van elkaar leren?

•

Hoe helpen we de leerlingen hun weg te vinden in de informatiemaatschappij?

•

Hoe gaan we om met verschillen in wat leerlingen al weten en kunnen?

•

Hoe gaan we aan het werk met verschillende onderwijsbehoeften?

Uitganspunt hierbij is dat we uitgaan van verschillen. Meer verantwoordelijkheid voor het leerproces bij
de leerlingen leggen. Dit alles in de wetenschap dat deregulering alleen maar kan slagen vanuit
regulering.
Op onze school hechten we veel waarde aan een actieve rol van de leerlingen ten aanzien van het
onderwijsleerproces. Door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën willen we de betrokkenheid van
de leerlingen van De Kleine Wereld vergroten tijdens het leren van en met elkaar.
Feedback is de krachtigste aanpassing die prestaties van leerlingen verbetert. Op onze school streven
we naar het geven van feedback op drie niveaus; taakniveau, procesniveau en op het gebied van
zelfregulering. Het geven van de juiste feedback hangt nauw samen met het stellen van de juiste doelen.
Een goed leerdoel draagt bij aan het richting geven aan het leren van de leerling; is duidelijk voor
leerkracht en leerlingen; brengt leerlingen naar een haalbaar hoger niveau; zorgt ervoor dat alle
leerlingen de kans krijgen om succesvol mee te doen en maakt het mogelijk te controleren of
daadwerkelijk alle leerlingen hebben bereikt wat je hen wilde leren.
Om leerlingen nog meer te motiveren doelen te bereiken en eigenaarschap bij leerlingen te bevorderen
voegen we succescriteria aan de doelen toe. Leerlingen krijgen inzicht welke criteria de leerkracht
gebruikt om hun werk te beoordelen en of ze succesvol zijn geweest. Dit draagt bij aan zelfsturing bij
leerlingen. Het leren wordt zichtbaar gemaakt.
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. We werken met groepsplannen. De leerlingen worden getoetst. Op basis daarvan stellen
de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de
onderwijsbehoeften van leerlingen. De leerkrachten stemmen dagelijks hun instructie, het aanbod en
de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.
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Binnen het reken -en taalonderwijs wordt met ingang van het schooljaar 2019/2020 eigenaarschap van
het leerproces meer richting de leerlingen verschoven, vanuit de vragen:










Waartoe wordt geleerd? ( Wat is het doel? Wat zijn de succescriteria?)
Waarover wordt geleerd?
Waar wordt geleerd?
Met wie wordt geleerd? (coöperatieve werkvormen)
Op welke wijze wordt geleerd?
In welke vorm wordt geleerd?
Wanneer wordt geleerd?
Waarmee wordt geleerd?
Wat wordt geleerd? ( De wijze waarop het leerproces wordt geëvalueerd en beoordeeld.)

Door onze leerlingen bewust te maken van hun eigen leerproces en wat zij nodig hebben om verder in
ontwikkeling te komen, leren wij hen leren. Een metavaardigheid ter stimulering van de huidige en
toekomstige ontwikkeling van ieder kind.
Wij zijn ons ervan bewust dat dat de te sterke nadruk op toetsuitslagen en onderlinge vergelijking van
leerlingen (concurreren met elkaar om beter te zijn dan de ander) kan leiden tot angst. Het kan leerlingen
het gevoel geven niet goed genoeg te zijn en er niet bij te horen. Terwijl het in een school juist moet
gaan om verbondenheid.
De komende jaren willen wij ernaar streven de prestaties van een leerling niet te vergelijken met
anderen, maar met de eigen eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in kaart.
We willen onze leerlingen vooruithelpen in hun leerproces door feedback geven, vragen te stellen, hun
leerdoel helder te maken, aan te geven hoe een goed resultaat eruitziet.
Wij gaan werken aan:













Een leercultuur waarin leerlingen en leerkrachten een growth mindset hebben.
Het betrekken van leerlingen bij de voorbereiding van lessen om de motivatie te vergroten.
Een cultuur waarin leerlingen elkaar helpen en iedereen meedoet aan het klassengesprek.
Het leren in heterogene groepen met een gedifferentieerd aanbod.
Duidelijke leerdoelen.
Succescriteria die in samenspraak met de leerlingen zijn opgesteld.
Het stellen van effectieve vragen aan de leerlingen.
Het voortdurend monitoren in hoeverre leerlingen begrijpen wat ze leren.
Het analyseren en delen van goede voorbeelden.
Feedback van leerkrachten en klasgenoten die gericht is op succes.
Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens de les.
Een effectieve afsluiting van elke les, waarin het geleerde wordt samengevat en daarop wordt
gereflecteerd.
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID
De inhoud van ons onderwijs
In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke
leermiddelen/methodes wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden zijn in deze
tabel onze eigen ambities en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. Onze eigen ambities
vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse Scholen en/of wat onze leerlingpopulatie
‘extra’ nodig heeft.

Zintuigelijke en lichamelijke
ontwikkeling
Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde
Engelse taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
De natuur, waaronder
biologie
Bevordering sociale
redzaamheid, waaronder
gedrag in verkeer
Bevordering gezond gedrag
Schoolveiligheid/
welbevinden van de
leerlingen
Bevordering actief
burgerschap en sociale
integratie overdragen kennis
over / kennismaking met de
diversiteit van de
samenleving
Studievaardigheden
Schrijven
Techniek
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Leermiddelen / methodes
Dans, muziek, theaterlessen, jaarplan gym
Veilig leren lezen (aanvankelijk lezen)
Estafette (voortgezet technisch lezen)
Taal Actief
Kidsweek (begrijpend lezen)
Logo 3000
Piramide
Wereld In Getallen
Met Sprongen Vooruit
Real English
Groove Me
De Blauwe Planeet
Speurtocht
Huisje Boompje Beestje
Nieuws Uit De Natuur
Projectlessen (LKP) zelf ontworpen leerlijn aan de hand van SLO
Wijzer Door Het Verkeer

Projectlessen (LKP)
Kwink

Kwink/Doos Vol Gevoelens

Blits
Pennenstreken
Zelf ontworpen leerlijn aan de hand van SLO
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Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw
samenwerken met de peuterwerkplek. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Zowel
de peuterwerkplek als de basisschool werkt met Piramide en met ingang van het schooljaar 2019/2020
vanuit de woordenschatmethode Logo 3000. Daarnaast maken we beiden gebruik van het
observatiesysteem Kijk! om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. We onderhouden een zeer goede
relatie met de peuterwerkplek. Peuters die extra ondersteuning behoeven worden in een vroeg stadium
door de Interne begeleiding van de school gesignaleerd, er wordt contact met ouders gelegd en er
worden handelingsadviezen uitgewisseld.
De school gaat (nog) uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in de
groep aangeboden aan de leerlingen. Bij een aantal vakken wordt het klassenverband doorbroken.
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen op de juiste plek instromen in het voortgezet onderwijs. Wij
hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren.
Voor de advisering is een procedure vastgesteld. We controleren of onze adviezen effectief zijn in het
BOVO-overleg.
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten is het vinden van de goede balans tussen kwalificatie,
socialisatie en persoonsvorming noodzakelijk. Met als uitgangspunt dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het
woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale
en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden. Onze school biedt zes uur extra
onderwijstijd om in die behoefte te voorzien. Leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen.
Op de Kleine Wereld besteden we gericht aandacht aan Techniek en wetenschap, Cultuureducatie,
Natuur- en omgeving en Sport en Bewegen tijdens de LKP-lessen.
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingpopulatie, veel aandacht in ons
curriculum. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te
kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal
adequaat te leren gebruiken. Bij alle vakken is beheersen van de taal onontbeerlijk. Het is belangrijk dat
kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken. De Kleine Wereld beschikt over een taalbeleidsplan en over een
gekwalificeerde taalcoördinator. De leerkrachten beschikken over goede (actuele) methodes voor taal,
begrijpend lezen en technisch lezen. We besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan
de gemiddelde school. De school werkt actief aan het stimuleren van de leesmotivatie -en leesbeleving
onder leiding van de taalcoördinator. Er is een goed gevulde schoolbibliotheek.
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht
besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat
rekenen in toenemende mate taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot
problemen. We gebruiken moderne methodes, software en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de
leerlingen te volgen. Het ‘hogere’ doel is op basis van de visie van de school dat leerlingresultaten zullen
verbeteren wanneer leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Dat kunnen ze worden
door minder fragmentarisch met rekendoelen bezig te zijn, maar langer achter elkaar waar het mogelijk
is met één onderwerp. Tevens wordt de motivatie voor het leren vergroot door het rekenen te koppelen
aan de omgeving, de belevingswereld van de leerlingen. Behalve leerlingen willen we ook dat leraren
op onze school eigenaar zijn van hun rekeninstructie, zich niet laten leiden door de methode maar de
methode naar ‘hun hand te zetten’ op een doordachte zelfgekozen manier waarbij de tussendoelen per
leerjaar leidend zijn. De Kleine Wereld beschikt over een rekenbeleidsplan en over twee gekwalificeerde
rekencoördinatoren.
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Ondersteuning en begeleiding

Passend onderwijs
Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben
gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan
te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De
Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSOafdelingen, deze zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de
Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit van enkele andere
samenwerkingsverbanden.
SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er
een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is. De scholen
werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) extra ondersteuning
door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen) en 3) extra
ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan
van SPPOH
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie1.0-defintief-7-juli-2017.pdf .
Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld
waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en
extra ondersteuning.
Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de
toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de
basisondersteuning op onze reguliere scholen.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de
stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren
ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in
enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. Voor de kaders waarbinnen de ondersteuning
en begeleiding, inclusief een beschrijving van de zorgstructuur, worden weergegeven verwijzen wij naar
het Schoolondersteuningsplan De Kleine Wereld in de bijlagen.
Een onvrijwillige verandering van school(omgeving) heeft grote impact op de leerling en de ouders. Wij
vragen ons daarom af op welke wijze het mogelijk is om leerlingen met een bijzondere
onderwijsbehoefte en/of leerachterstand op de eigen school te kunnen opvangen en begeleiden. Welke
vorm van onderwijs kunnen we ontwikkelen die recht doet aan de onderwijsbehoefte van leerlingen die
leren lastig vinden en die door deze onderwijsvorm toch {langer) op de reguliere basisschool kunnen
blijven?
We verwachten dat we daardoor de druk op het SBO verminderen en deskundigheid in de basisschool
vergroten. Concreet betekent het dat we in het schooljaar 2019/2020 een specialisme ontwikkelen als
uitbreiding op de basisondersteuning. Voor concretisering van het voornemen verwijzen we naar de
notitie “i –klas” in de bijlagen.
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VEILIGHEID

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het onderwijs. Van
scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een veilige
omgeving te bieden. Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast
gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier
gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen
veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke
verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale
veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van
dit beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren.
De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot
sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Dit gebeurt aan de hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes
is ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de
medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig
samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen
ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. De school heeft inzicht
in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van
sociale veiligheid voordoen. Wij registreren incidenten conform gemaakte afspraken en zorgen jaarlijks
voor een analyse van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en interventies). De school heeft een
veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school. Wij hanteren een
pestprotocol en voeren jaarlijks een monitor uit om de veiligheidsbeleving van onze leerlingen te meten.
Er zijn school- en klassenregels. De leerkrachten stellen samen met leerlingen bij de start van het jaar
regels vast en leven deze na. De opzet is dat leerlingen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor
de gezamenlijk gemaakte afspraken. Het doel hiervan is een prettig werkklimaat te creëren. Met ingang
van het schooljaar 2018/2019 maken wij gebruik van Kwink. Een methode voor sociaal-emotioneel
leren. Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost
kunnen worden, wordt de directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de
aanpak van incidenten. De school beschikt over een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon. Er
zijn zeven BHV’ers en drie EHBO- gediplomeerden actief.
In de bijlagen vind u de verwijzing naar ons veiligheidsplan.
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KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het
totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente,
systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te
beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van
de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).
 Doen wij de goede dingen?
 Doen wij de dingen goed?
 Hoe weten wij dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat doen wij met die kennis en informatie
Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag
wat wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar
en meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval
gebruik van een aantal procedures en instrumenten:
 ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken.
 BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers.
 Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle
medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek,
voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek.
 Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie breed elke
twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in de jaarplannen.
 Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam (bestaande
uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de
rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools
directeuren en de jaarplannen van de scholen.
 Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie
heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de
gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren.
 Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – directeuren.
Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte
gesprekken plaats op de scholen.
 Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS)
 Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen:
strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk,
functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving &
selectie.
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Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs, moeten er gegevens zijn over de
kwaliteit. Op basis van de gegevens kunnen wij een analyse maken van die onderdelen die goed gaan
of extra aandacht behoeven en actiepunten voor de komende jaren bepalen. Wij maken daarbij
gebruik van de volgende instrumenten:
1. Werken vanuit een kwaliteitshandboek
Op De Kleine Wereld werken wij cyclisch vanuit een kwaliteitshandboek om het onderwijsleerproces
en de processen die daar mee te maken hebben in kaart te brengen en te kunnen aansturen.
In het jaar 2012 is de kwaliteitskring QDHS opgericht. Het idee hierachter is het gezamenlijk werken
aan een gestructureerde wijze van kwaliteitszorg waarbij we ieders expertise kunnen gebruiken en
inzetten.
2. Gesprekken met leerkrachten
Binnen de gesprekscyclus worden startgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken
gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te
vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen. Leidinggevenden hebben deze
gesprekken met de bovenschools directeur
3. Klassenbezoeken en lesson study
De directie houdt tenminste twee keer per jaar een regulier klassenbezoek in het kader van de
gesprekkencyclus. De intern begeleiders nemen per jaar twee klassenbezoeken af (indien nodig meer).
De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of
didactisch handelen, vaak aan de hand van een thema of speerpunt vanuit het jaarplan. Vanuit
didactische thema’s wordt er drie keer per jaar collegiale consultatie in de vorm van lesson study
gepland. Daarnaast bieden wij tijdens studiedagen gelegenheid tot intervisie. De intervisie wordt geleid
door de directie en IB’ers.
4. Methodegebonden toetsen
De leerkrachten nemen diverse methodegebonden toetsen af. Deze worden op individueel, groeps- en
schoolniveau geanalyseerd. Deze analyses worden gebruikt om het onderwijs nog beter aan te laten
sluiten op de onderwijsbehoefte.
5. Cito-leerlingvolgsysteem en KIJK!
Het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de
vorderingen van de leerlingen van onze school. Deze wordt op individueel, groeps- en schoolniveau
geanalyseerd. Voor de verwerking van de citotoetsen gebruiken wij het digitale CITO Leerling en
Onderwijs Volg Systeem (LOVS) en het bovenschools afgesproken leerlingvolgsysteem Esis. De
voorschool maakt gebruik van KIJK! Een praktisch ontwikkelingsvolgsysteem om te observeren en te
registreren teneinde het onderwijs af te stemmen op de behoefte.
6. Cito eindtoets en entreetoets
De eindtoets geeft informatie over de vorderingen van de leerlingen die dat jaar de school zullen
verlaten. Deze wordt op individueel, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. De entreetoets geeft
informatie over de vorderingen van de leerlingen in groep 7. Met deze informatie kunnen eventuele extra
speerpunten voor groep 8 worden geformuleerd.
7. Oudertevredenheidsonderzoek en Personeelstevredenheidsonderzoek
Om de twee jaar wordt een ouder- en personeelstevredenheidsonderzoek gehouden. In deze
onderzoeken wordt de mening van ouders en personeel gevraagd over de kwaliteit van onze school.
De belangrijkste punten vanuit deze onderzoeken worden vertaald in onze onderwijskundige planning.
8. Voorschool
In de contacten met scholen (ook peuterwerkplek, voorschoolse opvang) waar de leerlingen vandaan
komen wordt specifiek gevraagd naar zaken die onze school nog kan verbeteren. Er is een actieve
overdracht van leerlingen. De intern begeleider werkt samen met de pedagogisch medewerkers, coacht
op verzoek en doet kind- en/of groepsobservaties.
9. Evaluatie jaarplan
Jaarlijks, medio juni, vindt er een evaluatie plaats van de doelstellingen als geformuleerd in het jaarplan.
We doen dit volgens de systematiek van de PDCA-cyclus. Op basis van die evaluatie stellen wij het
verbeterplan bij voor het komend schooljaar. De evaluatie-instrumenten worden cyclisch afgenomen.
Sommige jaarlijks, andere na 3 of 4 jaar. De stappen die de school vervolgens zet, worden opgenomen
in de meerjarenplanning van de school.
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PERSONEELSBELEID

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij naar
een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend
is in een inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal
hiervoor een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische
personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk,
arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie.
Bevoegdheid
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te
halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het
lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten
de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als
zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid behalen.
Professionalisering
Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele
ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling
ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen
de school, tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de
school plaats bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en lesson study.
Individuele opleidingswensen passend bij de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar
mogelijk gefaciliteerd.
Evenredige vertegenwoordiging vrouwen
Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van
vrouwen in de directie functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk.

Leren doen we samen. Om die reden worden er jaarlijks meerdere studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leerkrachten tot nog betere leerkrachten. Wij vinden
het belangrijk om de verantwoordelijkheid meer bij de leerkracht te leggen voor zijn of haar ontwikkeling.
Als team zijn we overtuigd van de kracht van samenwerken. De kracht van feedback. Samen
verantwoordelijkheid nemen voor veranderingen. Wij nemen een onderzoekende houding aan en
durven ons kwetsbaar op te stellen. Geen experts die komen voordoen, maar elkaar toegang geven tot
elkaars professioneel kapitaal. Een instrument daarbij is de inzet van Lesson-study. Samen
verantwoordelijkheid nemen voor het leren van de leerling. De tijd nemen voor reflectie. Lesson Study
draagt bij aan het sociaal kapitaal van De Kleine Wereld. We streven naar een cultuur van samen leren
en ontwikkelen. Een omgeving waarin het maken van fouten is toegestaan. Teamontwikkeling gaat in
ons beleid voor op persoonlijke ontwikkeling. Team- en bouwvergaderingen gaan altijd over de inhoud.
Het leren van de leerling en samen van en met elkaar leren staan altijd centraal.
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We streven meer en meer naar een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor onze leerlingen
door gebruik te maken van elkaars expertise. Onze leerkrachten zijn betrokken en bekwame
leerkrachten. Natuurlijk zijn er verschillen in betrokkenheid en bekwaamheid. Er zijn diverse factoren
die de betrokkenheid beïnvloeden t.w. privé factoren, loopbaanfase, ervaringen met leren en
professionaliseren, al of niet ondersteunend leiderschap en natuurlijk collegialiteit. De meeste
leerkrachten bij ons op school bevinden zich in het begin en midden van hun loopbaan. Opvallend is
dat met name in de groep met 4 tot 7 jaar werkervaring zich al zeer bekwame leerkrachten bevinden.
We profileren ons als een lerende organisatie. We investeren in contact met collega’s, in contact van
collega’s onderling, durven tijd te geven om te experimenteren, steunen initiatieven, sturen vanuit het
MT behoorlijk op de inhoud, maar geven ook kaders aan, confronteren, corrigeren, brengen focus aan
en enthousiasmeren.
Voor de Haagse Scholen is de regeling gesprekkencyclus voor medewerkers van De Haagse Scholen
vastgesteld. Deze cyclus van ontwikkelingsgerichte gesprekken bestaat uit een startgesprek, een
voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. De centrale doelstelling van de gesprekkencyclus is
het geven van professionele aandacht aan de medewerkers, door gebruik te maken van het vermogen
van medewerkers om over hun werk en taakvervulling te reflecteren en gebruik te maken van de
omgeving om die reflectie aan te scherpen. De gesprekkencyclus brengt de ontwikkeling van iedere
medewerker in beeld en stemt de specifieke mogelijkheden van de medewerker en de wensen van de
organisatie op elkaar af.
Alle collega's beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd
door de leerkrachten zelf. In dit dossier bevinden zich: afschriften van diploma’s en certificaten, de
nulmeting, de persoonlijke ontwikkelplannen, de gespreksverslagen (VG), de gespreksverslagen (BG)
en verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. klassenbezoeken.
Scholing komt aan de orde bij de voortgangsgesprekken. Collega's kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (altijd in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentie set en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert
de directie teamgerichte scholing. Deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en
de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt het team vijf keer per jaar teamgerichte scholing.
Iedereen is daarbij aanwezig.
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PARTNERS VAN DE SCHOOL
Onze school wil een breed aanbod genereren voor de wijk in het algemeen en de leerlingen in het
bijzonder. Wij streven naar samenwerking met instanties in de schoolomgeving die dit aanbod verbreedt
en ondersteunt. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen werken aan
de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, ouders en
omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en
de school als organisatie ten goede.
Wij onderhouden systematische en gereguleerde contacten met:










Peuterwerkplek De Kleine Wereld (VVE)
Partou Kinderopvang
De Haagse Bibliotheek
De Haagse Pabo
Het Wijkberaad
Het Haags Centrum voor Onderwijsontwikkeling (HCO)
De Haagse Sporttuin
De Gemeente Den Haag (o.a. leerkansenprofiel, schakelklas)
Voortgezet Onderwijs; Edith Steincollege, Rijswijks Lyceum en Segbroekcollege (PLG UE070)

In het kader van de zorg voor onze leerlingen onderhouden wij contacten met:
 De leerplichtambtenaar
 De wijkagent
 Centrum voor jeugd en gezin
 Schoolmaatschappelijk werk
 Schoolarts
 Samenwerkingsverband SPOHH
Daarnaast vinden wij goede contacten met ouders van het grootste belang. Ouders zien we als
gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het
kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden
over de ontwikkeling van hun kind. Op de volgende wijze betrekken wij ouders bij het onderwijs van hun
kind:
 Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten met behulp van de ouderraad en de
oudergeleding van de MR
 Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders in
het kennismakingsgesprek
 Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken middels een nieuwsbrief
 Ouders worden betrokken bij (extra) zorg in de interne zorgcommissie
 Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs door het
organiseren van een informatieavond en het voeren van adviesgesprekken
 Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind door het
voeren het voortgangsgesprek en twee rapportbesprekingen
 Eén keer per jaar organiseren wij een ouderworkshopavond
 Elke groep heeft een klassenouder
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN
In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit onze missie
en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Tevens is in de
tabel terug te vinden in welk schooljaar de benoemde speerpunten terug te vinden zijn in de
jaarplannen waarmee we de prioritering aangeven.

Schoolconcept
Pedagogisch klimaat

Didactisch handelen

Onderwijskundig beleid
Inhoud van ons onderwijs

Zorg en begeleiding

Kwaliteitszorg
Personeelsbeleid

De Kleine Wereld - Schoolplan 2019-2023

Ambities

Schooljaar (welk jaarplan)

Borgen en afstemmen
leercultuur vanuit een Growth
Mindset
Aanbod Sociaal Emotioneel
Leren evalueren en vaststellen
Borgen doelen stellen en
feedback geven
Bevorderen eigenaarschap bij
leerlingen
Borgen en afstemmen
leercultuur vanuit een Growth
Mindset
Verdere verkenning formatief
werken

2019/2020

Inzet taalcoördinator uitbreiden
Inzet rekencoördinator
uitbreiden
Actualiseren taal- en rekenplan
Onderwijsaanbod eigentijdser
maken door inzet ICT
Impuls onderbouw door inzet
van Logo 3000
Uitbreiden extra ondersteuning
door opzetten I-klas
Ontwikkelen van een heldere
visie en daaraan gekoppeld
beleid en handelen ontwikkelen
ten aanzien van plusleerlingen

2019/2020
2019/2020

Actualiseren
kwaliteitshandboek
In kaart brengen
scholingswensen van het team
De leerkracht centraal.
Optimaal in staat stellen zich te
ontwikkelen. Leerkrachten
voelen zich eigenaar van de
missie en de visie als
opgesteld in 2019

2019/2020

2019/2020
2019/2020
2019/2023
2019/2020

2019/2023

2019/2020
2019/2023
2019/2023
2019/2021
2019/2023

2019/2020
2019/2023
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VERWIJZING NAAR BIJLAGEN
Voor de wettelijke vereiste bijlagen verwijzen wij u naar www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/

Overige bijlagen:
-

Platform Urban Education 070
Samen 8 regels
Schoolondersteuningsplan
Notitie i-klas
Veiligheidsplan
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