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1. Inleiding 

Voor u ligt het schoolplan van CBS Sjaloom.  Het beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de periode 2019-

2023. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen. In dit rapport is het volledige schoolplan 

uitgewerkt, inclusief de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. 

 

In  dit schoolplan zetten wij uiteen hoe wij op de langere termijn zorg dragen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het plan 

bevat de middellange termijn beleidsvoornemens en geeft ons richting bij het opstellen van het jaarlijkse ontwikkelplan 

(schooljaarplan).   

 

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school 

wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de 

bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Voortgang en evaluatie van de uitvoering  

Ten minste één maal per jaar rapporteren we de stand van zaken aan het bevoegd gezag. Ieder jaar evalueren we het 

jaarplan en formuleren onze nieuwe doelen.  Aan het eind van de planperiode evalueren we (opnieuw) waar we staan als 

school en waar we naar toe willen. Door de verbeteringen te borgen, zorgen we zo voor een continue kwaliteitsverbetering 

c.q. aanpassing aan de veranderende wereld om ons heen. 

 

Esther van Dijk (directeur) CBS Sjaloom, Voorst 

 

 

1.1 Gegevens school en bestuur 
School: CBS Sjaloom 
Brin: 05TZ 

Directeur: E. van Dijk-Veeneman 

Adres: Kerkstraat 25, 7383 CB Voorst 

Telefoon: 0575-501229 

E-mailadres: sjaloom@pcbovoorst.nl  

Website: www.sjaloom-pcbovoorst.nl  

 

Bestuurskantoor nummer: 45696 

Bestuur: PCBO Voorst 

Bezoekadres: Marktplein 15, 7391 DH Twello 

Telefoon: 0571-276949 

 

 

1.2 Leeswijzer 
In het vervolg van dit schoolplan treft u drie hoofdstukken aan. Het eerstvolgende hoofdstuk beschrijft de kaders die PCBO 

Voorst met het strategisch beleid aan haar scholen meegeeft. Vervolgens gaan we in op de ambities en speerpunten van 

CBS Sjaloom. Dit doen we nadat we beschreven hebben op basis van welke analyses deze ambities en speerpunten 

gebaseerd zijn. In de bijlagen treft u de nodige informatie aan over de wijze waarop CBS Sjaloom voldoet aan de wettelijke 

eisen aan het schoolplan. 

  

mailto:sjaloom@pcbovoorst.nl


 

2 Kaders 

In dit hoofdstuk staan de kaders voor het beleid van CBS Sjaloom beschreven. Ten eerste bestaan deze kaders uit de missie, 

visie en strategie van PCBO Voorst, het bestuur waar CBS Sjaloom onder valt. Daarna is beschreven welke analyses zijn 

gemaakt om tot een passende ambitie te komen voor CBS Sjaloom: de stip op de horizon. Aan het einde van dit hoofdstuk is 

het begrotingsperspectief van CBS Sjaloom weergegeven. 

 

2.1 Kaders vanuit PCBO Voorst 
 

Missie  

Binnen PCBO Voorst werken wij continu aan het innoveren en verbeteren van ons onderwijs, samen met collega’s, kinderen 

en ouders. Daarnaast betekent onze christelijke identiteit dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor de aarde en haar 

bewoners. We gaan bij dit alles uit van de kracht van het verschil: iedereen is in alle eigenheid nodig en dus mag iedereen er 

zijn! Op deze manier ontwikkelen we kinderen tot actieve en betrokken burgers die hun eigen en elkaars mogelijkheden 

mogen ontdekken en benutten. We noemen dat Buitengewoon Sterk Onderwijs. 

  

Visie in het kort 

- Kinderen, ouders en medewerkers worden in onze kleinschalige organisatie gezien en gehoord 

- De samenwerking met ouders en verzorgers vinden wij belangrijk, evenals de samenwerking met externe partijen 

rondom de zorg en de ontwikkeling van kinderen 

- Wetenschappelijk onderbouwd onderwijs: als basis goed reken- en taalonderwijs 

- Kinderen voorbereiden op hun toekomst: aandacht voor 21ste eeuw vaardigheden en een leven lang leren 

(ontwikkelen) 

- Goed werkgeverschap: onze medewerkers werken graag bij ons en hebben plezier in hun werk 

 

Ontwikkelingen 

PCBO Voorst signaleert een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op strategische keuzes: 

- Groeiende aandacht voor een andere organisatie van het onderwijs dat meer aansluit bij de ontwikkelings- en 

ondersteuningsbehoefte van kinderen  

- Meer behoefte aan een integraal aanbod voor kinderen ten aanzien van dagarrangementen 

- Een steeds sneller veranderende maatschappij waarin digitalisering een steeds grotere rol gaat spelen 

- De verandering van kenniseconomie naar deeleconomie en het belang van persoonsvorming hierin 

- Bewustwording voor duurzaamheid 

- Veranderende betekenisgeving aan de Christelijke identiteit 

- De verschuiving van een werkgeversmarkt naar een werknemersmarkt 

 

Identiteit 

PCBO Voorst is een christelijke organisatie en wij geven hier vorm aan door onszelf de volgende vragen te stellen: 

Hoe verbinden we het christelijk geloof met haar verhalen en tradities aan de huidige samenleving? 

Op welke manier geven we met kinderen, ouders en leerkrachten betekenis aan onze identiteit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deze thema’s bepalen onze koers 

Toekomst gericht onderwijs. 

Uitgangspunten Wij sturen op 

▪ Voor contextrijk en vakoverstijgend onderwijs maken we 

gebruik van de buitenwereld  

▪ Digitalisering komt tegemoet aan de toenemende vraag 

naar maatwerk in ons onderwijs 

 ▪ De brede persoonsvorming van kinderen staat centraal 

met een belangrijke plek voor talenten, soft skills, 

burgerschap en duurzaamheid 

▪ We zijn alert op de ontwikkelingen in de samenleving, 

wetenschap en techniek en integreren dit in ons onderwijs 

▪ We bieden meer vakoverstijgend en werkelijkheidsnabij 

onderwijs  

▪ Binnen ons curriculum is persoonsvorming belangrijk 

▪ Op alle niveaus zoeken wij de samenwerking op  

▪ Alle medewerkers en kinderen zijn digitaal toegerust en 

bekwaam  

▪ Duurzaamheid start nabij, dus ook in de school 

 

Meesterschap. 

Uitgangspunten Wij sturen op 

▪ De basis is op orde  

▪ Elke medewerker wordt gezien in waar hij staat in zijn 

professionele ontwikkeling  

▪ Professionele ontwikkeling is gericht op onderzoek, 

nieuwsgierigheid en continue groei 

Iedereen gedraagt zich naar gezamenlijke verwachtingen 

over competenties en kennis die voorwaardelijk zijn voor 

de basis op orde  

▪ Talenten van medewerkers zijn in beeld en worden 

ingezet  

▪ Reflectieve vaardigheden worden aangesproken en 

ontwikkeld  

▪ In onze gesprekken dragen onderzoek en 

nieuwsgierigheid bij aan groei 

 

Uitgaan van verschillen. 

Uitgangspunten Wij sturen op 

▪ Ons onderwijs gaat uit van de kracht van verschillen 

tussen kinderen en teamleden  

▪ Medewerkers passen tools en kennis toe zodat we 

invulling geven aan de verschillende onderwijsbehoeften 

van de kinderen  

▪ Wij werken samen met kinderen, ouders en externe 

partners om tot buitengewoon sterk onderwijs te komen 

▪ Expertise is zichtbaar, vindbaar en toepasbaar op de 

scholen  

▪ Wij ontwikkelen gerichte expertise op gebied van 

leerlijnen, analyse-en differentiatievaardigheden, 

omgevings-en kindkenmerken  

▪ Elke partner rondom het kind heeft een waardevolle 

inbreng die bijdraagt aan ‘een kind een plan’ 

 

 Externe gerichtheid. 

Uitgangspunten Wij sturen op 

▪ PCBO Voorst staat bekend om buitengewoon sterk 

onderwijs met een christelijke signatuur  

▪ Door goed werkgeverschap werven en binden we goede 

medewerkers  

▪ Wij worden gewaardeerd als partner om mee samen te 

werken 

PCBO Voorst laat bewust zien waar zij mee bezig is  

▪ Onze omgeving kent ons, weet waar wij voor staan en 

hoe wij dat realiseren  

▪ Met passie  geven we goed onderwijs vanuit 

wetenschappelijke inzichten  

▪ Christelijk onderwijs is een herkenbare basis  

▪ Vanuit kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en 

ontwikkelingskansen vergroten we werkplezier, trots en 

loyaliteit. Dit dragen wij uit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Analyses 
 

Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en MR tot stand gekomen. Het strategisch beleid, dat in een traject 

met het MT van stichting PCBO Voorst hieraan vooraf is gegaan, wordt gebruikt als onderlegger voor het schoolplan. De 

bevindingen uit de zelfevaluatie, het auditrapport, het inspectierapport, de tevredenheidspeilingen, SOP en trendanalyses 

zijn meegenomen om richting te geven aan de ontwikkelplannen voor de komende 4 jaar. Deze documenten zijn op te 

vragen bij de directeur. De ambities geven de ontwikkelrichting weer.  

Een aantal analyses lopen we hieronder even langs: 

 

Huidige kwaliteit en sterke punten: 

Audit rapport: 

Uit het audit rapport (dec 2017)  blijken de volgende sterke punten: 

- Hoge betrokkenheid bij school door team en directie. Ze werken met veel inzet. Door het versterken van de samenwerking 

zullen nog meer resultaten worden bereikt. 

- De school beschikt over actuele methodes die aansluiten bij de kerndoelen. 

- Onderlinge contact tussen leerkrachten en kinderen is goed. Er wordt een positieve, open gesprekstoon gehanteerd. Er is 

sprak van wederzijds respect. 

 

Inspectierapport: 

Uit het inspectierapport (jan 2019) blijken de volgende punten: 

- De school werkt hard aan het verbeteren van de resultaten van taal en rekenen.  

- De leraren gebruiken bestaande en ook nieuwe, andere toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen beter te volgen.  

- Ook zijn er nieuwe lesmethoden aangeschaft en besteden de leraren meer tijd aan (begrijpend) lezen en het leren van 

nieuwe woorden.  

- Daarnaast hebben de leraren veel aandacht besteed aan het inrichten van de klaslokalen.  

- Aan de muur hangen bijvoorbeeld doelen die de leraren en leerlingen willen bereiken.  

- De leerlingen die we spraken, vinden het fijn op school. Ook de ouders geven aan dat de sfeer op school goed is. De leraren 

geven het goede voorbeeld aan de kinderen. De structuur is duidelijk en de leraren zijn toegankelijk. 

 

Oudertevredenheid 

Uit de tevredenheidspeiling onder ouders (2019) blijkt de volgende top 5: 

1.    Nieuwsbrief 

2. Huidige schooltijden 

3. Inzet en enthousiasme leerkrachten 

4. Aandacht voor normen en waarden 

5. Duidelijke schoolregels 

 

Leerling tevredenheid 

Uit de tevredenheidspeiling onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 (2019) blijkt de volgende top 5: 

1. Leerkracht biedt hulp 

2. Waardering voor gym 

3. Leerkracht legt goed uit 

4. Mate van zich veilig voelen 

5. Waardering voor computerwerk 

 

Personeel tevredenheid 

Uit de tevredenheidspeiling onder personeel (2019) blijkt de volgende top 5: 

1. Aantal personeelsleden 

2. Pensioenregeling 

3. Aansluiting werk en opleiding 

4. Interne informatie 

5. Invloed eigen werksituatie 

 

 

 



 

Verbeterpunten: 

Audit rapport: 

Uit het audit rapport (dec 2017) blijken de volgende aanbevelingen: 

- Realiseer een heldere beschrijving van de schoolpopulatie 

- Verbeter de kwaliteit van de analyses die leraren maken naar aanleiding van de toets resultaten 

- Vertaal de conclusies die op basis van diepere analyses getrokken worden, zichtbaar naar de dagelijkse praktijk 

- Werk doelgericht aan het aanpakken van geconstateerde stagnatie in de ontwikkeling 

- Realiseer een reductie van de ervaren plan-last 

- Versterk het didactisch handelen door hoge verwachtingen uit te spreken 

- Overeenstemming brengen tussen schoolplan/schoolgids en de dagelijkse praktijk 

- Verbeter de kwaliteit van de trendanalyse 

- Gericht plan opstellen van de aanpak voor groep 7 en 8, gezien de mogelijke risico’s in de eindopbrengsten 

- Werk aan het verbeteren van de professionele kwaliteitscultuur binnen de school 

- Realiseer in alle lokalen een aantrekkelijke, uitdagende en talige leeromgeving.  

 
Inspectierapport: 

Uit het inspectierapport (jan 2019) blijken de volgende verbeterpunten: 

Wat moet beter?  

- Allereerst vinden we dat de resultaten van de eindtoets van de leerlingen in groep 8 beter moeten. Hierbij is het belangrijk 

dat de leraren de leerlingen de leerstof aanbieden die ze nodig hebben en dat ze daarbij meer rekening houden met wat 

leerlingen al wel of nog niet begrijpen.  

- Op dit moment heeft de (nieuwe) directie nog niet opgeschreven hoe ze, samen met het team, dit jaar de kwaliteit van het 

onderwijs gaat verbeteren. Bovendien ontbreken er enkele documenten, zoals het veiligheidsplan en een plan waarin staat 

hoe de school werkt aan de Nederlandse samenleving, verschillende culturen en normen en waarden.  

- Tot slot gaven de leerlingen aan dat ze nu niet weten naar wie ze toekunnen gaan als ze gepest worden. Ook dat moet 

verbeterd worden. 

 

Wat kan beter? 

- De kwaliteit van de uitleg van de leraren kan beter. Daarnaast kunnen de leerlingen meer actief bij de les betrokken 

worden. Dit kan door goede vragen te stellen. Als de leerlingen de lesstof moeilijk vinden, kunnen de leraren proberen om 

de lesstof op een andere manier en met andere materialen uit te leggen.  

- Daarnaast vinden we dat de informatie die ouders krijgen beter kan. We missen vooral informatie over de inhoud van de 

vakken en over de ontwikkelingen op school.  

- Tot slot geven we de school mee dat de leerlingen graag mee willen praten over ontwikkelingen in de school.  

 

Oudertevredenheid 

Uit de tevredenheidspeiling onder ouders blijkt de volgende top 5 verbeterpunten: 

1. Website 

2. Aandacht voor creatieve vakken 

3. Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling 

4. Voorbereiding op het VO 

5. Informatie over de school 

 

Leerling tevredenheid 

Uit de tevredenheidspeiling onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 blijkt de volgende top 5 verbeterpunten: 

1. Waardering voor lezen 

2. Rust in de klas 

3. Waardering voor Engels 

4. Invalleerkrachten 

5. Waardering voor zelfstandig werken 

 

Personeel tevredenheid 

Uit de tevredenheidspeiling onder personeel blijkt de volgende top 5 verbeterpunten: 

1. Onderhoud van het gebouw 

2. Uiterlijk van het gebouw 



 

3. Beschikbaarheid leermiddelen 

4. Reiskostenregeling 

5. Kwaliteit leermiddelen 

 

Externe analyse 

PCBO Voorst signaleert een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op strategische keuzes: 

- Groeiende aandacht voor een andere organisatie van het onderwijs dat meer aansluit bij de ontwikkelings- en 

ondersteuningsbehoefte van kinderen. 

- Meer behoefte aan een integraal aanbod voor kinderen ten aanzien van dagarrangementen 

- Een steeds sneller veranderende maatschappij waarin digitalisering een steeds grotere rol gaat spelen 

- De verandering van kenniseconomie naar deeleconomie en het belang van persoonsvorming hierin 

- Bewustwording voor duurzaamheid 

- Veranderende betekenisgeving aan de Christelijke identiteit 

- De verschuiving van een werkgeversmarkt naar een werknemersmarkt 

 

In Voorst zien we dat er weinig nieuwbouw is en dat er geen/weinig gezinnen met jonge kinderen in het dorp komen wonen. 

Daardoor is er niet veel nieuwe aanwas qua kinderen.  

De kinderen die onze school bezoeken komen uit Voorst en haar naaste omgeving. We merken dat er keus is voor gezinnen. 

In Voorst zijn twee basisscholen van beide ongeveer 90/95 kinderen. 

 

 

2.3 Ambitie: een stip op de horizon 
 

Waar staan we voor 

 

Identiteit 

Wij zien het als onze opdracht om de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd op te voeden tot zelfstandige jonge mensen, 

die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om vanuit Bijbelse thema’s 

en waarden en normen op een respectvolle manier in gesprek te gaan met kinderen om hen zo te helpen keuzes te maken. 

 

Veilige omgeving 

Wij willen graag dat de school een plek is waar alle kinderen zich veilig voelen en waar alle kinderen plezier beleven. Wij 

streven ernaar dat de school een plek is waar de kinderen graag naar toe gaan. Wij vinden het belangrijk dat elk kind en elke 

ouder zich gehoord en gezien voelt.  

 

Samenwerken 

Kinderen leren het meest van het uitleggen  van de leerstof aan een ander. Samenwerken tijdens de lessen is daarom van 

groot belang. Ook ouders en school werken samen om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Ouders, kinderen en 

teamleden maken samen de school. Ieders bijdrage is hierin onmisbaar. 

Ons motto: samen spelen, samen leren, samen zijn! 

 

Sociale vaardigheden 

Wij vinden aandacht voor sociale vaardigheden op onze school heel belangrijk. Daarmee bedoelen we: 

• een positieve manier van omgaan met elkaar; 

• de eigen, maar ook de gezamenlijke verantwoordelijkheden kennen; 

• kunnen luisteren naar elkaar; 

• iets voor elkaar over hebben; 

• kunnen relativeren, flexibel zijn; 

• met tolerantie en met respect kunnen deelnemen aan het menselijk verkeer; 

• kunnen omgaan met eigen emoties en die van anderen. 

Wij maken gebruik van de Kanjertraining. Deze methode is bedoeld om een goed sociaal klimaat in de school en klas te 

scheppen. Hierbij leren de kinderen sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door 

zelfvertrouwen te kweken, leren de kinderen grenzen te stellen. Pestgedrag wordt op CBS Sjaloom niet geaccepteerd. 

Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan stellen we alles in het werk om daar een eind aan te maken. Uiteraard speelt u 

als ouders daarbij ook een belangrijke rol. 



 

 

Betrouwbaar 

We doen wat we zeggen en geven duidelijk aan wat onze mogelijkheden zijn. We zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes 

en afspraken. We zeggen wat we doen. Wij zijn open in onze communicatie (over uw kind) en verwachten van u hetzelfde. 

Betrouwbaar betekent op CBS Sjaloom: 

 • openstaan voor feedback, dit geldt voor het team, ouders en kinderen; 

• kwalitatief goed onderwijs bieden; 

• opzoek willen gaan naar het verhaal achter de ander, een gebeurtenis en samen zoeken naar oplossingen; 

 

Kinderen maken deel uit van onze pluriforme samenleving. Zij zijn burgers, met gedrag, rollen, rechten en 

verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd en hun ontwikkelingsniveau. Burgerschapsonderwijs streeft ernaar bij te 

dragen aan hun verdere ontwikkeling tot actieve, betrokken en in meer of mindere mate kritische burgers. 

 

Waar willen we naartoe 

 

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs waarin kinderen leren leren en zich ontwikkelen passend bij hun eigen niveau.  

CBS Sjaloom is een plek waar kinderen plezier hebben in leren en zich veilig voelen. En dat doen ze onder begeleiding van 

een bevlogen team met uiteenlopende kwaliteiten dat van en met elkaar leert en samenwerkt. 

 

We werken hier naartoe door: 

Op onze school werken we gericht aan het verder ontwikkelen van de instructievaardigheden van de teamleden, we 

gebruiken hiervoor het EDI model. Leren met en van elkaar staat hierin centraal. We geven en ontvangen feedback op onze 

lessen. Onderling, maar ook van de reken- en taal coördinator, de intern begeleidster en de directeur. We gaan uit van een 

leven lang leren. 

 

We werken opbrengstgericht en volgen de HGW cyclus. We gebruiken de resultaten van de verschillende vakgebieden 

(rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen) om de school-, groeps- en leerling ontwikkeling te 

volgen en vervolgacties te bepalen. Hiervoor is kennis van de leerlijnen nodig.  

 

We willen gebruik maken van elkaars expertises. We richten werksessies in waarbij gebruik gemaakt wordt van deze 

expertises, hierbij zullen we ook samen lessen en blokken gaan voorbereiden. We vinden het heel belangrijk kennis te delen 

met elkaar, maar doen dit te weinig. Hier zal de komende jaren veel aandacht voor zijn. 

 

Ouders zijn belangrijk in onze gemeenschap. De ouderbetrokkenheid willen we graag versterken. Een nog betere 

samenwerking heeft een positieve invloed op de prestaties én het welbevinden van onze leerlingen. Het versterkt de 

opvoedende kracht. Binnen de driehoek kind- ouder- school staat het kind centraal, waarbij wederzijdse afhankelijkheid een 

grote rol speelt. 

 

In de komende planperiode zullen we burgerschap een passende plek geven in de dagelijkse praktijk. We maken hierbij 

gebruik van de kwaliteitskaart “Burgerschap op CBS Sjaloom”. 

 

In de nieuwe planperiode willen we ons onderwijs in wetenschap en techniek verbeteren.  

 

 

2.4 Begrotingsperspectief 
[Beschrijving begrotingsruimte voor het verwezenlijken van de ambities]  

Ook de komende planperiode zal worden gestuurd op een taakstellende begroting voor personele en materiële kosten.  

Hiervoor zal er 6x per jaar een budgetvergelijkingsoverzicht en een grootboekoverzicht worden geanalyseerd, conclusies 

worden getrokken en waar nodig interventies worden gepleegd. Dit doen we in het programma Capisci, hier kunnen we 

maandelijks de exploitatie van de school zien. Daarnaast zijn er binnen het MT periodieke besprekingen over de financiële 

situaties van de school. 

 

 

 

 



 

 

3 Speerpunten 

In het vorige hoofdstuk is uit de doeken gedaan welke ambitie CBS Sjaloom heeft als stip op de horizon. In dit hoofdstuk is puntsgewijs weergegeven welke speerpunten CBS Sjaloom in lijn 

met deze ambitie wil realiseren.  

  

Thema 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 

2022-2023 

 

A Uitgaan van verschillen 

▪ Ons onderwijs gaat uit van de 

kracht van verschillen tussen 

kinderen en teamleden  

▪ Medewerkers passen tools en 

kennis toe zodat we invulling 

geven aan de verschillende 

onderwijsbehoeften van de 

kinderen  

▪ Wij werken samen met kinderen, 

ouders en externe partners om tot 

buitengewoon sterk onderwijs te 

komen 

 

 

 

Zicht op ontwikkeling 

A1. Er ligt één maand na de M en E 

toetsen een analyse op 

schoolniveau. 

 

A2. 1x per jaar na de ontvangst van 

de resultaten van de Eindtoets 

wordt de trendanalyse eindtoets 

ingevuld en geanalyseerd. 

 

A3. Alle leerkrachten zijn in staat 

om een opbrengstenanalyse op 

groepsniveau en leerling niveau te 

maken en te vertalen naar een 

blokplan/groepsplan 

 

A4. Alle leerkrachten hebben 

dagelijks zicht op de ontwikkeling 

in de groep en stemmen hun 

onderwijs hier op af. 

 

Ouderbetrokkenheid 

A5. Aan het einde van het jaar is 

een hernieuwde werkwijze 

oudergesprekken gekozen en 

beschreven in een document. 

 

A1 en A2. Analyse op schoolniveau 

is één maand na de M en E toetsen 

vastgelegd in een document en in 

de trendanalyse. 

 

 

 

 

 

 

A3. Alle leerkrachten zijn in staat 

om binnen de lessen te 

differentiëren n.a.v. de 

opbrengstenanalyse. 

 

A4. Alle leerkrachten hebben 

dagelijks zicht op de ontwikkeling 

in de groep en stemmen hun 

onderwijs hier op af. 

 

 

 

A5. De groepen 5 t/m 8 werken 

met persoonlijke leerdoelen van 

kinderen en bespreken deze 

samen met de leerlingen in de 

oudergesprekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. Alle leerkrachten zijn in staat 

om te differentiëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5. De nieuwe werkwijze 

oudergesprekken is structureel 

zichtbaar in het dagelijks handelen. 

 

 

Wij bieden kwalitatief goed 

onderwijs waarin kinderen leren 

leren en zich ontwikkelen passend 

bij hun eigen niveau.  

 

Op onze school is een grote 

ouderbetrokkenheid. Een nog 

betere samenwerking heeft een 

positieve invloed op de prestaties 

én het welbevinden van onze 

leerlingen. Het versterkt de 

opvoedende kracht. Binnen de 

driehoek kind- ouder- school staat 

het kind centraal, waarbij 

wederzijdse afhankelijkheid een 

grote rol speelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatieve ontwikkeling 

A7. In maart 2020 is onderzocht 

hoe de creamiddagen/ateliers 

vorm  gegeven gaan worden op 

basis van de talenten van kinderen 

en leerkrachten.  

 

A8. Er is een plan voor het werken 

aan creativiteit opgeleverd voor 

juni 2020. 

 

Leerling betrokkenheid 

A9. Aan het begin van het 

schooljaar wordt een leerling panel 

samengesteld met kinderen uit 

groep 5 tot en met 8. Zes keer per 

jaar gaat de directeur met hen in 

gesprek over uiteenlopende 

onderwerpen. De feedback van de 

leerlingen wordt besproken op de 

teamvergaderingen. Twee keer per 

jaar evalueren. 

 

A6. Aan het einde van dit jaar is 

onderzocht hoe de 

ouderbetrokkenheid vergroot kan 

worden (ouderavond, 

informatieavond, opening 

bibliotheek, gesprekkencyclus, 

portfolio’s, ouderpanel, inloop, 

projecten, ouderhulpformulier 

etc.) 

 

 

A7.  Nieuwe werkwijze 

creamiddagen/ateliers is 

geïmplementeerd. 

 

 

 

A8. Het implementatieplan is 

geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld en aangevuld.  

 

 

A9. Het werken met een leerling 

panel wordt geëvalueerd en waar 

nodig bijgesteld. 

 

A6. Er is een plan geschreven hoe 

we de ouderbetrokkenheid gaan 

vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7. Het werken met 

creamiddagen/ateliers is een vast 

onderdeel van het aanbod op CBS 

Sjaloom 

 

 

 

 

 

 

 

A9. Het werken met een leerling 

panel is een vast onderdeel van 

leerling betrokkenheid op CBS 

Sjaloom. 

 

A6. Het plan rondom 

ouderbetrokkenheid is 

geïmplementeerd. 

  



 

B. Meesterschap 

▪ De basis is op orde  

▪ Elke medewerker wordt gezien in 

waar hij staat in zijn professionele 

ontwikkeling  

▪ Professionele ontwikkeling is 

gericht op onderzoek, 

nieuwsgierigheid en continue groei 

 

 

De basis is op orde  

B1. Alle leerkrachten bieden 

ondersteuning en uitdaging 

(afstemming instructie, 

spelbegeleiding, opdrachten en tijd 

op de onderwijsbehoeften) met 

behulp van informatie die zij over 

leerlingen hebben.  

 

B2. Alle leerkrachten zorgen 

ervoor dat het niveau van de 

lessen past bij de beoogde 

streefdoelen van de groep. 

 

B3.  Alle leerkrachten sturen door 

positieve controle en duidelijke 

regels op taakgericht gedrag. 

 

B4. Alle leerkrachten hebben 

kennis van de vakdidactiek 

begrijpend lezen, woordenschat 

(rijke taalomgeving), spelling en 

rekenen 

 

B5. In jan 2020 heeft de 

bibliotheek een prominente plek in 

school gekregen ter bevordering 

van het leesplezier.  

 

Samenwerken in het team 

B6. Voor elke vakantie is de PDCA 

cyclus doorlopen en zijn de 

plannen, de activiteiten en de 

planning waar nodig bijgesteld. 

 

 

 

B1. Alle leerkrachten bieden 

voldoende ondersteuning en 

uitdaging. 

 

 

 

 

 

B2. Alle leerkrachten stellen hoge 

doelen zodat kinderen leren 

zichzelf uit te dagen. 

 

 

B3. Alle leerkrachten sturen 

zichtbaar op taakgericht gedrag 

tijdens de les. 

 

B4. Alle leerkrachten kennen de 

vakdidactiek begrijpend lezen, 

woordenschat, spelling en rekenen 

en kunnen daardoor  hun lessen 

op de juiste manier inrichten. 

 

B5. De bibliotheek wordt beheerd 

door kinderen uit groep 7. Elke dag 

is de bibliotheek van 8.30 tot 9.00 

open voor het ruilen van boeken. 

 

B6. Het structureel doorlopen van 

de PDCA cyclus is een vast 

onderdeel van werken op CBS 

Sjaloom. 

 

 

 

 

B1 t/m 4. In alle groepen is de 

basis op orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS Sjaloom is een plek waar 

kinderen plezier hebben in leren 

en zich veilig voelen. En dat doen 

ze onder begeleiding van een 

bevlogen team met uiteenlopende 

kwaliteiten dat van en met elkaar 

leert en samenwerkt. 



 

B7. Alle leerkrachten hebben 2x 

collegiale consultatie uitgevoerde 

en met elkaar besproken. 

 

B8. Alle specialisten hebben één 

keer een inhoudelijke presentatie 

over vakdidactiek gegeven. 

 

B9. In de jaarplanning zijn 

tweewekelijkse 

lesvoorbereidingsmomenten 

opgenomen en 6 inhoudelijke  

werksessies gepland. 

 

B7. Alle leerkrachten hebben 2x 

collegiale consultatie uitgevoerd 

en gerichte feedback gegeven op 

het klassenbezoek. 

B7. Collegiale consultatie zit in ons 

DNA en is een 

vanzelfsprekendheid. 

C. Toekomstgericht onderwijs 

▪ Voor contextrijk en 

vakoverstijgend onderwijs maken 

we gebruik van de buitenwereld  

▪ Digitalisering komt tegemoet aan 

de toenemende vraag naar 

maatwerk in ons onderwijs 

 ▪ De brede persoonsvorming van 

kinderen staat centraal met een 

belangrijke plek voor talenten, soft 

skills, burgerschap en 

duurzaamheid. 

 

 

 

 

Vakoverstijgend onderwijs 

C1. Aan het einde van dit 

schooljaar is een leerlijn 

wetenschap en techniek 

uitgewerkt in een kwaliteitskaart 

 

C2. Alle leerkrachten 

experimenteren twee keer per 

periode (van vakantie tot vakantie) 

met een les bewegend leren en 

koppelen de “good-practice” 

voorbeelden terug in de 

teamvergaderingen. 

 

Digitalisering 

C3. Alle leerkrachten zetten de 

digitale middelen die er zijn nog 

beter in om tegemoet te komen 

aan maatwerk voor kinderen. 

 

 

 

C1. De leerlijn wetenschap en 

techniek is geïmplementeerd. 

 

 

 

C2. Alle leerkrachten geven twee 

keer per periode een les bewegend 

leren en bewaren deze lessen op 

Sharepoint.  

 

 

 

 

 

C3. Alle leerkrachten zetten 

digitalisering op een creatieve 

manier in om tegemoet te komen 

aan maatwerk voor kinderen. 

 

 

 

C1. De leerlijn wetenschap en 

techniek borgen. 

 

 

 

C2. Bewegend leren is een vast 

onderdeel van ons onderwijs en 

herkenbaar in de dagelijkse 

praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C4. Minimaal 25% van alle 

leerkrachten scholen zich waar 

nodig bij op ICT gebied, zodat ze 

de kinderen in hun klas het beste 

kunnen begeleiden. 

C4. Minimaal 25% van alle 

leerkrachten scholen zich waar 

nodig bij op ICT gebied, zodat ze 

de kinderen in hun klas het beste 

kunnen begeleiden. 

 

C5. ICT plan PCBO Voorst 

uitwerken naar een ICT plan 

Sjaloom. 

C4. Minimaal 25% van alle 

leerkrachten scholen zich waar 

nodig bij op ICT gebied, zodat ze 

de kinderen in hun klas het beste 

kunnen begeleiden. 

 

C5. ICT plan Sjaloom 

implementeren. 

 

C4. ICT is een onderdeel van het 

leerproces en aanbod op CBS 

Sjaloom. 

 

 

 

C5. In maart 2023 hebben alle 

leerkrachten zich op ICT-gebied 

bijgeschoold waar nodig, zodat ze 

de kinderen in hun klas het beste 

kunnen begeleiden. 

D. Externe gerichtheid 

▪ PCBO Voorst staat bekend om 

buitengewoon sterk onderwijs met 

een christelijke signatuur  

▪ Door goed werkgeverschap 

werven en binden we goede 

medewerkers  

▪ Wij worden gewaardeerd als 

partner om mee samen te werken 

 

 

 

D1. Aan het einde van dit jaar 

hebben we onze visie op 

Christelijke identiteit herijkt en is 

er een plan geschreven hoe we dit 

verder vormgeven.  

 

 

D1. De herijkte visie op Christelijke 

identiteit wordt geïmplementeerd 

en geëvalueerd.  

 

 

 

 



 

 

Bijlage l Wettelijke en deugdelijkheid eisen 

1 Onderwijskundig beleid 
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en van de 

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

Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel (SOP) betrokken.  

 

2 Personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval maatregelen met 

betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het 

document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 32d van de wet. 

 

3 Kwaliteitszorgbeleid 

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in elk geval: 

a. De wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd 

b. De wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit nodig zijn 

c. Maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. 

 

De verschillende documenten waar naar wordt verwezen zijn op te vragen en in te zien bij de directie.  



 

Bijlage I: Onderwijskundig beleid 
 

Om de kwaliteit op de school te waarborgen, tijdig bij te sturen en te stimuleren is een heldere kwaliteitszorgcyclus van 

belang. Het doel hiervan is het borgen van een optimale onderwijskwaliteit op CBS Sjaloom.  

Om te kunnen sturen op optimale onderwijskwaliteit hebben we het jaar in 5 periodes opgedeeld. Aan het einde van elke 

periode wordt de huidige stand van zaken op schoolniveau vastgesteld.  

 

We gaan ervan uit dat alle kinderen uniek zijn en specifieke  persoonsdynamieken,  talenten, leerstijlen en intelligenties 

hebben. Daar willen wij zo goed mogelijk bij aansluiten. 

 

In de groep worden groepsdoelen vastgesteld. Op leerling niveau wordt gewerkt met een portfolio waarin de persoonlijke 

doelen van de leerling worden genoteerd. Op deze manier creëren we eigenaarschap en wordt de intrinsieke motivatie 

gestimuleerd. Door de inzet van coöperatieve werkvormen leren de leerlingen met en van elkaar.  

Ook ICT kan als middel ingezet worden. Door bijvoorbeeld te werken met Snappet, Rekentuin of Taalzee. De leerlingen 

krijgen direct feedback op hun handelen en de leerkracht heeft al tijdens de verwerking van de les zicht op de voortgang.  

 

Tijdens de lessen wereld oriëntatie, lezen (vb boekbespreking, spreekbeurten) en de creatieve vakken krijgen leerlingen 

ruimte om de leerstof op een eigen manier te presenteren. Door Wetenschap en Techniek de komende jaren steeds meer te 

integreren bij andere vakken stimuleren we het onderzoekend en ontwerpend leren.  

 

Leerlingen hebben een goede kennis van het Engels nodig voor hun opleiding of studie, werk en internationale contacten. 

Wij willen hen hier tijdens de basisschoolperiode al zo goed mogelijk op voorbereiden. CBS Sjaloom geeft vanaf groep 1 

Engels.  

 

Komend jaar gaan we onderzoeken wat goed woordenschatonderwijs is en hoe we structureel ons onderwijs in 

woordenschat kunnen verbeteren. Een goede woordenschat is een belangrijke peiler van het begrijpend lezen.  

 

In verschillende kwaliteitskaarten staat beschreven hoe we ons onderwijs vormgeven. Deze zijn op te vragen bij de directeur 

van de school. We hebben de volgende kwaliteitskaarten geschreven: 

- Kwaliteitszorg 

- Zicht op ontwikkeling 

- Didactisch handelen 

- Rekenen 

- Begrijpend lezen 

- Technisch lezen 

- Engels 

- Burgerschap 

 

Verder verwijs ik u naar de volgende documenten: 

• de schoolgids waar uitgebreid wordt beschreven hoe het onderwijs wordt vormgegeven; de uitgangspunten, het 

curriculum, de gebruikt methodieken en het pedagogisch beleid 

• Het veiligheidsplan, waarin staat beschreven hoe we incidenten voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren. 

• Het SOP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bijlage II: Personeelsbeleid 
 

Persoonlijke ontwikkeling en vakbekwaamheidsdossier 

Volgens de Wet BIO (beroepen in het onderwijs) zijn scholen verplicht om van iedere leerkracht een 

vakbekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld over de 

persoonlijke ontwikkeling via (bij)scholing. Het vakbekwaamheidsdossier is te onderscheiden van het personeelsdossier. Het 

personeelsdossier is het zakelijk dossier van het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheidsdossier is het dossier van de 

werknemer, gericht op de persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het 

vakbekwaamheidsdossier bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een beschrijving van opleiding, 

ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor de persoonlijke ontwikkeling en verslagen van 

gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. 

  

De leerkracht maakt het verschil en daarom vinden we het belangrijk om de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht te 

monitoren en te stimuleren, zodat zij hun vaardigheden en competenties steeds verder kunnen ontwikkelen ten behoeve 

van het handhaven en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs.  

 

Om de vaardigheden en competenties van de medewerkers te meten m.b.v. een objectief en gevalideerd instrument, heeft 

de stichting gekozen voor COO7. COO7 ondersteunt via een digitale methode onderzoek en de ontwikkeling van de 

leerkrachten. Doel is om mede met behulp van collegiale consultatie richting te geven aan het continue proces van 

bekwamen en bekwaam blijven, zoals beoogd in de Wet BIO. De instrumenten zijn erop gericht de leerkracht de regie te 

geven, in het bredere perspectief van deze wet. De Coo7-modules zijn zo ontwikkeld, dat zij bij elkaar passen dan wel elkaar 

aanvullen en samen een organisch geheel vormen. De 7 C’s staan voor  Competenties, Carrière, Commitment, Centreren, 

Communiceren, Concretiseren  en Cultiveren.  

 

Gesprekken cyclus 

De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na bespreking en vaststelling van de te 

ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk 

ontwikkelingsplan wordt besproken met de leidinggevende en, al dan niet aangepast en vervolgens vastgesteld. 

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, waarin de uitvoering van het 

persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt geëvalueerd welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er 

wordt afgesproken welke vakbekwaamheden nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen. 

De gesprekkencyclus bestaat uit twee 'typen' gesprekken, te weten het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. 

Deze gesprekken komen aan de orde binnen een cyclus van vier jaar.  

 

Doelstellingen van ons personeelsbeleid is dat: 

- alle medewerkers ontwikkeld worden van start- naar basis- naar vakbekwaam; 

- 30 % van de medewerkers ontwikkelt zich daarna tot specialist; 

- er een passend functiehandboek en effectief taakbeleid is op stichtingsniveau; 

- wij uitgaan van de kracht van verschil 

Maatstaven hierbij zijn de SBL- competenties en de vastgestelde organisatiecompetenties. 

 

Evenredige vertegenwoordiging in de schoolleiding 

Op 7 maart 1997 is de “Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs” van 

kracht geworden. De wet regelt dat besturen van onderwijsinstellingen een document opstellen waarin zij aangeven op 

welke wijze zij het aantal vrouwen in leidinggevende functies willen vergroten. Het bevoegd gezag van PCBO Voorst heeft de 

vorige planperiode actief beleid  gevoerd om meer vrouwen te benoemen in leidinggevende functies. Binnen PCBO Voorst is 

er op dit moment sprake van 4 vrouwelijke en 2 mannelijke leidinggevenden.  

Kern van de WEV is de zogenaamde planverplichting, waarbij instellingen binnen hun personeelsbeleid structureel aandacht 

besteden aan de positie van vrouwen in leidinggevende functies in hun organisatie, en tegelijkertijd aangeven hoe ze die 

positie – als dat op grond van achterstand noodzakelijk is – willen verbeteren. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is 

in artikel 30, in navolging op de WEV, bepaald dat het bestuur eenmaal in de vier jaar een document vaststelt waarin in 

ieder geval de volgende aspecten aan de orde moeten komen: 

. realistische streefcijfers voor het aantal vrouwen in leidinggevende functies; 

. concrete maatregelen die worden getroffen om die cijfers te realiseren; (kweekvijvertraject)  



 

. de tijdsperiode waarbinnen de cijfers worden gerealiseerd; 

. een overzicht van maatregelen die in de voorafgaande periode zijn genomen; 

. de bereikte resultaten. 

 

Dit document moet worden opgesteld als er sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in het totaal aantal 

scholen van de Stichting. Op dit moment is dat niet het geval en zal het niet worden vastgelegd op bovenschool niveau voor 

de periode 2019 – 2023.  

 

Huidige en toekomstige situatie 

 

Scholen Bovenschool directeur  

Vacature 0,6 - 0,8 

Directeur 

Man 

Directeur  

Vrouw 

     

De Wingerd  1  

De Oase    0,8 

De Zaaier   0,6 

Sjaloom   0,6 

Ten Holtens Erve    0,6 

Totaal WTF 

Totaal personen 

 

 

1 

1 

2,6 

4 

 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er per 1 oktober 2019 sprake is van meer vrouwen (4) dan mannen (1) in leidinggevende 

functies. Hierdoor is ook de WTF van de vrouwen hoger dan die van de mannen. Wel is de functie van bestuurder vacant. 

Het is een mooie kans om daar weer een man voor aan te stellen, echter de kwaliteit van de sollicitant is leidend bij de 

benoeming.  

 

  



 

Bijlage III: Kwaliteitszorgbeleid 
 

Kwaliteitszorg 

Twee keer per jaar worden de toets gegevens (M en E toetsen) van de leerlingen geanalyseerd, waarbij we eerst kijken naar 

de schoolopbrengsten, vervolgens de groepsopbrengsten en als laatste de leerling opbrengsten. Aan de hand van deze 

gegevens stellen we onszelf de vraag of we het best denkbare onderwijs hebben gegeven voor de groep kinderen die we in 

de klas hebben en of de kinderen hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod. Vervolgens worden 

blokplannen/groepsplannen gemaakt. De opbrengsten staan in directe relatie tot het handelen van de leerkracht. Een goed 

pedagogisch klimaat is voorwaarde om te komen tot leren. Het didactisch handelen bepaalt de structuur waarbinnen 

kinderen tot leren komen. Met name de verschillende modellen van instructie en differentiatie en keuze van leerstof die 

aansluit bij de dynamieken, verschillende leerstijlen en intelligenties van kinderen zijn van belang.  

Uitstroom- en Cito gegevens zijn niet absoluut maatgevend voor de kwaliteit van de school. Zij dienen echter wel als 

analyse- en sturingsinstrument om het handelen op aan te scherpen. De kwaliteit is af te meten aan de mate van zorg, 

inspanning en begeleiding die er wordt gegeven om het maximale uit kinderen te halen binnen hun eigen kunnen en dit aan 

de hand van de leerlingenresultaten zichtbaar te kunnen maken 

 

Wij betrekken leerlingen bij hun ontwikkeling. Wij gaan met hen in gesprek. We voeren portfoliogesprekken voor de 

individuele ontwikkeling en groepsgesprekken voor de ontwikkeling in de groep. In iedere groep is een ‘datamuur’. De 

kinderen in de groepen 5 t/m 8 gaan werken met persoonlijke leerdoelen. 

Als doel bij dit alles stellen wij dat: 

  

- Leerkrachten in staat zijn effectieve instructie te geven aan de combinatiegroep 

- Leerkrachten hun eigen ontwikkeling regisseren 

- Leerkrachten in staat zijn aan te sluiten bij datgene wat de leerlingen nodig hebben 

-  Eigenaarschap bij leerlingen vergroten 

 

Leerling panel 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een leerling panel samengesteld met kinderen uit groep 5 tot en met 8. Zes keer 

per jaar gaat de directeur met hen in gesprek over uiteenlopende onderwerpen. De feedback van de leerlingen wordt 

besproken op de teamvergaderingen. 

 

Klassenbezoeken en collegiale consultatie 

De klassenbezoeken vinden meerdere keren per jaar plaats en worden uitgevoerd door de directie, de intern begeleider, 

taal- en rekencoördinator en de collegiale consultaties van leerkrachten onderling. Deze klassenbezoeken worden afgerond 

met een evaluatiegesprek waarin we ook leren feedback te geven en te ontvangen. 

 

Scholings-  en studiedagen 

Een aantal keer per jaar worden er scholingsdagen georganiseerd hetgeen de deskundigheid van het team bevordert.  

  

Samen lessen voorbereiden  

Twee keer per maand worden samen lessen voorbereid. Dit heeft als doel de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

onderwijskwaliteit te vergroten en van elkaar te leren. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Met het de kanjervragenlijsten volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Twee keer per jaar wordt op 

basis hiervan een analyse gemaakt en vervolgacties opgesteld.      

 

Sponsoring beleid 

Het onderwijs aan Nederlandse basisscholen wordt bekostigd door de overheid. Daarnaast hebben scholen – binnen marges 

– de vrijheid andere financiële bronnen aan te boren. Een mogelijkheid is sponsoring. De Wet op het primair onderwijs 

vraagt scholen zich in de schoolgids te verantwoorden over het beleid dat zij hanteren met betrekking tot sponsoring. 

Bovendien zijn met het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ in 2009 aanvullende 

afspraken gemaakt over verantwoorde omgang met sponsoring. Dit convenant wordt in 2012 geëvalueerd. 

Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en de bij de school 

betrokkenen draagvlak te zijn. Het moet altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring. Sponsoring in het 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html


 

onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen 

schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen. Partijen zullen 

bevorderen dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen 

mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is immers een van de kerndoelen van het 

onderwijs. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag sponsoring niet 

appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde 

of goedgelovigheid van leerlingen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

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

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school 

en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen geen 

(impliciete) reclame voorkomen en mag daarin geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een 

andere wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl 

en/of gevaarlijke activiteiten. De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment 

sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen kernactiviteiten mag niet afhankelijk 

worden van sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van de 

scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  

Er bestaat een klachtencommissie als omschreven in het convenant. Ook kunnen klachten over de inhoud van concrete 

reclame-uitingen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. De school (het bevoegd gezag en/of schoolleiding) 

zorgt er voor dat alle betrokkenen voldoende geïnformeerd worden over de beslissingen aangaande sponsoring en zorgt 

voor vermelding in de jaarrekening. De school  toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan de kaders van het genoemde 

convenant, alsmede aan de bestaande wet en regelgeving, en maakt daarbinnen in overleg met alle geledingen binnen de 

school - geformaliseerd door middel van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) - een eigen afweging ten aanzien van 

de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie. Sinds 1 januari 

2007 regelt de WMS dat de gehele medezeggenschapsraad een instemmingsbevoegdheid heeft over het aanvaarden van 

materiële bijdragen of geldelijke bijdragen indien daarbij verplichtingen worden aangegaan waarmee leerlingen worden 

geconfronteerd. 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor worden verstrekt aan een bevoegd gezag, 

directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt verlangd 

waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in schoolverband worden geconfronteerd. Betrokkenen zullen erop 

moeten toezien dat de door de sponsor verlangde tegenprestatie niet onevenredig is ten opzichte van de sponsoring.  

Indien geld, goederen of diensten door derden worden verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-

onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor geen tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van een donatie. Echter, 

als het bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerling uit eigen beweging overgaat tot het leveren 

van een tegenprestatie is er wel sprake van sponsoring. Het kan bij sponsoring ook  gaan om tegenprestaties die moeten 

worden geleverd tijdens buitenschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag plaatsvinden.  

Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  

a. Gesponsorde lesmaterialen: Bedrijven en organisaties bieden scholen lesmaterialen aan, zoals lesboekjes, video’s, folders, 

posters en spellen.  

b. Sponsoren van activiteiten: Voor het organiseren van schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes wordt 

gebruik gemaakt van sponsors, al dan niet afkomstig uit de directe schoolomgeving.  

c. Sponsoren van gebouw/inrichting/(computer)apparatuur: Er zijn scholen die via sponsoring een extra lokaal laten 

bouwen, apparatuur aanschaffen of een deel van de exploitatie bekostigen (bijvoorbeeld door een leslokaal te laten 

sponsoren). Ook kan er sprake zijn van de sponsoring van cateringactiviteiten. Bij de aanschaf van computerapparatuur mag 

geen sprake zijn van aanvullende verplichte afname van software bij de sponsor of van een verbod op het gebruik van 

software van een ander bedrijf dan dat van de sponsor. 

Bij tegenprestaties kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  

a. Advertenties: Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren, bijvoorbeeld in hun schoolkrant, de schoolgids, of op de 

zogenaamde “schoolboards”.  

b. Uitdelen van producten: Winkels, bedrijven en instituten delen op school producten uit om leerlingen of hun 

ouders/voogden/verzorgers deze producten te laten proberen. Ook het aanprijzen van goederen of diensten kan 

voorkomen.  

Tegenprestaties worden vaak gevraagd in de vorm van reclame-uitingen, maar dat hoeft uiteraard niet altijd.  

De scholen van de stichting PCBO Voorst informeren ouders, verzorgers en leerlingen in de schoolgids over de wijze waarop 

zij omgaat met bijdragen die door middel van sponsoring zijn verkregen (artikel 13 WPO). Zij kiest daarbij de opstelling dat 



 

sponsorovereenkomst, binnen geldende wet- en regelgeving en het genoemde convenant, onder beleid en beheer van de 

school vallen die daarin partij is. 

 

  



 

 

 

FORMULIER "Instemming met schoolplan" 

 

School: CBS Sjaloom   

Adres: Kerkstraat 25   

Postcode/plaats: 7383 CB Voorst 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

VERKLARING 

 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het  

 

van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school. 

 

 

 

Namens de MR, 

 

Voorst, 08-07-2019 
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M. Harmsen (secretaris) 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


