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We praten over cijfers, 

over rapporten, 

over testen, 

over goed en matig, 

over de slechtste en de beste 

 

we praten over achterstanden 

over onderpresteren 

en de prestatie van het kind 

blijven we trouw noteren 

 

we praten over handelingsplannen 

en de zorg voor ieder kind. 

 

Maar vergeet niet het allerbelangrijkste: 

praat ook met het kind! 

 

Want weet je wat ik denk 

waar het kind het meest aan heeft 

als je van mens tot mens 

het echte aandacht geeft! 
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Hoofdstuk 1. INLEIDING 

 

1.1. Doel en functie 

Voor u ligt het schoolplan van basisschool Het Kompas. De school stelt hiermee de doelen op het gebied van 

onderwijsbeleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid voor de jaren 2019-2023 vast. Het schoolplan is de 

inspiratiebron en een stevige basis voor de schoolontwikkeling van Het Kompas in de komende jaren. Naast 

de voorwaarde in de wet is het schoolplan in eerste instantie een instrument om onszelf houvast te bieden 

bij de gemaakte beleidskeuzes en de verdere uitvoering van ons beleid.  

 

In het schoolplan wordt, in samenhang met wat in de schoolgids beschreven staat, ouders duidelijkheid 

geboden over ons onderwijs en wordt verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag en de Inspectie.  

 

Samenvattend is de functie van dit schoolplan dus vierledig: 

• planningsdocument voor de schoolontwikkeling; 

• kwaliteitsdocument voor het verduidelijken van beleid; 

• document voor verantwoording aan ouders (in samenhang met de schoolgids); 

• wettelijk verantwoordingsdocument aan de overheid (de Inspectie). 

 

De directeur, teamleden, de algemeen directeur en de medezeggenschapsraad hebben meegewerkt aan de 

totstandkoming van dit plan. 

 

De belangrijkste uitgangspunten zijn vanaf het begin geweest: 

1. We maken een plan op directieniveau; 

2. Het plan moet door het team gedragen worden; 

3. Het plan moet leesbaar zijn; 

4. De doelen moeten haalbaar zijn; 

5. Jaarlijks moet geëvalueerd worden of de gestelde doelen zijn behaald. 

 

Het schoolplan geeft aan: 

* De stand van zaken aan het begin van het schooljaar 2019-2020; 

* Waar we heen willen in de periode 2019-2023 en op welke wijze dat moet. 

 

In hoofdstuk 10 is de planning voor het schooljaar 2019-2020 en een meerjarenplanning opgenomen.  

 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en uitgangspunten. Het 

is noodzakelijk om jaarlijks een tussenbalans op te maken, te evalueren of de gestelde doelen zijn bereikt 

en te bepalen in hoeverre een bijstelling van de koers moet worden geformuleerd. 

Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een dynamisch document. Aan de hand van 

deze jaarplannen wordt voortdurend aan verbetering gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd 

worden, afgestemd op de ontwikkelingen die zich voordoen. 

Een aantal beleidsstukken van de PCSV en van de school heeft een directe relatie met dit schoolplan. Daar 

waar nodig zullen we verwijzen naar deze bronnen.  
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1.2. Interne samenhang 

De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 beschrijft doel, functie 

en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de schoolorganisatie. Hoofdstuk 

3 laat zien hoe schoolontwikkeling en kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De relevante 

beleidsterreinen en de daarvan afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties zijn 

voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe ontwikkelingen 

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

meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies vanuit met name de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden 

daarin integraal verwerkt. De verschillende jaarplannen worden als bijlage toegevoegd. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 

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

schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de volgende documenten: 

- Strategisch koersplan PCSV 

- Nascholingsplan Het Kompas 

- Schoolgids Het Kompas 

- Integraal Personeels Beleidsplan PCSV 

- ICT-beleidsplan Het Kompas 

- Het Schoolondersteuningsprofiel  

- De uitslag van de oudertevredenheid meting Scholen Met Succes 2015 

- Het gedrags- en pestprotocol   

- De toetskalender  

 

1.4. Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 
1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 

Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, in overleg met het 

personeel opgesteld en na instemming/positief advies door de MR, door het bevoegd gezag vastgesteld. 

2. Klachtenregeling 

In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 
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Hoofdstuk 2.  SCHOOLGEGEVENS 
 

2.1 Zakelijke gegevens  

School:    Het Kompas 

Brinnummer:   11XA 

Directie:   Ria de Graaf (directeur) en Liesbeth Holwerda (adjunctdirecteur) 

Adres:   Kuijperbrink 10, 2253 VX Voorschoten 

Telefoon:   0715763579 

E-mailadres:  info@kompas.pcsv.nl 

Website:   www.kompas.pcsv.nl 

 

Bevoegd gezag:  PCSV 

Algemeen directeur:  vacature per 01-08-2019 

Bezoekadres:   Dobbeweg 1, 2254 AG Voorschoten 

Postadres:   Postbus 122, 2251 AC Voorschoten 

2.2 Historie van de school 

Op 1 augustus 1969 startten kleuterschool ‘De Kleuterhaven’ en basisschool ‘Het Kompas ’in een 

splinternieuw scholencomplex. Eén lerares voor ongeveer 20 kleuters. De lagere school begon met ongeveer 

30 kinderen, verdeeld over twee klassen. In augustus 1974 wordt het eerste schoolhoofd, de heer Piet 

Brussee, opgevolgd door de heer Hans Verweij. Onder zijn leiding groeit de school in de nieuwbouwwijk 

Noord-Hofland tot een school van 17 groepen, met meer dan 400 leerlingen. In 1985 worden De 

Kleuterhaven en Het Kompas één basisschool die samen Het Kompas gaat heten. In 2000 stelt het bestuur 

de maximale grootte voor haar drie scholen vast. Voor Het Kompas is dat 17 groepen.  

De heer Hans Verweij heeft in 2007 afscheid genomen van Het Kompas. Hij is opgevolgd door mw. Ria de 

Graaf.  

In 2009 is het convenant met de gemeente getekend waardoor de nieuwbouw van de school gerealiseerd 

kon worden. Het oude gebouw was uit haar jasje gegroeid en voldeed niet meer aan de eisen van de moderne 

tijd.  Het Kompas verhuisde in december 2010 naar een tijdelijke school aan het Sint Nicolaespad. Het 

nieuwe, moderne gebouw aan de Kuyperbrink 10 is in oktober 2012 in gebruik genomen en biedt ruimte aan 

17 groepen. 

 
 

mailto:info@kompas.pcsv.nl
mailto:info@kompas.pcsv.nl
http://www.kompas.pcsv.nl/
http://www.kompas.pcsv.nl/
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2.4 Kenmerken van onze school 
  ∞ Het Kompas: een school:  

        ∞ waar we plezier hebben ∞ 

        ∞ waar we onszelf kunnen zijn ∞ 

        ∞ waar we uitgaan van verschillen ∞ 

        ∞ waar we er zijn voor elkaar ∞ 

        ∞ waar we respect en waardering vinden ∞ 

      ∞ waar we ons in vertrouwen kunnen ontwikkelen ∞ 

        ∞ waar we verantwoordelijkheid mogen nemen ∞              

∞ waar we kunnen worden wie we zijn ! ∞ 

Het Kompas is een mooie en gezellige school voor christelijk onderwijs. We vinden het belangrijk dat 

kinderen en hun ouders zich thuis voelen. Behalve aandacht voor leren lezen, rekenen, schrijven en andere 

“echte” schoolvakken vinden wij het ook heel belangrijk de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen 

goed te begeleiden. Wij proberen bewust ruimte te geven voor ieders persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat 

we kinderen stimuleren zelfstandig te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij bieden daarbij 

veiligheid en vertrouwen en de ruimte om ook fouten te maken, want daar leren we allemaal van. We 

begeleiden de kinderen bij het vreedzaam oplossen van conflicten en het leren om zich te verplaatsen in 

een ander. Op Het Kompas werken en spelen we samen, met plaats voor humor en een grapje. We leren met 

en van elkaar maar maken samen ook veel plezier!!! 

Werken aan kwalitatief goed onderwijs doe je samen. We hechten grote waarde aan betrokkenheid van 

ouders bij ons onderwijs.  

∞ waar we plezier hebben 

Leren is een serieuze zaak. Het vraagt motivatie, concentratie en energie. Om dat op te kunnen brengen 

moet je je wel goed voelen. Lichamelijk gezond natuurlijk, maar ook geestelijk. Daarom is plezier maken zo 

belangrijk. We werken hard met elkaar, maar we lachen ook samen. Om te ontspannen en gewoon even 

mensen(kinderen) te zijn.  

 

∞ waar we onszelf kunnen zijn 

Niets is vermoeiender dan je de hele dag anders voordoen dan je bent uit angst om afgewezen te worden 

om wie je bent. Wij proberen daarom bewust een open sfeer te scheppen waarin verschillen tussen mensen 

bespreekbaar zijn. Ieder heeft zijn kwaliteiten én eigenaardigheden, dat hoort bij het mens zijn. En wij 

wijzen een ander daar niet om af door negeren of kwetsende opmerkingen, we proberen elkaar te 

accepteren zoals we zijn en houden rekening met elkaars grenzen. 

 

∞ waar we uitgaan van verschillen 

Mensen verschillen van elkaar. We vinden verschillende dingen leuk of lekker, we kunnen verschillende 

dingen goed. Kinderen ontwikkelen zich dan ook niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. In 

ons onderwijs proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. We zijn geen school voor 

individueel onderwijs. Wel proberen we zoveel mogelijk in te spelen op verschillen tussen kinderen. Dat 

betekent dat sommige kinderen zich bepaalde leerstof sneller eigen maken dan de meeste anderen, en 

sommige wat langer oefentijd en extra uitleg nodig hebben. Aan deze behoeften willen wij zo goed mogelijk 

tegemoet komen. Daarom zijn er plus- en explorergroepen en is er extra instructie voor de kinderen die 

dat nodig hebben. Ook de computers spelen een belangrijke onderwijskundige rol bij de effectieve 

instructie. Ons team staat open voor onderwijskundige vernieuwingen en blijft zich voortdurend 

ontwikkelen. 
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∞ waar we er zijn voor elkaar 

In ieders leven gebeuren leuke en minder leuke dingen, die je een plaats moet geven. Dat lukt beter wanneer 

je er met anderen over kunt praten. Ook op school besteden wij daar aandacht aan. Er is ruimte om 

gevoelens en gebeurtenissen met elkaar te delen. Kinderen leren zo ook om begrip voor elkaar te hebben. 

Je bent immers niet alleen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen er voor elkaar leren zijn, maar natuurlijk 

zijn ook de leerkrachten er voor de kinderen. Ook voor onze collega’s en voor ouders hebben wij een 

luisterend oor. Wij staan open voor een goede communicatie in het team en met de ouders. 

                 

∞ waar we respect en waardering vinden 

Op Het Kompas willen we de kinderen mee geven een ander altijd te respecteren, ook al is diegene heel 

anders dan jij bent. Zoek naar iemands kwaliteiten in plaats van tekortkomingen, en waardeer een ander 

daarom. Wanneer kinderen geen respect tonen voor een ander, ongeacht of dat een leerkracht, ouder of 

ander kind betreft, zullen wij diegene altijd even apart zetten om tot zichzelf te komen –onrespectvol 

gedrag komt vaak voor bij conflicten- en daarna d.m.v. een rustig gesprek proberen te laten inzien dat het 

ook anders kan. Voor sommige kinderen is dit heel moeilijk, dan proberen we om samen met de ouders een 

oplossing te vinden.  

 

∞ waar we ons in vertrouwen kunnen ontwikkelen 

Kinderen hebben een uitdagende en veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Door 

duidelijkheid en structuur te bieden zorgt Het Kompas daar voor. Kinderen moeten erop kunnen vertrouwen 

dat ze niet worden uitgelachen wanneer ze een foutje maken, van fouten leer je juist. Kinderen moeten 

erop kunnen vertrouwen dat de leerkracht komt helpen als ze niet verder kunnen. Ze moeten kunnen voelen 

dat anderen vertrouwen hebben in hun kunnen. Dan ontwikkelen ze zich in onze ogen optimaal.  

Bij het onderwijs aan het jonge kind gaan we uit van de belevingswereld van kinderen. We werken rond 

thema’s. Daarbij geven we het jonge kind volop de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. 

Het spelen in de hoeken, het speellokaal en buiten op het speelplein is een dagelijks terugkerend onderdeel 

van het onderwijs.  

 

∞ waar we verantwoordelijkheid mogen nemen 

Een goede voorbereiding op functioneren in de samenleving later is leren omgaan met verantwoordelijkheid. 

Wij stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en de consequenties daarvan. 

Ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces hoort daarbij. Dat uit zich bijvoorbeeld in goede 

keuzes leren maken tijdens zelfstandig werken, wanneer de leerkracht niet precies zegt wat je moet doen. 

Of zelf een probleem oplossen wanneer de leerkracht even niet beschikbaar is. Verantwoordelijkheid 

kunnen nemen is ook een leerproces, de één kan meer aan dan de ander. We proberen hierbij zo goed 

mogelijk te begeleiden. 

 

∞ waar we kunnen worden wie we zijn! 

Ieder mens heeft zijn eigen talenten, de kunst is om je er bewust van te worden en ze te gebruiken. Zeker 

kinderen zijn nog op zoek naar zichzelf, moeten hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Daar willen wij 

ruimte en gelegenheid voor bieden. Ook door de open sfeer en respect voor elkaar als eerder beschreven 

hopen we te bereiken dat kinderen op Het Kompas rustig kunnen worden wie ze zijn ! 

 

Eindprofiel van een leerling van Het Kompas 

Als een leerling onze school verlaat, is hij in staat om zelfstandig zijn weg te vinden. Hij heeft geleerd 

respectvol om te gaan met allerlei kinderen en volwassenen, met hun overeenkomsten en verschillen. Tevens 

heeft de leerling plezier in leren. Hij leert van zichzelf en van anderen om hem heen. Hij kan plannen en 

organiseren en is in staat anderen voor zijn plannen te winnen. In situaties waar een beroep wordt gedaan 

op zijn creativiteit, zijn zelfstandigheid en zijn vaardigheid om te kunnen samenwerken, kan hij initiatieven 

nemen, meedenken en vragen stellen. Hij kan oplossingsgericht denken en daar naar handelen. 
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2.5 Kenmerken van de leerlingen 
Op 1 oktober 2018 telde onze school 417 kinderen, verdeeld over 17 groepen.  

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

4 jaar 55 61 50 54 

5 jaar 64 56 56 52 

6 jaar 55 62 53 55 

7 jaar 49 57 61 51 

8 jaar 43 50 55 60 

9 jaar 49 43 45 56 

10 jaar 38 51 41 47 

11 jaar 33 35 44 33 

12 jaar 10 4 5 9 

 

   
Het leerlingenaantal is de laatste drie jaar  licht gegroeid. We streven naar twee parallelle groepen per 

leerjaar. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt ongeveer 30 leerlingen per groep. Per schooljaar worden 

maximaal 60 kleuters aangenomen 

De meerderheid van onze leerlingen heeft de Nederlandse nationaliteit. Bij ruim 90% wordt thuis 

Nederlands gesproken. Ongeveer 3% van onze leerlingen groeit tweetalig op. Een meerderheid van de 

kinderen woont in Voorschoten, ruim 30% in Leiden. 

Sinds 2012 werkt de inspectie met specifieke schoolgroepen. De indeling van de schoolgroep is gebaseerd 

op het aantal gewogen leerlingen op school, oftewel het vastgestelde leerlingengewicht. Onze school kent 

een laag percentage leerlingengewicht, rond de 10%. Onze school is door de Inspectie ingedeeld in 

schoolgroep 10.  

We beschikken over een overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen. Per groep zijn de 

onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van de toetsuitslagen en de specifieke 

problemen van leerlingen. We investeren flink op lees-, taal- en rekengebied. Tevens gaan we 

opbrengstgericht te werk. 
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Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 396 100% 419 100% 410 100% 417 100% 

Gewicht 0,3 29 7,3% 25 6% 25 6% 25 6.0% 

Gewicht 1,2  9 2.3% 11 2.6% 10 2.5% 9 2.2% 

Geen / Onbekend 358 90.4% 383 91.4% 375 91.5% 383 91.8% 

 

  
 

Het percentage gewogen leerlingen is rond de 9%, zie tabel en grafiek hierboven. Het niveau van de kinderen 

kent een grote spreiding, van laagbegaafd die doorstromen naar leerwegondersteunend onderwijs tot 

hoogbegaafd die doorstromen naar VWO+.  

 

2.5.1 In- en uitstroomgegevens 
Gemiddeld stroomden er de laatste vier jaar 13 kinderen vanuit andere basisscholen in. Het gaat dan om 

verhuizingen of een keuze voor een andere basisschool. Andersom stroomden er van 2015-2019 gemiddeld 

12 kinderen uit naar een andere school. In de meeste gevallen gaat het om een verhuizing, soms ook om een 

keuze voor een andere basisschool. 

Uiteraard stroomt er ieder jaar in groep 1 ook een aantal kinderen in. De laatste vier jaar zijn dat er 

gemiddeld 52. 

 

Uitstroom per leerjaar  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

S(B)O 1 3 3  

Basisschool – verhuizing 5 18 8  

Basisschool- andere keuze 1 8 2 1 

 

Instroom per leerjaar  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

4 -jarigen 64 41 60 51 
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Instroom per leerjaar  

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Basisschool- verhuizing 3 5 5 5 

Basisschool – andere keuze 3 8 10 7 

 

2.6 Kenmerken van de ouders 
Onze school staat in een licht vergrijzende wijk. Desondanks hebben we de afgelopen jaren te maken met 

een groei van het leerlingenaantal. Nu de economische crisis voorbij is, worden er weer meer huizen in de 

wijk verkocht aan jonge gezinnen. Ook het nieuwbouwwijkje naast de school zorgt voor een aanwas van 

nieuwe leerlingen. 

Onze ouders kiezen vaak bewust voor onze school omdat ze op zoek zijn naar onderwijs dat zich, binnen 

een positief pedagogisch klimaat, richt op de optimale ontwikkeling van de talenten van hun kind. Een school 

die ruime aandacht heeft voor normen en waarden, waar het kind zich prettig en veilig kan voelen. Onze 

ouders vinden een goed contact met de leerkracht van hun kind belangrijk.  

 

Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend. Veel ouders hebben een opleidingsniveau van VMBO-

theoretisch en hoger. Het aantal kinderen van allochtone afkomst is gering maar is de afgelopen vier jaar 

wel licht gestegen Ook zien we een toename van het aantal vluchtelingenkinderen. 

Dat beide ouders deelnemen in het arbeidsproces is merkbaar. Er maken veel kinderen gebruik van 

tussenschoolse - en buitenschoolse opvang. 

NB: Met ingang van 01-08-2019 vervalt de huidige regeling die voor leerlingen een gewicht bepaalt op basis 

van de opleiding van de ouders. Deze gegevens zijn medebepalend voor de bekostiging van de school. Bij 

leerlingen die vanaf die datum starten worden geen gegevens over de opleiding meer gevraagd en 

vastgelegd. Vanaf schooljaar 2019-2020 geldt een nieuwe regeling waarbij gegevens van het CBS de 

bekostiging bepalen.  

 

2.6 Kenmerken van de omgeving 
Het Kompas ligt in Noord-Hofland, de grootste wijk van Voorschoten. De school is gestart in 1969 en maakt 

al jarenlang deel uit van een scholencomplex, waarin ook basisschool De Vink is ondergebracht (Openbaar 

en Rooms-katholiek). De school staat in een wijk met zowel flats als laagbouw.  

In de wijk bevinden zich verder nog een winkelcentrum, een activiteitencentrum met onder andere een 

jeugdclub en kinderopvang en een gezondheidscentrum.  

De situatie in de wijk is stabiel. Volgens de bestemmingsplannen wordt er de komende jaren niet gesloopt 

en is er vrijwel geen nieuwbouw gepland.  

In augustus 2011 startte de nieuwbouw van het scholencomplex Noord-Hofland. In het nieuwe gebouw, dat 

in oktober 2012 in gebruik is genomen, zijn zowel basisschool De Vink, basisschool Het Kompas als de Frans 

de Vette-gymzaal gehuisvest.  

 

2.7  Kenmerken van het gebouw 
De architect is er heel goed in geslaagd om onze wensen en ambities voor een nieuwe school te vertalen in 

een prachtig gebouw!  

We zijn een ontspannen team. Iedereen heeft er zin in en dat betekent ook dat iedereen welkom is! Het 

gebouw versterkt dat gevoel. Het is ruim, fris en uitnodigend. Wanneer je binnenkomt, word je als vanzelf 

opgevangen, er hangt een lichte en ruimtelijke sfeer in het gebouw. Het straalt rust en professionaliteit 

uit. Het is zo gebouwd dat elke ruimte uitnodigt om te werken.  

De lokalen zijn groot: ruim 58 m2 (in plaats van de gebruikelijke 50m2). In ieder lokaal is een grote 

kastenwand.  

Het gebouw nodigt uit tot ontmoeting. Alle verkeersruimten zijn ook verblijfsruimten. Er is telkens een 

aantal lokalen gegroepeerd rondom een (speel)leerplein. Daardoor is er veel interactie.  
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In het interieur is gekozen voor een ingetogen materiaal- en kleurgebruik. Een belangrijk uitgangspunt is 

geweest dat de school een warme, rustige uitstraling moest krijgen.  

De kleur in het gebouw komt terug in het nieuwe, frisse meubilair. Een deel van het meubilair is speciaal 

met ons en voor ons ontworpen.  

Het speellokaal van de kleuters is direct geschakeld aan de aula, door middel van een vouwwand.  

De gymzaal op de eerste verdieping is zodanig in het gebouw verwerkt dat gebruik door derden in de 

avonduren mogelijk is.  
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HOOFDSTUK 3 ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 
 

3.1 De basis van dit schoolplan 
• Het Kompas is een professionele organisatie. De taken worden jaarlijks ingevuld, er is beleid op alle 

hoofdlijnen en de school behaalt de kerndoelen die aan het onderwijs gesteld zijn. De school wordt 

gesteund door een goed bestuur. 

• Het team is een sterk team. Mensen werken graag op Het Kompas, leveren goede prestaties en voelen 

zich verbonden met de school en met de kinderen en hun ouders. Teamleden hebben een goede, 

professionele relatie met elkaar. De leerkrachten scholen zich regelmatig bij en iedere leerkracht 

heeft een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). 

• Sociaal en emotioneel voelen de kinderen zich goed op school. Dat blijkt onder andere uit de 

vragenlijsten van Zien!. Er is een vangnet als kinderen het nodig hebben. We hebben deskundigheid in 

huis: een aantal leerkrachten heeft in de afgelopen vier jaar de Master-EN gehaald met als 

specialisatie ‘Gedrag’. Ook heeft de school goede lijnen naar maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, 

JGZ en andere hulpverleners.  

• De ouders zijn bovengemiddeld tevreden over school. Ze onderschrijven de kwaliteit en hebben een 

goede communicatie met alle geledingen. 

• Onze school groeit, tegen de prognoses in. 

• We werken hard aan het verhogen van de opbrengsten. Dit heeft de komende jaren prioriteit omdat 

de CITO-eindtoetsen in 2016 en 2019 onder het landelijk gemiddelde zaten maar boven de ondergrens 

van de eigen scholengroep. (zie ook hoofdstuk 3.4). 

 

3.2 Terugblik op de vorige schoolplanperiode 
Tijdens de vorige schoolplanperiode zijn de volgende zaken volgens planning gerealiseerd: 
Items 

Onderwijskundig beleid 
Er is een doorgaande lijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling: De methode Kwink is in het schooljaar 2018-2019 

voor het eerst in gebruik genomen, na een drietal jaren waarin we studiemiddagen met het team hebben gehouden 

en er een uitgebreid keuzetraject is gevolgd. Na dit eerste jaar zijn we heel positief over deze methode. 

Uitbreiding van de kennis van sociaal- emotionele problematiek bij leerkrachten: Driejarig studietraject met het 

team onder begeleiding van het CED (extern deskundige), individuele scholing van leerkrachten. Vier leerkrachten 

hebben de scholing tot Kwink-coach afgerond. 

Versterken van de leerkrachtvaardigheden bij probleemgedrag van de leerlingen: zie boven 

Goed gebruik maken van de gegevens van Kijk en Zien!: Dit is en blijft een aandachtspunt. Het afnemen van Kijk 

en Zien gaat prima, het interpreteren van de gegevens en vervolgacties vaststellen blijft weerbarstig. 

Intensivering van de samenwerking met ouders ten aanzien van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen: 

Dit is een onderwerp dat nooit is afgerond. Het blijft altijd een aandachtspunt! 

Versterken van de leerkrachtvaardigheden om leerlingen beter te laten samenwerken: We zijn er trots op dat 

onze leerlingen, vooral bij rekenen, steeds beter hebben geleerd hoe ze goed kunnen samenwerken.  

We werken handelingsgericht: Dat doen we zeker maar het blijft een voortdurend verbetertraject. 

Nog beter benutten van de trendanalyses voor de verbetering van het onderwijs: na de CITOtoetsen maakt de 

directie de trendanalyses op school-, groeps- en leerlingniveau. Deze worden besproken met de leerkrachten en aan 

de hand daarvan worden verbetervoorstellen gedaan. 

Implementatie nieuwe Veilig Leren Lezen: naar tevredenheid ingevoerd 

Implementatie nieuwe methode biologie: naar tevredenheid ingevoerd 

Oriëntatie nieuwe methodes spelling en taal: naar tevredenheid ingevoerd 

Implementatie nieuwe methodes spelling en taal: naar tevredenheid ingevoerd 

Opstellen en implementeren rekenbeleidsplan: het rekenbeleidsplan is in deze schoolplanperiode opgesteld en 

geïmplementeerd. De rekencommissie brengt onderdelen van het rekenbeleidsplan regelmatig onder het voetlicht in 

teamvergaderingen. Het rekenbeleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. 

De leerkrachten en leerlingen hebben maximaal profijt van de ICT: Gelukkig zijn de Skoolmates aan het eind van 

het schooljaar 2017-2018 vervangen door Ipads in de kleutergroepen en door Chromebooks in de groepen 3 tot en 

met 8. Skoolmates werkten niet naar behoren, deze nieuwe hardware voldoet veel beter. 

De digitale borden in de groepen 3 tot en met 8 zijn in de zomervakantie 2018 vervangen door moderne touchscreens.  
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Opbrengsten 

We verhogen de opbrengsten bij lezen, taal en rekenen: De opbrengsten bij taal zijn omhoog gegaan na het 

invoeren van de nieuwe methode, de opbrengsten bij rekenen lopen terug. Dat is een van de redenen voor de keuze 

voor een nieuwe methode. De huidige methode past niet bij onze school.  

De CITO-eindtoets is minimaal het landelijk gemiddelde: Niet alle vier jaren van deze schoolplanperiode is dat 

gelukt. Wel moet worden opgemerkt dat we altijd boven het gemiddelde van onze schoolgroep zaten (zie hoofdstuk 

2.5)  

Optimaliseren van de cyclische werkwijze volgens OGW: dit is een continu verbeterproces 

Opstellen schoolstandaard rekenen, lezen, taal: is opgesteld. Uitgangspunt is minimaal 60% I-II-III scores op 

deze vakken. 

 

Passend Onderwijs en zorg 

Verbeteren van de begeleiding van kinderen met een OPP: dit is een continu verbeterproces 

Optimaliseren van de basisinstructie: Traject van teamscholing met het CED (extern deskundige) en is onderdeel 

van klassenbezoeken. 

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, 

conclusies en (uitgevoerde) interventies: ja 

 

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten, gekoppeld aan een analyse, conclusies 

en (uitgevoerde) interventies: ja 

 

De school beschikt over meerjarenoverzicht van de aantallen verlengers en zittenblijvers, gerelateerd aan de 

normen van de inspectie:ja 

 

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de taal- en rekenresultaten (tussentoetsen), gekoppeld 

aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies: ja 

Personeelsbeleid 

Actualisering IPB: ja, uitgevoerd door algemeen directeur 

Schoolleiding reflecteert en focust op de kwaliteitscriteria Professionele schoolleiders: Directeur en adjunct-

directeur voldoen aan de criteria van het Register Schoolleiders 

Keuze maken voor en implementatie van een Kijkwijzer voor de klassenbezoeken: De PCSV heeft twee jaar geleden 

gekozen voor het instrument Kapablo. De directie heeft een scholing gevolgd voor het gebruik van dit instrument. In 

het schooljaar 2017-2018, het invoeringsjaar, zijn alle leerkrachten geobserveerd met behulp van dit instrument en 

was het voor zowel directie als leerkrachten een proefjaar. In het schooljaar 2018-2019 zijn opnieuw alle 

leerkrachten geobserveerd. Na twee jaar hebben we echter geconstateerd dat deze wijze van observeren niet 

voldoet. Binnen de PCSV is afgesproken dat de scholen met eigen Kijkwijzers de observaties uitvoeren. Kapablo wordt 

alleen gebruikt wanneer er sprake is van beoordeling ivm de overgang van start- naar basisbekwaam en van 

basisbekwaam naar vakbekwaam. 
 

Organisatie en beleid 

Verbetering van de informatievoorziening over het kind: Er is beleid gemaakt over de contacten met de ouders. 

In het schooljaar 2017-2018 is het communicatieplatform Social Schools in gebruik genomen. In het schooljaar 2018-

2019 zijn de rapporten digitaal beschikbaar gesteld voor de oudergesprekken.  

Vergroten van de ouderbetrokkenheid: zie boven 

 

Kwaliteitsbeleid 

Optimaliseren van het werken met Integraal: Helaas heeft Parnassys besloten om met ingang van 1 augustus 2018 

te stoppen met Integraal en in plaats daarvan de samenwerking met WMK-PO uit te breiden. Directies hebben 

scholing gehad, maar het is een weerbarstig instrument. Lastig inzetbaar in de praktijk van alle dag. Vooralsnog is 

er geen beter alternatief. 

Jaarlijks inzetten van zelfevaluatie mbv Integraal in een cyclus van vier jaar: zie boven 

Systematisch uitzetten van leerkracht- en leerlingtevredenheidsvragenlijsten van integraal: zie boven 

Risico-inventarisatie RI&E: Uitgevoerd door een extern deskundige in het schooljaar 2017-2018 

Oudertevredenheidspeiling: wordt afgenomen in het schooljaar 2019-2020 

Vensters PO voorzien van schoolspecifiek commentaar: wordt jaarlijks door de directie geactualiseerd. 
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Financieel beleid 

Algemeen: 

Veiligheid om de school: de school staat in een veilige omgeving. Af en toe zijn er incidenten met bijvoorbeeld de 

verkeerslichten bij de oversteekplaats. Directie neemt dan contact op met gemeente / politie. Er wordt in de 

meeste gevallen snel gehoor aan gegeven.                                                                                        

Herbezinning op de samenwerking met de Protestantse Gemeente Voorschoten: We onderhouden goede contacten 

met de Protestantse gemeente middels de commissie School-Kerk-Gezin. In de commissie is dit een voortdurend onderwerp van 

gesprek. Zo organiseert iedere school 1 x per drie jaar een school-kerk-gezin-viering op een eigentijdse manier. 

 

3.3 Inspectierapporten 
In februari 2013 is het laatste periodieke kwaliteitsonderzoek door de Inspectie geweest. De 

aanbevelingen die daarin zijn genoemd, zijn daar waar mogelijk naast de plannen gelegd die de school zelf 

al geformuleerd had en hebben geleid tot een plan van aanpak dat op dit moment nog steeds loopt. 

Conclusie:  

Kwaliteit 

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op Het Kompas op de onderzochte onderdelen 

op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die 

reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De 

bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de 

orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast. 

Naleving 

De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke 

voorschriften die zijn gecontroleerd. 

Een conclusie waar we trots op zijn! 

 

Samenvatting: P.C. Basisschool Het Kompas heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er 

vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De Inspectie heeft geen 

aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.  

De school heeft van de Inspectie sinds 20-05-2008 het basisarrangement toegekend gekregen. Dit 

arrangement is tot nu toe jaarlijks verlengd. 

 

3.4 CITO eindscores 
Onderstaand is te zien met welke gemiddelde CITO-eindscores onze achtstegroepers zijn uitgestroomd: 

• 2016:  531,4 landelijk gemiddelde: 534,6 

• 2017: 537,8    landelijk gemiddelde: 535,6 

• 2018: 535,3 landelijk gemiddelde: 534,9 

• 2019: 534,6   landelijk gemiddelde: 535,7 

 

De Cito-eindtoets 2018 en 2019 in cohorten:  

2018    2019 

    Aantal leerlingen: 51  Aantal leerlingen: 42 

    Aantal deelnemers: 51  Aantal deelnemers: 41 

    Range 506-550   Range: 511-550 

 

Score 500-510   0%    0%  

Score 511-520   11,8%    15% 

Score 521-530   19,6%    19,5% 

Score 531-540   21,6%    34% 

Score 541-550   47%    31,5% 
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We constateren dat de gemiddelde uitslag in de afgelopen jaren een aantal keren lager was dan het landelijk 

gemiddelde. Na een verbeterproject hebben we de focus daarom vooral gelegd op het verbeteren van de 

instructie aan de middengroep en de goed presterende leerlingen.  

Maar we willen er ook een kanttekening bij plaatsen: Een groot deel van de kinderen van Het Kompas stroomt 

door naar VMBO-t, HAVO en VWO. We constateren ook de laatste jaren dat er in toenemende mate 

kinderen worden aangemeld voor het Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs.  

We hebben een goede zorgstructuur en bieden veel kinderen een veilige plek op onze school waar ze zich 

naar hun eigen mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen. Zoals je dat van Passend Onderwijs mag 

verwachten. Dat er dan gemiddeld veel kinderen een LWOO-advies en/of basisberoepsgericht advies of 

advies Praktijkonderwijs krijgen,  maakt dat het gemiddelde behoorlijk zakt. 

 

We zijn er trots op dat we deze kinderen op onze school een veilige plek hebben kunnen bieden, dat ze de 

kans hebben gekregen zich in een thuisnabije omgeving te kunnen ontwikkelen.  

Onderstaande grafiek laat de gegevens van de afgelopen vier jaar zien: 

 
 

 

 
Er zijn veel externe en interne factoren die maken dat we goed moeten nadenken over ons onderwijs. We 

willen doorgroeien als een school die meer dan gemiddeld professioneel is. We willen bekend staan als een 
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school met een hoge kwaliteit van onderwijs en zorg en als een vrolijke school waar het plezierig werken is! 

Hierbij worden de nieuwste ontwikkelingen kritisch gevolgd en toegepast wanneer zij bijdragen tot een 

verbetering van het onderwijs. 
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3.5. Interne sterkte/zwakte analyse: sterke punten en verbeterpunten 
Om vast te kunnen stellen welke kwaliteiten we kunnen bieden hebben we in de afgelopen periode gebruik 

gemaakt van: 

• Het leerlingvolgsysteem: we gebruiken de toetsen van het CITO en we maken gebruik van de 

statistische verwerking door Parnassys en WMK-PO; 

• De rapporten van de Inspectie; 

• Jaarevaluaties van het team; 

• Beleidsplannen van het team 2015-2019; 

• Het oudertevredenheidsonderzoek van januari 2015; 

• De doorstroomcijfers Het Kompas-Voortgezet Onderwijs.  

Jaarlijks vindt in mei/juni de evaluatie plaats van belangrijke onderwerpen zoals het jaarplan, 

teamevaluatie, leerlingresultaten en de wijze waarop we in staat zijn aan de leerlingen passend onderwijs 

te bieden. 

Aan de hand hiervan stellen we het nieuwe jaarplan vast, in overleg met team en medezeggenschapsraad. 

In het jaarplan beschrijven we de veranderonderwerpen en de wijze waarop we onze doelen willen bereiken. 

 

Onze sterke punten zijn: 

• Zowel ouders, leerlingen als de Inspectie herkennen een veilig en kindvriendelijk pedagogisch klimaat 

in de school en een fijne sfeer in de groepen; er is persoonlijke aandacht voor de leerlingen; 

• De Inspectie waardeert de vorderingen van onze leerlingen als goed; 

• De leerlingen zijn betrokken en nemen actief deel aan de lessen; 

• We hebben een bovengemiddelde score op de oudertevredenheidspeiling; 

• Ouders waarderen de inzet, de motivatie en de deskundigheid van de leerkrachten als heel goed; 

• Er zijn duidelijke schoolregels en er is aandacht voor normen en waarden. We hebben het gedrags- 

en een pestprotocol geactualiseerd;  

• Er is veel aandacht voor sociaal en emotioneel leren. Sinds het schooljaar 2018-2019 gebruiken we 

daarvoor de methode Kwink; 

• Er is een goede informatievoorziening over de school; 

• We hebben een stabiel team dat zowel werken met plezier als een professionele cultuur hoog in het 

vaandel heeft staan; 

• Het team is enthousiast en gastvrij; 

• Er zijn duidelijke leerlijnen en afspraken over de vakken; 

• We geven Engels in groep 1 tot en met 8; 

• We geven les volgens het model Expliciete Directe Instructie; 

• De collectieve focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; 

• We werken met een goed gekwalificeerd leerlingvolgsysteem; 

• De leerlingenzorg is goed georganiseerd en op een hoog niveau; 

• Er is een grote betrokkenheid van ouders; 

• We zijn trots op het ouderportaal en het communicatieplatform; 

• Er is een heel actieve ouderraad. Hun slogan luidt: de ouderraad maakt Het Kompas nog leuker!; 

• We werken in een prachtig en ruim gebouw. Bij het ontwerp van de school heeft de onderwijskundige 

visie een belangrijke rol gespeeld; de school straalt rust, warmte en gezelligheid uit.  

    

 

Onze verbeterpunten zijn: 

• Het inzetten van het expliciete directe instructiemodel moet worden geoptimaliseerd. Wanneer we 

de vorderingen van de kinderen over meerdere jaren bestuderen zien we dat er een grote middengroep 

is en in sommige gevallen een hoge bovengroep en een te kleine midden- en ondergroep.   

• Leerlijnen door de hele school kunnen nog beter op elkaar worden afgestemd; 

• De leerlijn Leren Leren moet nog beter op elkaar worden afgestemd en ingezet; 

• We merken dat we, onder andere vanwege de invoering van Passend Onderwijs, meer te maken krijgen 

met kinderen met problematisch gedrag. Om daar goed mee te kunnen omgaan, was de teamscholing 



 

Het Kompas: een veilige koers voor ieder kind 

21 

gericht op zowel verbeteren van de didactische als ook de pedagogische kwaliteiten. De 

handelingsverlegenheid bij externaliserend gedrag blijft echter groot. Dit blijft onderwerp van 

(team)scholing. In het schooljaar 2019-2020 is er opnieuw een teamstudiedag met Kees van Overveld 

over ‘moeilijk gedrag… en dan?’ en wordt de vervolgtraining Geef me de 5 (omgaan met autistische 

leerlingen) in-company georganiseerd. 

 

3.6 Externe ontwikkelingen: wat komt er op ons af 
Onze school staat niet op zichzelf. Trends en ontwikkelingen in onze ‘omgeving’ (landelijk, regionaal en 

lokaal) zijn van invloed op ons beleid. We moeten en willen daar waar relevant inspelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen omdat Het Kompas een organisatie is die midden in de samenleving staat. 

Ontwikkelingen in en rondom het onderwijs vragen dat scholen zich steeds meer ontwikkelen tot 

professionele organisaties met een professionele cultuur. We zien het als een uitdaging om alle invloeden 

die op ons afkomen niet als bedreiging te ervaren maar te zien als kansen om onze kwaliteiten te verbeteren. 

Daarnaast moet altijd afgewogen worden of bepaalde ontwikkelingen al of niet bij het primaire proces 

horen en wel/niet door de school moeten worden overgenomen. We hebben een inventarisatie gemaakt van 

de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben en/of zullen krijgen, we verwijzen hierbij ook naar 

hoofdstuk 4 van het strategisch koersplan van de PCSV 

• Passend Onderwijs: voor zoveel mogelijk leerlingen een plek creëren binnen het eigen 

onderwijssysteem. Geen gemakkelijke opgave, zeker niet omdat we meer en meer te maken krijgen 

met externaliserend gedrag en/of sociaal-emotionele problematiek. 

• De aandacht vanuit de overheid voor hoge opbrengsten. Ook komt dat in de knel met het vorige 

item: Passend Onderwijs! 

•     Actief leren centraal stellen. De veranderende samenleving en daarmee de veranderde eisen aan 

toekomstige burgers maken dat scholen steeds op zoek zijn naar andere manieren van inrichten 

van het onderwijs om de kinderen actief te laten leren. Hierbij worden onder andere ICT, eigen 

onderzoeksvragen, ontdekkend, onderzoekend en samenwerkend leren in gezet. Steeds staat 

voorop dat de kwaliteit er niet onder mag lijden en dat het onderwijs tegemoet moet komen aan 

de onderwijsbehoefte van het kind.  

•    Technologie: informatie en communicatie. ICT wordt binnen het onderwijs steeds meer ingezet, 

inspelend op de individuele leerbehoeften van het kind. Het is van belang een visie te ontwikkelen 

en balans te vinden tussen aanbod en effectiviteit. De ontwikkelingen op het gebied van 

robotisering en kunstmatige intelligentie in het onderwijs zullen de komende jaren een vlucht gaan 

nemen.  

•     Sinds enkele jaren is in de onderwijsbevoegdheid geen gymbevoegdheid meer opgenomen. Dat 

betekent dat in toenemende mate gymlessen door anderen dan de eigen groepsleerkracht gegeven 

moeten worden of dat de lessen door de vakleerkracht moeten worden uitgebreid. We zullen erover 

moeten nadenken hoe we dat moeten oplossen en of een dure en tijdrovende nascholingscursus 

voor de betrokken leerkrachten een oplossing kan zijn. 

•     De samenstelling van de leerlingpopulatie verandert. Het percentage gewogen leerlingen is groter 

dan een aantal jaren geleden. Dat betekent in de praktijk onder andere dat er meer leerlingen 

komen die vanwege hun taal en/of culturele achtergrond een (taal)achterstand hebben. 

•    Arbeidsmarkt en lerarentekort. Het tekort aan leraren in het basisonderwijs neemt de komende 

jaren verder toe. We verwachten dat we ook op onze school steeds meer te maken krijgen met het 

lerarentekort. Tot nu toe is het nog steeds gelukt om reguliere vacatures te vervullen. In periodes 

van ziekte is het echter erg lastig om invallers te vinden. Er is in het schooljaar 2018-2019 beleid 

opgesteld hoe we omgaan met het lerarentekort. 

• Toezicht Inspectie van het Onderwijs. Het toezichtskader van de Inspectie van Onderwijs is 

veranderd. Daar waar voorheen de scholen bevraagd werden, is de focus nu verschoven naar de 

besturen. Er zal naast de basiskwaliteit ook gevraagd worden naar de extra kwaliteit van de 

scholen. Het bestuur moet zicht hebben op deze (extra) kwaliteit van de scholen en hen daarop 

aansturen. 
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•     Toenemende aandacht voor veiligheid. Overal in onze maatschappij is er de laatste jaren meer 

aandacht voor veiligheid. Vooral sociale veiligheid staat hoog op de agenda. Daar komt bij dat met 

de invoering van de AVG ook de digitale veiligheid in relatie tot de sociale veiligheid een hot item 

is geworden. Het vraagt veel van scholen om daarin up-to-date te zijn en te blijven. 

•     Veranderingen in het management. In het schooljaar 2019-2020 zijn er twee nieuwe intern 

begeleiders. De algemeen directeur van de PCSV vertrekt per 01082019. Zijn opvolger krijgt een 

minder grote aanstelling,. nl van 0.6 fte. In het schooljaar 2019-2020 vertrekt er opnieuw een 

intern begeleider, in verband met pensionering. En tenslotte: in deze schoolplanperiode moet er 

worden nagedacht over de opvolging van de directeur van Het Kompas.  

 
De externe ontwikkelingen rondom het onderwijs maken duidelijk dat de school (gelukkig) niet op een eiland 

functioneert. Alle ontwikkelingen vragen aandacht. Het mag duidelijk zijn dat de meeste ontwikkelingen 

veel kansen met zich meebrengen om de kwaliteit van de school te verbeteren. Anderzijds willen we er voor 

waken dat deze ontwikkelingen het primaire proces verstoren door verzwaring van de werkdruk en door 

teveel ontwikkelingen gelijktijdig aan te pakken. In de paragrafen met de beleidsvoornemens en in de 

meerjarenplanning geven we aan welke onderwerpen we de komende vier jaar ter hand gaan nemen. 

 

 

 
 

3.7 Beleidsvoornemens en plannen: de vijf centrale doelen 
We hebben met het team bekeken waar Het Kompas zich de komende jaren op wil richten. Hieruit zijn vijf 

hoofddoelen gekomen die in een meerjarenplan worden uitgezet. Ze waarborgen de ontwikkeling van onze 

kwaliteit. Ze worden breed gedragen en zijn realiseerbaar. We plannen de stappen zodanig in dat ze de 

hoogst mogelijke kans van slagen hebben, haalbaar zijn en een blijvend karakter hebben in de school. Die 

doelen zijn de kern van dit schoolplan. 
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Naast deze vijf centrale doelen worden in dit plan per onderwerp doelen beschreven. Een totaaloverzicht 

met tijdsplanning is aan het eind van dit schoolplan opgenomen. De beleidsvoornemens worden nader 

uitgewerkt in de jaarplannen. Daar staat ook beschreven hoe we de doelen willen bereiken.  

 

*  Doorgaande lijn sociaal-emotionele ontwikkeling  
Er is een doorlopende leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling die structureel in het lesprogramma aan bod 

komt. Er zijn eenduidige regels en afspraken binnen school die voor iedereen duidelijk en zichtbaar zijn. Er 

is een goed leerlingvolgsysteem op dit gebied.  

 

Wat zien we terug in school: 

•  De methode Kwink is volledig geïmplementeerd. Er is een doorlopende leerlijn: we zien dat in alle 

groepen op structurele wijze, als vast onderdeel van het lesprogramma,  aandacht besteed wordt aan 

sociaal-emotionele ontwikkeling; 

• Bij de overdracht naar een nieuwe groep wordt aangegeven hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling in 

een groep verloopt; 

• Er zijn goede afspraken over het gebruik van Zien! 

• In de groepen 6 wordt jaarlijks een weerbaarheidstraining gegeven; 

• Er is een goed contact met ouders over de (sociaal-emotionele) ontwikkelingen van het kind; 

• Er zijn minimaal vier Kwinkcoaches die de inzet van de methode coördineren en stimuleren 

 

• Een goed aanbod voor alle leerlingen: talentbegeleiding op alle vlakken 
Op Het Kompas is een goed aanbod voor alle leerlingen. 

 

Wat zien we terug in school: 

• In alle groepen wordt (gedifferentieerd) les gegeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel 

• Er is een goedwerkend zorgsysteem 

• Er is een aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben: voor kleuters, voor leerlingen in 

groep 3 en voor de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 in de Explorergroep 

• Er is een praktijkklas ( 1 ochtend per week) voor kinderen van de groepen 7 en 8 opgezet die meer 

praktische uitdaging nodig hebben 

• Er is beleid en een goed aanbod voor nieuwkomers en anderstalingen  

• Passend Onderwijs wordt meer en meer vanuit de onderwijsbehoeften van het individuele kind 

vormgegeven. 

• Er wordt doelmatig, systematisch en planmatig gewerkt; 

• We weten welke doelen we nastreven. We stellen doelen per leerjaar en per blok. We benoemen ze 

bij elke les; 

• We weten wat kinderen nodig hebben om die doelen te bereiken; 

• Kinderen hebben meer invloed op hun eigen leerproces; 

• We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. 

 

• Overgang van groep 1 naar groep 2, van groep 2 naar groep 3 
Er is een betere overgang van groep 1 naar groep 2, en van groep 2 naar groep 3 

 

Wat zien we terug in school: 

• de organisatie van de kleutergroepen gaat verder door in de school 

• de overgang van groep 2 naar groep 3 is minder groot geworden 

• De rekentaal van groep 3 wordt ook in de kleutergroepen gehanteerd 

 

• Creatieve vakken: meer out of the box en gezamenlijk 
Er is beleid om de creatieve vakken anders en meer gezamenlijk te organiseren 
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Wat zien we terug in school: 

• Er zijn schoolbreed afspraken over het gebruik van de methodes voor de creatieve vakken; 

• Er is beleid voor de creatieve vakken 

• De creatieve vakken worden meer gezamenlijk en groepsdoorbrekend gegeven. 

 

• Maximaal profijt van ICT in groep 1 t/m 8 
In alle groepen 1 t/m 8 is een touchscreen en zijn iPads/Chromebooks. Kinderen kunnen met deze middelen 

de basisvaardigheden oefenen. Alle leerkrachten kunnen optimaal met deze middelen werken. 

 

Wat zien we terug in school: 

• Digitale middelen worden optimaal gebruikt, geintegreerd in de gewone lessen;  

• Bij ieder basisvak is een makkelijk instapbaar oefenprogramma 

• de chromebooks worden efficient gebruikt, met vernieuwende programma’s; 

• Er is een leerlijn voor ICT-vaardigheden 

• Er zijn ontwerpprogramma’s / robots voor onder-, midden- en bovenbouw 

• Er zijn nieuwe touchscreens in de groepen 1/2 
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Hoofdstuk 4. ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

4.1 Onze visie: waar staan we voor 
We zien het als onze belangrijkste taak de leerlingen een goede basis mee te geven voor de toekomst in 

deze maatschappij, waarbij een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs onontbeerlijk is. Dit willen 

we bereiken door: 

• een goede sfeer in een veilige omgeving; 

• het aanleren van kennis en vaardigheden; 

• respect voor elkaar en voor individuele normen en waarden; 

• vanuit een gezond zelfbewustzijn verantwoordelijkheid durven nemen en dragen. 

Onze visie luidt als volgt: op Het Kompas begeleiden we de leerlingen op inspirerende wijze in een 

dynamische leeromgeving. Deze visie is terug te zien in het handelen van de leerkracht en het werken met 

de kinderen. 

 

Visie op ontwikkeling en leren 

We vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen om daar samen met andere 

leerlingen veel te willen en te kunnen leren. Een sfeervolle en uitnodigende leeromgeving nodigt als vanzelf 

de kinderen uit om actief, met plezier en succes aan de ontwikkeling van hun talenten te werken.  

We willen een school zijn die blijvend op zoek is naar mogelijkheden om het leren van de kinderen te 

versterken. Gebruik maken van de moderne technieken speelt daarbij een belangrijke rol (ICT). 

 

Visie 21st century skills 

We willen kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen 

functioneren in de 21e eeuw. Op onze school willen we daarom gericht aandacht geven aan de 21st century 

skills: 

• samenwerking en communicatie 

• kennisconstructie 

• ICT gebruik 

• probleemoplossend denken en creativiteit 

• planmatig werken 

• ondernemendheid 

 

Visie op onderwijs 

We willen door ons onderwijs bereiken dat elke leerling tot zijn recht komt en zich in school op zijn plaats 

en thuis voelt. Kinderen zijn verschillend en dat mogen ze zijn: verschillend in ontwikkelingsmogelijkheden 

en in onderwijsbehoeften.  

We houden rekening met die verschillen tussen kinderen. De leraren houden rekening met verschillen in 

instructiebehoeften van de leerlingen. Dit geldt zowel voor leerlingen bij wie sprake is van een 

ontwikkelingsvoorsprong als voor leerlingen die moeite hebben met het leren. Voor kinderen die significant 

boven of onder het gemiddelde zitten is er een passend aanbod. Zo komen we tegemoet aan de verschillende 

onderwijsbehoeften van onze leerlingen en geven we vorm aan passend onderwijs.  

Belangrijke pedagogische speerpunten zijn voor ons: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische 

zin, reflecterend vermogen en samenwerking. 

Belangrijke didactische uitgangspunten zijn:  

• Een goede instructie: we werken met het expliciete directe instructiemodel; 

• Passend onderwijs: we maken het onderwijs passend en betekenisvol, we differentiëren zoveel 

mogelijk binnen de groep door de eigen leerkracht; 

• We hanteren gevarieerde werkvormen 

• Kinderen kunnen zelfstandig (samen) werken; 

•    We versterken het eigenaarschap van de leerling 
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Visie op opbrengsten van het onderwijs 

We werken opbrengstgericht en handelingsgericht. De leervorderingen van onze leerlingen zijn leidend in 

het uitzetten van het onderwijskundig beleid binnen onze school.  

 

Visie op schoolklimaat 

We willen een school zijn waar de kinderen gemotiveerd en verwachtingsvol uitkijken naar de dingen die ze 

gaan leren; waar ook hun ouders zich welkom voelen en gehoord weten door de directie en het team; waar 

de medewerkers zich uitgedaagd voelen elke dag beter te worden in hun vak. We willen een school zijn die 

bruist van enthousiasme! 

 

4.2 Onze missie en kernwaarden: hier gaan we voor! 
Onze slogan is: Het Kompas: een veilige koers voor ieder kind!  

Onze school staat voor kindvriendelijk, kindgericht en kwalitatief goed onderwijs!  

     

 4.3 Onze onderwijskundige doelen 
Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet 

op het Primair Onderwijs zijn omschreven: 

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. 

Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen 

van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 

vaardigheden. 

Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving, wil 

leerlingen kennis laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten en actief 

burgerschap en sociale integratie  bevorderen.  

Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die 

is afgestemd op de behoefte van die leerling. 

 

 Ons onderwijs kenmerkt zich door een jaarklassensysteem, met instructie aan de grote groep, kleinere 

groepen en het individuele kind.  

 

 We werken met gerenommeerde en moderne onderwijsmethoden waarmee we voldoen aan de door de 

overheid gestelde kerndoelen en referentieniveaus. 

 

Ons onderwijs richt zich op een breed aanbod, waarbij de prioriteiten liggen bij de basisvakken (rekenen, 

taal, technisch lezen en begrijpend lezen). We zijn ons ervan bewust dat kinderen het best tot hun recht 

komen en kunnen leren in een ‘veilig’ schoolklimaat. We zullen er dan ook alles aan doen om te zorgen voor 

een fijne leeromgeving. 

 

Ons onderwijs is gericht op de maximale ontwikkeling van de talenten van het kind en we streven naar een 

passend aanbod voor alle leerlingen.  

We creëren een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. 

We gaan uit van een brede persoonlijkheidsvorming waaronder het ontwikkelen van kwaliteiten zoals 

aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en het vermogen tot samenwerken. 

We betrekken de leerlingen actief bij de les. 

We zetten moderne communicatiemiddelen in om het onderwijsleerproces te ondersteunen. Dat wordt in 

dit schoolplan niet verder belicht, we verwijzen hiervoor naar het ICT-beleidsplan. 

 

In het onderwijsaanbod zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om de volgende leergebiedoverstijgende 

kerndoelen te bereiken: bevorderen van een actieve werkhouding, bevorderen van het werken volgens plan, 
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bevorderen van gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, bevorderen van een positief zelfbeeld, 

bevorderen van sociaal gedrag, bevorderen van gebruik van nieuwe media. 

 

Het Kompas wil een levendige school zijn, waar vieren, ontmoeten en kennis nemen van elkaars talenten 

vanzelfsprekend is! 

 

4.4 Aspecten van opvoeden: Levensbeschouwelijke identiteit 
Het Kompas is een protestants-christelijke school. In de schoolgids staat dat in hoofdstuk 3 als volgt 

omschreven: 

Het Kompas is een protestants-christelijke basisschool. Ons onderwijs wordt geïnspireerd door het 

evangelie van Jezus Christus. Onze identiteit houdt voor ons in dat we leerlingen waarden en normen 

voorhouden. We laten de kinderen in ons onderwijs kennis maken met: 

• Bijbelverhalen en thema’s; we proberen hiermee een verband te leggen naar de leefwereld van de 

kinderen. 

• Levensvragen, zoals het leren herkennen en omgaan met allerlei gevoelens als verdriet, vreugde, 

vriendschap en jaloezie. Maar ook hoe kinderen met anderen samenleven en hoe ze omgaan met 

hun talenten en tekortkomingen. 

• Vieringen rondom de christelijke feestdagen 

• Andere religies en gebruiken 

• Het maken van keuzes en leren onderscheiden van recht en onrecht 

De kinderen krijgen de verhalen op hun eigen niveau aangeboden. We maken daarbij gebruik van de methode 

Trefwoord. Per week worden er 2 á 3 Bijbelverhalen verteld. Na de vertelling praten we met de kinderen 

over de kern van het verhaal en vertalen het naar deze tijd. We leren de kinderen respect te hebben voor 

de mening van een ander.   

Zo geven we inhoud aan het begrip ‘christelijk’. Wij doen dat samen met de ouders die dit alles 

onderschrijven of hiermee kunnen instemmen. 

 

4.5 Aspecten van opvoeden: schoolklimaat en veiligheid 
De belangrijkste ‘regel’ van onze school is voor iedereen te begrijpen en kan door iedereen worden 

nageleefd. Deze regel luidt: 

 Ga met een ander om zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan 

Wij, volwassenen en kinderen, gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en respect. Als leidraad 

hierbij gebruiken we het gedragsprotocol dat aan het begin van een nieuw schooljaar onder de aandacht 

van de ouders wordt gebracht en op onze website staat. Wij streven ernaar dat iedereen, die aan onze 

school verbonden is, dit protocol uitdraagt. Een veilig en rustig schoolklimaat is de basis van waaruit wij 

werken.  

De eerste weken in een schooljaar staat de groepssfeer centraal. Daarvoor hebben we het document ‘Het 

komt aan op het begin’ ontwikkeld.  

Indien er op school ‘pestgedrag’ geconstateerd wordt, treedt het pestprotocol in werking. Een bijzondere 

vorm van pesten is het pesten via internet. Ook in dergelijke voorkomende gevallen treedt de school op en 

handelt conform het pestprotocol. We doen dit omdat pesten via internet een grote impact heeft op 

kinderen en vaak doorwerkt of pas aan het licht komt in de schoolsituatie. 

 

 4.6 Aspecten van opvoeden: sociaal en emotionele ontwikkeling 
 Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze 

school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten 

goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij 

en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen worden gemeten bij de groepen 1 

en 2 met het observatie-instrument KIJK en vanaf groep 3 met Zien!. Tijdens de groepsbespreking worden 
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deze observaties besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken 

voor een groep of voor een individuele leerling besproken. 

 Onze ambities zijn:  

1. Meer gebruik maken van de kennis van collega’s die gespecialiseerd zijn op het gebied van sociaal-

emotionele ontwikkeling; 

2. Gerichter en adequater omgaan met de gegevens die uit de vragenlijsten voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling komen; 

3. Bij de overdracht naar een nieuwe groep wordt aangegeven hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling in een 

groep verloopt/is verlopen; 

4. Er zijn goede afspraken over het gebruik van Zien! 

5. Er is een goed contact met ouders over de (sociaal-emotionele) ontwikkelingen van het kind. 

  

 4.7 Aspecten van opvoeden: actief burgerschap  
Van scholen wordt geëist kinderen ook via onderwijs de kennis, houding en vaardigheden bij te brengen die 

noodzakelijk zijn voor het leven in een democratische rechtsstaat. Vanuit onze visie streven we er naar op 

school samen te leven in een klimaat van begrip en tolerantie. Dat er bij dit samenleven afspraken gemaakt 

moeten worden, net als in de maatschappij, zal duidelijk zijn. 

Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak. Wel is het een vanzelfsprekend bestanddeel binnen 

onze school. Voor de verdere uitwerking verwijzen we naar de schoolgids en naar het beleidsstuk Actief 

Burgerschap.  

Onze ambities zijn: 

• De methode Kwink voor sociaal en emotioneel leren en actief burgerschap is volledig 

geimplementeerd; Er is een doorlopende leerlijn: we zien dat in alle groepen op structurele wijze, 

als vast onderdeel van het lesprogramma,  aandacht besteed wordt aan sociaal-emotionele 

ontwikkeling; 

• Er zijn minimaal vier Kwinkcoaches die de inzet van de methode coördineren en stimuleren. 

 

4.8 De kernvakken: leerstofaanbod 
 Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. De 

methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met 

extra leerstof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en 

methodegebonden toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld  

 1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus (zie Tabel Vak- en Vormingsgebieden);  

 2. Wij gebruiken voor Lezen, Taal en Rekenen methodegebonden toetsen;  

 3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn;  

 4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan verschillen tussen leerlingen; 

 5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap;  

 7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT;  

 8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs;  

 9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 
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4.9 De kernvakken: ordening van ons onderwijs 
Ordening van de inhoud Wat er op het weekplan staat 

1.  Godsdienstige vorming Godsdienstige vorming 

2.  Werken met ontwikkelingsmateriaal Speelwerktijd 

3.  Taal  

3.1  Taalontwikkeling in groep 1 en 2 Taalontwikkeling 

3.2  Nederlands 

* taalvaardigheden: mondeling 

- spreken 

- luisteren 

* taalvaardigheden: schriftelijk 

- schrijven 

- spellen 

- stellen 

* taalvaardigheden: lezen 

- technisch lezen 

- begrijpend/studerend lezen 

- leesbeleving 

* taalbeschouwing 

Taal 

 

 

 

 

Schrijven 

Spellen 

 

 

Technisch lezen 

Begrijpend lezen 

Leesbeleving 

3.3 Engels Engels 

4 Rekenen/wiskunde Rekenen 

5 Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie 

5.1 Aardrijkskunde 

(geestelijke stromingen, maatsch. verhoudingen) 

Aardrijkskunde 

5.2 Geschiedenis (o.a. staatsinrichting) Geschiedenis 

5.3 Natuuronderwijs (o.a. biologie, natuurkunde, milieu, 

bevordering van gezond gedrag) 

Biologie 

6 Sociale redzaamheid Sociale en emotionele ontwikkeling 

6.1 Verkeer Verkeer 

7 Kunstzinnige vorming  

Beeldende vorming 

Tekenen  

Handvaardigheid 

 

 

Tekenen 

Handvaardigheid 

7.2 Muzikale vorming Muziek 

7.3 Dramatische vorming Drama 

8 Bewegingsonderwijs  

 

Gymnastiek 

 Pauze 

 N.B.: de vetgedrukte onderwerpen in de linkerkolom worden in het hoofdstuk hierna en in de bijlage Vak- 

en vormingsgebieden uitgebreid beschreven. 
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4.10 De kernvakken: inhoud van het onderwijs en beschrijving van de vakken 
 Ons onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van de kinderen. Hieronder verstaan we tenminste de 

emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van 

noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Dit geven wij op de volgende wijze 

vorm: 

  

 De doorgaande lijn wordt voor een groot deel bewaakt door de lesmethoden. In het leerlingvolgsysteem 

registreren we de resultaten van de methodegebonden toetsen. We volgen de jaarplanning van de methodes. 

Zo borgen we de ononderbroken ontwikkelingslijn. Voor ieder leerjaar zijn er ‘afspraken per vak’ vastgelegd. 

Dit document is te vinden in de groepsmap en/of in de teammap op de computer.  

 Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit aanbod 

worden eigen accenten gelegd die bepaald worden door de identiteit van de school (zie hieronder). Dat kan 

bij de leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. 

 

Godsdienstige Vorming  

Identiteit leeft en groeit en is een onderwerp  waarover we altijd met elkaar in gesprek blijven. Onze 

school kent een protestants-christelijke identiteit. Onze identiteit houdt voor ons in, dat we de leerlingen 

waarden en normen voorhouden. 

We laten de kinderen in ons onderwijs kennis maken met:  

• Bijbelverhalen en thema’s en proberen hiermee een verband te leggen naar de leefwereld van de 

kinderen. 

• Levensvragen, zoals het leren herkennen en omgaan met allerlei gevoelens als: verdriet, vreugde, 

vriendschap en jaloezie. Maar ook hoe kinderen met anderen samenleven en hoe ze omgaan met hun 

eigen talenten en tekortkomingen. 

• Vieringen, zoals de Christelijke feestfagen en gedenkdagen. 

• Andere religies en gebruiken 

• Het maken van keuzes en leren onderscheiden van recht en onrecht. 

De kinderen krijgen de verhalen op hun eigen niveau aangeboden. We maken daarbij gebruik van de methode 

Trefwoord. Er  worden per week 2 á 3 Bijbelverhalen verteld. Na de vertelling praten we vaak met de 

kinderen over de kern van het verhaal en vertalen deze naar deze tijd. We leren de kinderen respect te 

hebben voor de mening van een ander. 

 

Wij geloven dat het aanleren en zingen van liederen de verhalen uit de Bijbel ondersteunen. Daarom wordt 

er in onze school veel gezongen. We maken daarbij gebruik van diverse liedbundels en de liederen uit de 

methode Trefwoord. We willen op onze school op deze manier voor elk kind proberen de grondslag te leggen 

om als volwassene en als christen te leven in een voortdurend veranderende samenleving.  

 

 Groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 worden veel activiteiten aangeboden die voorbereiden op de leerlijn in groep 3.  

De aanpak in de groepen 1/2 is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Dit is onder andere te herkennen 

aan de inrichting van de lokalen. Het werken gebeurt vanuit de kring. Daar wordt de basis gelegd voor elke 

schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Van daaruit wordt gespeeld en gewerkt aan 

tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein.  

We werken in de onderbouwgroepen aan de hand van de thema’s van Sil op School. Thema’s die nauw 

aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en waarbij de kinderen betrokken zijn (bijv. herfst, 

voeding, kleuren enzovoort.) 

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Daarnaast is er veel aandacht 

voor ontdekkend bezig zijn. Dat ontdekkend bezig zijn, is spelend leren. Bij oudere kleuters heeft de 

leerkracht meer een sturende rol en gaat de opdracht een belangrijker rol spelen. Daarbij wordt de 

geleidelijke overgang gemaakt naar ‘kennis’: (voorbereidend) rekenen, lezen en schrijven maken deel uit van 

het programma: nog steeds op een ontdekkende, spelende manier (van grijpen naar begrijpen). Om de 

kinderen te leren zelfstandig te werken wordt gebruik gemaakt van een planbord. 
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Spel is heel belangrijk: Via het ´doen alsof´ in het rollenspel groeit het kind naar het ‘echt’ willen doen. In 

de praktijk van groep 1 en 2 komt dit neer op: een breed aanbod, veel keuzemogelijkheden, het werken in 

hoeken, het werken met ontwikkelingsmaterialen en veel creatieve activiteiten. 

 

Taal-denkontwikkeling 

Behalve aan de ontwikkeling van de woordenschat geven we veel aandacht aan de luisterhouding, een 

belangrijke voorwaarde voor het latere taalonderwijs en om via de taal informatie over te kunnen dragen. 

Bronnen en methoden die ons daarbij ter beschikking staan zijn: 

spelmaterialen en activiteiten die taalontwikkeling bevorderen; 

Sil op School; 

 

Geletterdheidsontwikkeling 

Aan de hand van materialen en activiteiten leren we de kleuters het zien van (steeds kleinere) verschillen. 

Dit is van belang voor het latere leesonderwijs. De kleuters komen bij diverse materialen vaak in aanraking 

met woorden, klanken en letters. Kleuters die daaraan toe zijn zullen zo tot lezen komen. Materialen die we 

daarbij gebruiken zijn: 

spelmaterialen die het klankbewustzijn bevorderen; 

Leeslijn, Kinderklanken, Sil op school; 

  

Reken-denkontwikkeling 

Via het maken van figuren, bouwsels, tekeningen enzovoort gaat de kleuter om met hoeveelheden. Daardoor 

ontstaat getalbegrip, ruimtelijk inzicht en kennis van begrippen. Deze zijn onmisbaar voor het latere 

rekenonderwijs. Na het handelend omgaan met hoeveelheden, wordt uiteindelijk de stap gezet naar ‘het 

platte vlak’. Bronnen en methoden die ons daarbij ter beschikking staan zijn: 

spelmaterialen en activiteiten die omgaan met hoeveelheden bevorderen; 

Wizwijs; 

Sil op School; 

Met Sprongen Vooruit voor groep 1 en 2; 

 

Motorische ontwikkeling 

Een kleuter is beweeglijk en krijgt daarvoor de ruimte. We stimuleren dat en bieden dat in de vorm van: 

vrij spelen, buiten of in het speellokaal; bewegingslessen in het speellokaal bijv. tik- en zangspelletjes, 

lessen met gymmateriaal of een les waarin bepaalde technische vaardigheden centraal staan (bijvoorbeeld 

werpen en vangen). Eén bewegingsles per week wordt gegeven door de vakleerkracht gymnastiek, één keer 

per veertien dagen is er een les dans door de vakleerkracht dans. 

We stimuleren de motorische ontwikkeling van de kleuter ook door het bieden van een grote variatie aan 

activiteiten, van grote bewegingen tot kleine, onder andere door de vele creatieve activiteiten. Een soepele 

fijne motoriek en een goede pengreep zijn van belang voor het latere schrijfonderwijs. 

 

Wereldoriëntatie 

De wereld van de kleuter is de wereld om hem heen. Het is ons uitgangspunt om ‘die’ wereld beter te leren 

kennen. Hieraan komen we tegemoet door ons themaonderwijs. 

 

Expressie 

De kleuter beleeft de wereld met zijn hele wezen, alle indrukken moeten hun weg kunnen vinden naar buiten. 

Dat gebeurt door middel van kringgesprekken, beeldende expressie, muziek en zang en uitbeelden. We 

proberen de kinderen te helpen door veel tijd te besteden aan creatieve activiteiten. 

 

Het volgen van de ontwikkeling  

De meeste kinderen zitten twee à drie jaar in een onderbouwgroep, afhankelijk van hun leeftijd, aard en 

aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om de hiervoor beschreven processen te volgen en eventuele 

problemen tijdig te signaleren. We gaan na of een kind in die periode voldoende basis heeft opgebouwd om 
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met een redelijke kans op succes naar groep 3 te gaan. We zien een kind liever een jaar langer ‘kleuteren’ 

dan jarenlang op de tenen de school doorlopen. Indien dit voor een kind van toepassing zou zijn, dan is er 

uitgebreid overleg met de ouders. 

De leerlingen die in oktober, november en december instromen vormen een speciale groep. Voorheen bleven 

zij in de regel een extra jaar in de kleutergroep, nu wordt dat door de Inspectie gezien als verlenging. We 

observeren al deze leerlingen alsof het oudste kleuters zijn. Op basis van de uitslag van deze observaties 

(mogelijk aangevuld met uitslagen van toetsen) beslissen we of een kind doorgaat naar groep 3. We hebben 

een protocol opgesteld voor de overgang van groep 2 naar groep 3 alsmede een protocol voor deze zgn. 

Herfstkleuters. 

 

Met inachtneming van bovenstaande is ons onderwijs in de groepen 1 en 2 dan ook gericht op: 

• Leren door doen, bijvoorbeeld in spelsituaties; 

• Het kiezen van werkvormen die aansluiten bij bekende situaties; 

• Het ontwikkelen van de passieve en actieve woordenschat; 

• Het flexibel omgaan met verschillen tussen kinderen. Dat geldt zowel voor de zwakkere (in overleg met 

de intern begeleider) als de hele goede leerlingen die via ontwikkelingsmaterialen en de computer in de 

gelegenheid worden gesteld het leren lezen verder te ontwikkelen; 

• Het leggen van een stevige basis voor een vloeiende overgang naar groep 3. 

 

De leerkracht heeft een ondersteunende taak en zal het kind de mogelijkheden bieden om zich te 

ontwikkelen. Hij/zij kan flexibel omgaan met het aanbieden van activiteiten en oog hebben voor wat 

kinderen doen, ervaren en willen (kunnen) doen. Kinderen die niet spontaan met deze activiteit bezig zijn, 

zullen gestimuleerd en begeleid worden door de leerkracht.  

Er is een ontwikkelingslijn opgesteld. Die wordt bijgehouden zodat de leerkracht voor elke leerling een 

duidelijk beeld van de individuele ontwikkeling in kaart brengt. 

    

Zie de bijlage: tabel Vak- en Vormingsgebieden voor de beschrijving van de groepen 

3 tot en met 8 

 

4.11 De kernvakken en inzet moderne media 
ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze 

leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-

middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan 

met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software.  

De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden en maken optimaal gebruik van het 

digitale bord.  

De leerlingen werken met software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. De leerlingen zijn gewend 

de computer te gebruiken als oefenprogramma bij aanvankelijk lezen, spelling en rekenen en 

wereldorientatie.  

We beschikken over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software. Er is een 

Internetprotocol.  

Voor meer informatie verwijzen we naar het ICT-beleidsplan waar we onze doelen, inspanningen enzovoort 

met betrekking tot dit onderwerp hebben beschreven. Het ICT-beleidsplan is vastgesteld in 2019. 

 

4.12 Het lesgeven: effectieve leertijd 
Door de veelheid aan vak- en vormingsgebieden in een lesweek in samenhang met de aandacht die wordt 

geschonken aan een goede sfeer in de klas mogen we constateren dat een schoolweek behoorlijk ‘vol’ is. 

Daarom vinden we het belangrijk dat de leertijd zo effectief mogelijk benut wordt. We proberen hier vorm 

en inhoud aan te geven door zoveel mogelijk volgens vaststaande weekschema’s te werken en de rust in de 

school te bewaren. Ook gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de lessen, zodat deze ook echt om kwart 

voor negen en kwart over één kunnen beginnen.  
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Het team heeft afspraken gemaakt over de hoeveelheid tijd die per week per leerjaar aan een vakgebied 

wordt besteed. Ook zijn afspraken gemaakt over het omgaan met storende factoren zoals te laat komen, 

ruzies e.d. Deze afspraken zijn opgenomen in het gedragsprotocol en in het afspraken-ABC voor 

leerkrachten dat jaarlijks wordt herzien. 

 

4.13 Het lesgeven: pedagogisch handelen 
Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun 

leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf 

en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd 

klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie 

en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor 

zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we 

duidelijke regels en ambities:  

1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas  

2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving  

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

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

5. De leraren bieden de leerlingen structuur  

6. De leraren zorgen voor veiligheid  

7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken  

8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken 

 

4.14 Het lesgeven: didactisch handelen 
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken 

met groepsplannen). We passen het expliciete directe instructiemodel toe: benoemen het doel van de les, 

geven instructie aan de basisgroep. Leerlingen die minder instructiebehoefte hebben mogen eerder met 

hun taak beginnen. Leerlingen die meer instructiebehoefte hebben, krijgen verlengde instructie. De les 

wordt gezamenlijk afgesloten en er wordt teruggekeken of het doel van de les behaald is. Omdat we veel 

waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken.  

Onze ambities zijn:  

1. De lessen zijn goed opgebouwd  

2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus  

3. De leraren passen het directe instructiemodel toe 

4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen  

5. De leerlingen werken zelfstandig samen  

6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)  

7. De leraren laten leerlingen vanaf groep 5 hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren  

8. De leraren zorgen voor een gedifferentieerd aanbod 

9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie: extra lestijd en oefentijd voor zwakke leerlingen 

 

4.15 Het lesgeven: actieve en zelfstandige houding van de leerlingen 
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: 

zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het 

belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat 

autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te 

gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer 

sturing nodig hebben, krijgen die ook.  
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4.16 Het lesgeven: klassenmanagement 
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren 

pas succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen 

organiseren. Onze ambities zijn:  

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal  

2. De leraren hanteren heldere regels en routines  

3. De leraren voorkomen probleemgedrag  

4. De leraren zorgen ervoor dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn. 

 

4.18 De opbrengsten: opbrengstgericht werken  
  Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). We kunnen ons goed vinden in de heldere 

formulering die de Inspectie ons geeft: Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht 

werken aan het maximaliseren van prestaties.  

We herkennen ons tevens in de volgende indicatoren voor opbrengstgericht werken: 

1. Leraren volgen de vorderingen van de leerlingen systematisch; 

2. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de 

leerlingprestaties; 

3. De school gebruikt de toetsuitslagen voor het opstellen van (groeps)handelingsplannen;  

4. De school gaat de effecten van de zorg na;  

5. De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten;  

6. De school evalueert regelmatig het onderwijsproces.  

  

 We richten ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de Cito-toetsen. Voor de Cito-toetsen van rekenen 

en lezen is een doel (een norm cq schoolstandaard) vastgesteld. Het opbrengstgericht werken wordt 

ondersteund door ons Cito leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag 

van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde 

vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB'er 

en de leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:  

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)  

2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent het expliciete directe instructiemodel toepassen  

3. Meer automatiseren  

4. Methode-aanbod uitbreiden  

5. Differentiatie aanpassen  

De schoolleiding, de IB'ers en de taal-, lees-, rekencoördinatoren voeren vervolgens klassenconsultaties uit 

om te observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies 

effect hebben.  

We passen dit alles toe binnen de cyclus van het Opbrengstgericht werken in 4D: data, duiden, doelen, 

doen.  

 

4.19 De opbrengsten: opbrengsten 
 Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. 

met name Lezen, Taal, Rekenen en de sociaal- en emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de 

leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en 

succesvol vervolgonderwijs.  

 Onze ambities zijn:  

 1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten op grond van hun 

kenmerken;  

 2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten op grond van hun kenmerken;  

 3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden op grond van 

hun kenmerken; 

 4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden; 
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 5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar;  

 6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs;  

 7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs. 
  

   

4.20 Beleidsvoornemens en plannen ten aanzien van onderwijs, voor zover niet 

opgenomen in de vijf centrale doelen: 
* Implementatie nieuwe methode voor Rekenen: WIG 5.0 

* Oriëntatie op en implementatie van nieuwe methodes voortgezet lezen, begrijpend lezen en Engels 

* Besluit over vervangen dan wel voortzetten  van het kleuterprogramma Sil op School 

* Actualiseren van het rekenbeleidsplan 

* Leerkrachten laten de kinderen zelfstandig samenwerken en ontwikkelen deze vaardigheden 

* Meer gebruik maken van de kennis van collega's die gespecialiseerd zijn op het gebied van sociaal 

emotionele problematiek.  

* Gerichter en adequater omgaan met de gegevens die uit de toetsen  voor sociaal emotionele ontwikkeling 

komen.  

* Optimaliseren van het werken met trendanalyses Parnassys, benoemen en vastleggen van momenten 

waarop toetsen worden geanalyseerd volgens de cyclus van OGW in 4D.   

* Leerkrachten worden steeds meer autonoom in het toepassen van de cyclus OGW tav hun groep. Het 

eigenaarschap van de groep ligt bij de leerkracht. 
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Hoofdstuk 5. PASSEND ONDERWIJS 

 

5.1 Leerlingenzorg 
Ons belangrijkste uitgangspunt is het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind in een veilig 

pedagogisch schoolklimaat. We richten het onderwijs zo in dat kinderen relatie, competentie en autonomie 

ervaren; kinderen moeten zich veilig en gesteund voelen om tot leren te kunnen komen. Elk kind mag er zijn 

en hoort erbij; wij willen uitgaan van hun mogelijkheden en talenten. Wij streven ernaar dat kinderen bij 

ons op school een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen volgen. 

De leerlingen doorlopen in beginsel de basisschool in een periode van acht jaar. Het komt voor dat een kind 

in overleg met de ouders een leerjaar over doet. Ook komt het voor dat een leerling, in overleg met de 

ouders, een leerjaar versnelt. Het effect van verlengen/ versnellen volgen we nauwgezet. 

De leerlingenzorg heeft op onze school hoge prioriteit. We maken daarbij onderscheid tussen de algemene 

zorg voor alle leerlingen, ofwel het geven van goed onderwijs (Basisondersteuning) en de zorg voor de 

leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben (Extra ondersteuning). Omdat kinderen zich op 

verschillende manieren ontwikkelen, hebben kinderen verschillende onderwijsbehoeften, waaraan we 

tegemoet proberen te komen door te werken met convergente differentiatie: kinderen werken binnen een 

jaargroep aan dezelfde doelen, maar de intensiteit van de instructie en van de begeleiding en de leertijd is 

verschillend, soms ook het aanbod. 

  

De verantwoordelijkheid voor een goed lopende leerlingenzorg ligt formeel gezien bij de directeur. Ons 

hele team voelt zich echter verantwoordelijk voor de zorg die we bieden; het eigenaarschap van de groep 

ligt bij de leerkracht van de start met de groep tot en met de overdracht naar de nieuwe leerkracht. 

De intern begeleiders organiseren en coördineren de leerlingenzorg. Zij ondersteunen de 

groepsleerkrachten bij hun belangrijke taak om alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten 

volgen.  

Wij hebben een betrouwbare structuur om goede leerlingenzorg te kunnen bieden: 

• een goed functionerend leerlingvolgsysteem (Cito, Zien en Kijk); 

• een goed instrument om de resultaten die we hiermee verkrijgen te verwerken en te kunnen analyseren 

(ParnasSys/WMK-PO);  

• het toepassen van de cyclus Opbrengstgericht werken: op basis van de verzamelde gegevens handelen 

op groepsniveau en leerlingenniveau, evalueren en opnieuw handelen; 

• voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, steeds in overleg met ouders, organiseren van onderzoek, 

externe hulp en expertise en intensieve hulp (RT). 

 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren kennen de leerlingen 

2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg of ondersteuning nodig hebben 

3. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind 

4. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor de leerlingen 

5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van 

de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 

6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de ondersteuningsbehoefte 

van de leerlingen 

7. De school voert de zorg planmatig uit 

8. De school gaat de effecten van de zorg na 

9. De intern begeleiders coördineren de zorg en begeleiding.  

 

5.2 Passend Onderwijs  
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs ingegaan. Het doel van passend 

onderwijs is het gehele onderwijssysteem zo aan te passen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het beste 

bij hem of haar past, aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en talenten.  
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Bij passend onderwijs krijgt de ene leerling meer leertijd en intensievere instructie of begeleiding dan een 

andere leerling. 

We willen rekening houden met de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen: wat heeft een kind 

nodig om een bepaald doel te bereiken, om welke vaardigheden gaat het, welke aanpak heeft het hiervoor 

nodig?  

Deze vragen stimuleren om anders naar kinderen te kijken: minder naar wat het kind niet kan en naar wat 

er mis gaat en meer naar wat het kind nodig heeft en welke aanpak werkt. Ouders worden vroegtijdig 

betrokken. Zij denken en praten mee over de wijze waarop ondersteuning wordt gerealiseerd.  

Voor ieder kind moet er een passende onderwijsplek zijn. Ook als het kind een handicap of gedragsprobleem 

heeft, moet het met extra begeleiding en maatwerk naar het reguliere onderwijs kunnen. Pas als het echt 

nodig is, komt speciaal (basis)onderwijs in beeld.  

Om dit passende onderwijs te kunnen bieden en tegemoet te komen aan de verschillende onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zullen wij met het team de vaardigheden verder moeten 

ontwikkelen om dit mogelijk te maken. Ook blijven we werken aan de optimalisering van de onderwijs- en 

ondersteuningsstructuur die daarvoor nodig is.  

In de aanloop naar het passende onderwijs en na de invoering van passend onderwijs zijn diverse 

scholingstrajecten voor het team georganiseerd.  

 

5.3 De aanloop naar Passend onderwijs op Het Kompas 
* Scholingstraject GIP met het Seminarium voor Orthopedagogiek, waarbij het zelfstandig werken beter 

werd georganiseerd en de groepsinstructie en instructie aan kleine groepjes of individuele leerlingen 

mogelijk werden. 

* Lees-verbeter-traject met het CPS waarbij het toepassen van het directe instructiemodel en 

convergente differentiatie ontwikkeld werden. 

* Invoering Parnassys: enerzijds een instrument voor scholen om het leerlingendossier digitaal te 

organiseren; anderzijds een instrument om de cyclus van het opbrengst- en handelingsgericht werken te 

kunnen toepassen. 

* Om het opbrengstgericht werken nog meer naar de leerkracht en de groep te brengen zijn we in het 

schooljaar 2013-2014 gestart met een traject OGW in 4D met het CED: 1e jaar lezen, 2e jaar rekenen; 3e 

jaar (2015-2016) rekenen en starten met gedrag. 

* Onderdelen van OGW in 4D: 

• Opstellen van een Schoolstandaard (voor lezen en rekenen); trendanalyses op school-groeps- en 

individueel niveau; het stellen van doelen en evalueren = Cyclus OGW. 

• Klassenconsultaties gericht op het verbeteren van de basisinstructie en het doelgericht werken met de 

methodes voor lezen en rekenen. 

• Basisondersteuning: goede kwaliteit van de basisinstructie en het optimaliseren van het werken met 

groepsplannen; passend onderwijs valt of staat met goed onderwijs in de groep.   

• Differentiatie: toekennen van arrangementen; onderwijsbehoeften centraal; afstemming en clustering 

van leerlingen; optimaliseren van hulpplannen. 

 

5.4 Passend onderwijs op Het Kompas - de praktijk 
Hoe wij vorm geven aan een goede onderwijs-ondersteunings-structuur. 

• Directie en IB organiseren de schoolontwikkeling d.m.v. van teamscholing en bewaken het 

ontwikkelingsproces binnen het team. 

• We werken volgens de principes van Opbrengstgericht werken (OGW) en werken met een jaarcyclus 

voor OGW, waarbij we: 

o waarnemen (evalueren en verzamelen van gegevens o.a. door observeren en het afnemen van Cito- 

en methode-toetsen),  

o begrijpen (onderwijsbehoeften benoemen en clusteren van leerlingen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften),  

o plannen (doelen stellen in groepsplannen en hulpplannen),  
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o handelen (uitvoeren van de groepsplannen en hulpplannen).  

of met de termen van OGW in 4D: data, duiden, doelen, doen > data enz. 

• Het expliciete directe instructiemodel wordt toegepast: de instructie wordt gegeven op drie niveaus: 

goede Basisondersteuning, extra ondersteuning aan ‘de bovenkant’ en  aan ‘de onderkant’. We hanteren 

het CITO leerlingvolgsysteem. Leerlingen met een IV- of V-score, leerlingen die sterk terugvallen en 

leerlingen met een hoge I-score komen in aanmerking voor extra begeleiding. Voor deze kinderen wordt 

een hulpplan opgesteld.  

De ondersteuning/begeleiding wordt zoveel mogelijk binnen de groep door de eigen leerkracht gegeven: 

een intensief arrangement of een verdiepend arrangement.  

• Om lestijd te kunnen stapelen, wordt ook buiten de groep instructie gegeven of extra geoefend met 

behulp van een onderwijsassistentof de ib’er; Voor het lezen zetten we hiervoor ook Tutorlezen in. 

De hulp door de ib’ers buiten de groep is de meer specifieke hulp voor kinderen met een individuele 

leerlijn en/ of een OPP.  

• We kiezen voor goede, eigentijdse methodes die het werken met het expliciete directe instructiemodel 

mogelijk maken.  

• ParnasSys is zó ingericht dat de structuur van Basisondersteuning en extra ondersteuning zichtbaar 

wordt op de Groepskaart (groepsplannen, hulpplannen) en kan worden ingevuld door de leerkrachten 

voor hun groep. 

Door het bijhouden van de verschillende gespreksnotities (door leerkrachten, ib’er en directie) en de 

overdrachtsnotities (Kind-kenmerken, waarin stimulerende, belemmerende factoren en 

onderwijsbehoeften van kinderen worden beschreven) ontstaat een volledig digitaal leerlingendossier 

in ParnasSys. 

• De cyclus van OGW start met het verzamelen van gegevens: Cito-toetsen, methodetoetsen en 

observaties worden door de leerkrachten geregistreerd in ParnasSys en ‘kleuren’ de Groepskaart en 

maken het mogelijk om ontwikkeling en trends af te lezen.  

• Directie en ib’ers organiseren besprekingen in het team van de trendanalyses op schoolniveau, 

groepsniveau (datamuur) en individueel niveau na de Medio en de Eind toetsen van Cito. 

De ib’ers organiseren groepsbesprekingen met leerkrachten voor het bespreken van de 

groepsresultaten en individuele resultaten in groepsbesprekingen bij de start van het schooljaar, medio 

schooljaar en aan het eind.  

• Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften worden leerling-besprekingen gevoerd met 

leerkracht, ib’er en ouders en vaak ook met externe deskundigen of betrokkenen.  

• Door het inroepen van extra expertise voor de leerlingen met zeer specifieke 

ondersteuningsbehoeften. We kunnen de expertise inschakelen van onder andere PPO Leiden ofhet 

CJG.  

• Voor de 2% zwakst scorende leerlingen die losgekoppeld worden van de leerlijn van de groep t.a.v. lezen, 

rekenen, spelling of begrijpend lezen, stellen we een ontwikkelingsperspectief plan = OPP. 

Ook voor kinderen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften t.a.v. leren, werkhouding, sociaal-

emotioneel functioneren of anders werken we met een OPP. 

• We zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen die door ziekte de school 

voor een bepaalde tijd niet kunnen bezoeken. We hebben ervaring met het werken met KlasseContact. 

 

Onze ambities zijn: 

1. Binnen het directe instructiemodel wordt gedifferentieerd in instructiebehoefte, aanbod, 

verwerking en lestijd 

2. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde) 

3. De leraren laten de leerlingen zoveel mogelijk zelf hun werk corrigeren 

 

5.5 Het Kompas als deelnemende school binnen PPO Leiden 
De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg PPO, ondersteunt 

basisscholen bij het uitgaan van verschillen tussen kinderen in de groep.  
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De basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs in de regio Leiden werken samen om voor alle 

kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden door: 

• het professionaliseren van leerkrachten; 

• het ondersteunen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag; 

• het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopende onderwerpen zoals leesproblemen, 

gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten, ouders;  

• samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening; 

• te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs 

• te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.  

 

De structuur die hierbij wordt geboden bestaat uit:  

• Een beleidsplan waarin de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband wordt omschreven  

• Directiekringen  

• Netwerken voor intern begeleiders  

• Ondersteuningsteams (multidisciplinair team voor consultatie en advies aan scholen ten aanzien van 

individuele leerlingen)  

• Expertteams (bundeling van expertise vanuit de AED en het SBO, waarop scholen in samenwerking met 

ouders een beroep kunnen doen voor advies en begeleiding van leerlingen en leerkrachten met een 

specifieke hulpvraag)  

• Scholingsbijeenkomsten en inspiratieworkshops voor directies, intern begeleiders en leerkrachten 

• Een dekkend netwerk van (Speciale) Basisscholen; passend onderwijs voor ieder kind. Regulier waar het 

kan, speciaal waar nodig! 

 

5.6 Talentontwikkeling 
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de toekomst is het noodzakelijk dat we oog hebben voor 

individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. 

Kinderen die op de Cito-toetsen meerdere keren een hoge score behalen en/of naast het werken aan de 

plus-stof van de methodes duidelijk laten zien dat ze meer aankunnen en/of meer uitdaging nodig hebben, 

bieden we verrijkingsstof aan in de Explorergroepen (vanaf groep 4) één keer per week. De lestijd in de 

Explorergroep varieert per jaargroep. Leerlingen krijgen vanuit de Explorergroep extra verrijkende 

opdrachten mee voor hun basisgroep. Voor de groepen 1-2 is er 1 x per 14 dagen een leerkracht vrij 

geroosterd om te werken met kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De intern begeleider en/of 

onderwijsassistenten begeleiden de kinderen uit de groepen 3 die al kunnen lezen en/of rekenen.  

Daarnaast willen we een Praktijkklas starten voor kinderen die op meer praktisch gebied extra uitdaging 

nodig hebben. Hierbij gaat het om leerlingen uit de groepen 7 en 8 die moeite hebben met de ‘leervakken’, 

we willen hen op deze manier aanspreken op hun praktische talenten. 

Het belangrijkste doel is voor al deze leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden, waarin zij ‘leren 

leren’ en met plezier en succes kunnen werken aan de ontwikkeling van hun talenten samen met 

ontwikkelingsgelijken.  

 

Onze ambities zijn: 

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen; 

2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen; 

3. Het onderwijs in de Explorergroep gaat door in de basisgroep; 

4. Er is een praktijkklas voor leerlingen van de groepen 7 en 8 opgezet. 

 

Beleidsvoornemens en plannen ten aanzien van Passend Onderwijs, voor zover niet 

opgenomen in de vijf centrale doelen: 
 

• Optimaliseren van de Basisinstructie en het werken met groepsplannen: het gedifferentieerde aanbod 

voor taal, lezen en rekenen kan doelgericht worden ingezet 
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* De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een 

analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. 

* De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten, gekoppeld aan een analyse, 

conclusies en (uitgevoerde) interventies. 

* De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de aantallen verlengers en zittenblijvers, 

gerelateerd aan de normen van de inspectie. 

* De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de taal- en rekenresultaten (tussentoetsen), 

gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. 
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Hoofdstuk 6. PERSONEELSBELEID 
 

6.1 Doelen van het personeelsbeleid 
Onze school is een plaats waar met passie en plezier gewerkt wordt en waar sprake is van een professionele 

leercultuur, met een open en transparante manier van werken.  

De doelen die we nastreven met het oog op de kwaliteit van de medewerkers zijn gericht op: 

Het vergroten van de kwaliteit van de medewerkers als team en als individu. Dat zal het onderwijs aan de 

leerlingen ten goede komen. Het welbevinden van de medewerkers op Het Kompas heeft hoge prioriteit. Er 

is aandacht voor werkdruk(verlaging), scholing en loopbaanontwikkeling. We zien de leerkrachten als 

professionals. Zij moeten zich kundig voelen, in een veilige omstandigheid kunnen werken en leren, zich 

uitgedaagd voelen door actueel of toekomstig werk. Dit is een belangrijk punt dat de directeur regelmatig 

onder de aandacht zal brengen van de algemeen directeur. 

 

6.2 Personeel 
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwalitatief en kwantitatief) uitziet en wat wenselijk 

is op een termijn van vier jaar. Daarbij is bekend welke acties er ondernomen moeten worden om de 

gewenste situatie dichterbij te brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie en 

afspraken.  

 

De directie van de school bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De directie van de school 

wordt bijgestaan door drie intern begeleiders, een voor de onderbouw, een voor de middenbouw en een voor 

de bovenbouw. De school heeft een viertal onderwijsassistenten in dienst. Er zijn  de volgende 

vakleerkrachten: 

Gymnastiek: Deze geeft per week 2 gymlessen aan de groepen 3 t/m 8 en 1 gymles aan de groepen 1/2.  

Dans: Deze geeft 1 x per twee weken 30 minuten dansles aan de groepen 1/2.  

Muziek: Deze geeft 1 x per week 30 minuten muziek aan de groepen 1 tot en met 8. 

Het aantal teamleden van de school is (inclusief directie) 35 waarvan 6 in voltijd en 20 in deeltijd. Daarnaast 

beschikt de school over een conciërge (0,75 fte).  

 

 Taken en functies Huidige 

situatie 2019-

2023 

Gewenste 

situatie 2019-

2023 

  

 Directie 1,2 fte 1,4 fte   

 LB-leraren 4    

 Leerkrachten met een master EN 4 6   

 Aantal intern begeleiders 3 3   

 Aantal onderwijsassistenten 3 4   

 ICT-specialisten 1 1   

 Vakleerkracht gym 2 2   

 Vakleerkracht dans 1 1   

 Vakleerkracht muziek 0,15 fte 2,5 fte   

 Adm. Medewerker 3 uur 3 uur   

 Conciërge 0,75 0,75   

 Verhouding leerkrachten 

man/vrouw 

1 man, de rest is 

vrouw 

Meer mannen   
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De leeftijdsopbouw van de medewerkers is als volgt: 

 

Per 01-08-2019 Directie leraren Ondersteunend personeel 

Ouder dan 50 jaar 2 12 1 

Tussen 40 en 50 jaar  5 3 

Tussen 30 en 40 jaar  7 1 

Tussen 20 en 30 jaar  3  

Totaal 2 27 5 

 

Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. In het schooljaar 2018-2019 is een professioneel statuut 

opgesteld. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. De personeelsleden verzorgen het 

onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept. Van de leerkrachten wordt 

verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor 

hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin 

een stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de aandacht met 

name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in situaties waarbij vernieuwingen worden 

ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid 

extra aandacht. Leerkrachten worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en 

een prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel zich betrokken voelt bij het werk 

en bij de school. 

De administratie en de procedures zijn helder, transparant en overzichtelijk. De wettelijk verplichte 

procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  

 

6.3 De schoolleiding 
De leiding van de school berust bij de directeur en de adjunct-directeur (functiebeschrijving in het 

functieboek van de PCSV). Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede 

communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. Daarnaast is het 

onderwijskundig leiderschap van groot belang. Het bestuur streeft naar een evenredige vertegenwoordiging 

van vrouwen in de schoolleiding. 

De directie wil adaptief leiding geven. Dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt 

met verschillen tussen leraren.  

 

6.4 Beroepshouding – professionele cultuur 
Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende 

kwaliteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, 

aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities: 

• Handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school;  

• Zich collegiaal en flexibel opstellen; 

• Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar; 

• Met anderen kunnen en willen samenwerken; 

• Hun werk met anderen bespreken; 

• Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten; 

• Genomen besluiten loyaal uitvoeren; 

• Zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen; 

• Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken; 

• Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen; 

• Anderen kunnen en willen begeleiden of helpen; 

• Beschikken over reflectieve vaardigheden. 

Deze ambities worden 1 x per twee jaar beoordeeld door de directie en het team 
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6.5 Borgen van de kwaliteit van de medewerkers 
Onze school hanteert diverse instrumenten voor haar (integraal) personeelsbeleid. We zetten deze 

instrumenten in om de leraren te ontwikkelen (in de gewenste richting). De kernvraag bij ons 

personeelsbeleid is: hoe zorgen we ervoor dat de leraren de geformuleerde ambities steeds beter gaan 

beheersen? 

Onze instrumenten zijn: 

• Het Integraal Personeelsbeleidsplan van de PCSV; 

• Bekwaamheidsdossiers; 

• Klassenbezoeken, met o.a. kijkwijzers (Kapablo) op een vooraf te bepalen ontwikkelingsgebied; 

• Persoonlijke Ontwikkelplannen; 

• Functioneringsgesprekken; 

• Nascholingsplan. 

 

6.5.1 Integraal personeelsbeleidsplan 
De algemeen directeur heeft in samenwerking met de drie directeuren van onze scholen het Integraal 

Personeelsbeleidsplan opgesteld.  

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op het vinden, binden en boeien van 

gekwalificeerde medewerkers die in hun werk betrokkenheid en kindgerichtheid voorop hebben staan. De 

medewerkers weten zich verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling ten gunste van de 

schoolontwikkeling (doelstelling uit het strategisch koersplan). 

 

6.5.2 Bekwaamheidsdossiers 
Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier. Deze dossiers zijn opgeslagen in de school, in 

een afsluitbare kast in de directiekamer. In dit dossier bevinden zich: 

• Afschriften van diploma’s en certificaten, bewijs van deelname aan nascholing; 

• Aktes van benoeming; 

• De gescoorde competentielijsten; 

• De persoonlijke ontwikkelplannen; 

• De gespreksverslagen. 

 

6.5.3 Klassenbezoeken 
De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid minimaal 1 klassenbezoek af. Bij het klassenbezoek worden –in 

overleg- criteria die afkomstig zijn van de competentieset dan wel criteria voortkomend uit de huidige 

schoolontwikkeling geobserveerd. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering 

geeft aan de gemaakte persoonlijke ontwikkelplannen. Er kan gebruik worden gemaakt van het instrument 

Kapablo. Dit instrument wordt altijd ingezet als er sprake is van een beoordeling in het kader van de 

overgang/doorstroming van startbekwaam naar basisbekwaam, en van basisbekwaam naar vakbekwaam.  

De intern begeleiders voeren jaarlijks 1 a 2 keer per leerkracht een observatie uit, aan de hand van 

kijkwijzer en passend bij de schoolontwikkeling. De observaties worden nabesproken met de betreffende 

leerkracht. 

 

6.5.4 Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP) 
Iedere werknemer stelt een POP op en voert een doelstellingengesprek (volgens format van het IPB). Dit 

plan beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling en 

wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, begeleiding enzovoort. De medewerkers stemmen hun 

doelen zoveel mogelijk af op de doelen van de school. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens 

klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde bij het voortgangsgesprek. In het beoordelingsgesprek 

wordt door de directie een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s en het totale 

functioneren. 
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6.5.5 Functionerings – en beoordelingsgesprekken 
De directie voert in een cyclus van twee jaar een planningsgesprek, voortgangsgesprek en een 

beoordelingsgesprek. Deze cyclus is beschreven in het IPB, compleet met formulieren en handleidingen. 

Tijdens het planningsgesprek staat het POP van de medewerker centraal. Op basis van het ontwikkelde POP 

wordt omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: 

werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid en mobiliteit. 

 

Onze school beschikt over een regeling beoordelingsgesprekken. De directie voert een beoordelingsgesprek 

bij de overgang van een tijdelijke naar een vaste benoeming. Ook wordt 1 x per twee jaar een 

beoordelingsgesprek gevoerd met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt ons 

competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders en 

de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld.  

 

6.5.6 Deskundigheidsbevordering - professionalisering 
Deskundigheidsbevordering heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het 

onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van onze school. Daarnaast heeft nascholing het doel bij te 

dragen aan de individuele ontwikkeling van leerkrachten.  

Professionalisering komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor 

(persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen en/of de 

competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan). Daarnaast organiseert en faciliteert de 

directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en 

de doelen van de school. Bij de teamscholing is iedereen aanwezig. De scholing is onderdeel van de 

normjaartaak.  

 

6.6 Taakbeleid 
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken zijn onderverdeeld in 

lesgevende taken, groepstaken, schooltaken en deskundigheidsbevordering (zie voor de uitwerking de 

normjaartaak). Elk jaar wordt er bekeken of de taken van het beheer van de school, werkgroepen en sport- 

en spelactiviteiten alsmede de voorbereidingen van bepaalde vieringen goed zijn verdeeld over de 

verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van de afspraken in de cao, de wensen en sterke kanten 

van de personeelsleden en van een goed evenwicht tussen het schoolbelang en het individueel belang. Het 

is voor het personeel vanzelfsprekend dat niet iedereen volledig conform de eigen wensenlijst kan worden 

ingezet. 

Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering (zie hoofdstuk 6.5.6).  

Bij de start van een nieuw schooljaar is voor iedere werknemer duidelijk welke taken er in het komende 

schooljaar van hem/haar worden verwacht. Ook schoolgebonden studiedagen worden in dit overzicht 

meegenomen.  

 

 6.7 Werving en selectie 
 We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB. Daarnaast is het profiel dat wordt opgesteld 

om een nieuwe medewerker voor een specifieke vacature te werven van groot belang. 

  

 6.8 Introductie en begeleiding 
 Nieuwe personeelsleden zullen zich sneller thuis voelen wanneer ze goed opgevangen en ingewijd worden in 

de regels en de gang van zaken op school. Ze krijgen een ‘coach’ toegewezen. Bij een parttime leerkracht is 

dat vaak de duopartner. Nieuwe leerkrachten ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen 

van de specifieke criteria behorend bij de competenties die vereist worden in onze school.  
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6.9 Teambuilding 
 We hebben een sterk en hecht team dat goed kan samenwerken. Op onze school hanteren we diverse typen 

vergaderingen waarin we met elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van 

belang zijn voor de school en de leraren. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke 

momenten van nascholing.  

 We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. ’s Morgens 

komt ieder zoveel mogelijk even in de teamkamer voor een kop koffie/thee. Ook tijdens de lunch is er 

gelegenheid voor informeel overleg. We organiseren een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in januari en er 

wordt jaarlijks een teamuitje gemaakt. 

 

6.10 Uitgangspunten bij het inzetten van formatie 
Er zijn binnen de PCSV richtlijnen opgesteld voor de personele inzet op basis van het leerlingenaantal per 

school. Dit maakt dat jaarlijks een evenredige verdeling van de middelen voor personeel kan worden 

vastgesteld. 

 

De basisformatie wordt gebruikt om het personeel over de groepen te verdelen en voor de interne 

begeleiding, de ict, de Explorergroep en de Praktijkklas en de extra ondersteuning. De formatie voor de 

taakrealisatie schoolleiding wordt volledig voor dit doel gebruikt. De formatie voor het vakonderwijs gaat 

naar de vakleerkrachten. 

 

6.11 Beleid met betrekking tot stagiaires 
We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van aankomende leerkrachten. Daarom 

bieden we stagiaires van de Pabo’s INHOLLAND en de Leidse Hogeschool de gelegenheid om ervaring op te 

doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas 

wil en kan begeleiden. Er is beleid ten aanzien van de plaatsing van stagiaires. 

Ook studenten van een opleiding tot onderwijsassistent kunnen bij ons stage lopen.  

Voorafgaand aan alle stages vindt een kennismakingsgesprek plaats met de adjunct-directeur, die tevens 

stagecoördinator is. Studenten moeten onze identiteit respecteren en zich dienovereenkomstig gedragen. 

Ook in de te geven lessen ondersteunen ze deze identiteit. Als na het gesprek alle partijen positief zijn, 

worden andere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij onder andere gebruik van 

de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool. 

 

6.12 Arbeidsomstandighedenbeleid 
 

6.12.1  Veiligheid 

Ontruimingsplan 

Op school is een ontruimingsplan aanwezig, waarin beschreven staat wat van het personeel en de kinderen 

verwacht wordt bij calamiteiten. Daarnaast is er in ieder lokaal een lijst van actiepunten bij brand. Jaarlijks 

wordt er met personeel en kinderen geoefend wat er moet gebeuren bij een calamiteit. 

 

Bedrijfshulpverlening 

Op Het Kompas zijn elf medewerkers aangewezen als bedrijfshulpverlener (BHV). Daarmee voldoen we ruim 

aan de wettelijke eis. De BHV-ers volgen jaarlijks (nascholings)cursussen. De taken van een BHV-er zijn: 

• het in noodsituaties evacueren van kinderen en personeel; 

• eerste hulp bij ongevallen; 

• het bestrijden van het begin van brand;  

• communicatie met hulpverleningsinstanties. 
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Preventiemedewerker 

Op iedere school van de PCSV is een preventiemedewerker aanwezig. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk 

voor een zo veilig mogelijke omgeving voor leerlingen en leerkrachten. Ze maken hierbij gebruik van de 

checklisten uit de Arbomeester. 

 

6.12.2 Verzuimbeleid 

Het bestuur heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan beleid met betrekking tot een 

verzuim- en re-integratieprocedure. Het doel is om door middel van een structurele aanpak, ziekteverzuim 

zoveel mogelijk te voorkomen, te bestrijden en terug te dringen en het reïntegratieproces zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen. 

Ziekte kan niet in alle gevallen voorkomen worden, alle preventieve maatregelen ten spijt. Er zijn voldoende 

ziektegevallen te bedenken waar de organisatie geen invloed op heeft. Preventieve maatregelen zijn gericht 

op het voorkomen van vermijdbaar ziekteverzuim, daarnaast op het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. 

Dit betekent: werken aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie en de arbeidsplaatsen. 

De procedures voor ziek- en hersteldmelden staan beschreven in het PCSV Ziekte- en verzuimbeleidsplan. 

 

6.13 Beleidsvoornemens en plannen 
1. Integraal Personeels Beleidsplan, 1 x per 4 jaar beoordeeld door directie en GMR (in 2020-2021) 
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 Hoofdstuk 7. ORGANISATIE EN BELEID 

7.1 Organisatiestructuur 

Het Kompas is één van de drie basisscholen van de Protestants Christelijke Schoolvereniging te 

Voorschoten. De PCSV is het bevoegd gezag van de drie protestants-christelijke scholen in Voorschoten: 

Fortgensschool, basisschool Gevers Deynoot en Het Kompas. Het bestuur wordt gevormd door ouders van 

leerlingen van de drie scholen. 

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Hij geeft 

leiding aan de directeuren van de drie scholen en legt verantwoording af aan het bestuur. 

Hieronder is de structuur in een organogram weergegeven: 

 
7.2 Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie 

vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.  Het is de taak van de MR om de ontwikkelingen in het 

beleid binnen en rond de school in de gaten te houden en er zo nodig op te reageren. De MR streeft naar 

een sfeer van openheid, openbaarheid en onderling overleg. Om deze opdracht goed te kunnen vervullen is 

het de taak van de directie om de leden van de MR op tijd en adequaat van goede informatie te voorzien. 

Voor belangrijke besluiten betreffende het beleid van de school is er advies, dan wel instemming van de 

MR nodig.  

 

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. De goedgekeurde verslagen van de vergaderingen en het 

jaarverslag worden op de website van de school gepubliceerd.  

Vanuit de MR wordt één personeelslid en één ouderlid afgevaardigd naar de GMR van de schoolvereniging.  

 

7.3 Groeperingsvormen 
 De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Er zijn vijf gelijkwaardige kleutergroepen van 

oudste en jongste kleuters. De onderbouw leerkrachten werken zodanig samen dat specifieke noodzakelijke 

instructie aan de oudste kleuters dan wel de jongste kleuters gewaarborgd wordt.  Van de groepen 3 tot 

en  met 8 zijn er telkens twee parallelgroepen. De indeling van klassen vindt, conform protocol,  plaats op 

basis van de onderwijsbehoeften, sociaal emotionele aspecten, verdeling van een evenwichtige verdeling van 

het aantal jongens en meisjes.  

 

  

 

 

Bestuur 
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(6 leden) 
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directeur 

Directeur 

Adjunct-

directeur  

Het Kompas 

Directeur 

Gevers Deynoot 

Directeur 
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 7.4 Aannamebeleid 
Vierjarigen 

Als ouders een kind willen aanmelden bij onze school of belangstelling hebben voor onze school, kan een 

afspraak gemaakt worden met de directeur. Tijdens de afspraak krijgen de ouders informatie over de 

school, is er gelegenheid om vragen te stellen en is er een rondleiding door de school.  

Daadwerkelijke aanmelding gebeurt door het invullen en opsturen/afgeven van een door beide ouders 

ondertekend aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier moet zijn voorzien van een kopie of pas 

waarop het persoonsgebonden nummer van het kind staat vermeld. Zes weken voor een kind op school komt, 

neemt de leerkracht contact op voor het maken van wenafspraken (vier dagdelen). Op de dag dat het kind 

4 jaar wordt is hij/zij welkom op school.  

Kinderen die vier weken voor het begin van de zomervakantie of in december jarig zijn, komen 

respectievelijk in augustus of in januari op school. 

 

Verhuizing en/of overstap naar een andere basisschool 

Voor het aannemen van kinderen in hogere groepen, de zogenaamde zij-instromende leerlingen, is een 

protocol opgesteld. Binnen onze school hebben we te maken met drie soorten zij-instromers: 

• Leerlingen uit een andere woonplaats; 

• Leerlingen die binnen Voorschoten van school veranderen; 

• Leerlingen die van een ander schooltype komen (Rudolf Steiner, Montessori e.d.). 

Voor de procedure verwijzen naar het protocol en/of de schoolgids. 

 

Kinderen met beschikking speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 

zie hoofdstuk 5. 

 

 7.5 Schoolklimaat 
 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.  

 Onze ambities zijn:  

 1. De school is een veilige school  

 2. Leraren, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om  

 3. De klas, de gangen, de magazijnen en het plein zien er verzorgd uit  

 4. Ouders ontvangen wekelijks de nieuwsbrief  

 5. Ouders participeren bij diverse activiteiten  

 6. De school staat altijd open voor contact na afspraak 

 7. Het gehele team is bereikbaar via e-mail, alle school-e-mail adressen zijn bekend bij ouders 

  

7.6 Sociale en fysieke veiligheid 
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst 

vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn: fysiek geweld, intimidatie en/of 

bedreiging met fysiek geweld, intimidatie en/of bedreiging via e-mail of internetpesten, treiteren en/of 

chantage, seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme, vernieling, diefstal, heling, 

(religieus) extremisme. De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten 

(met behulp van een format).    

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels waarin ook de pleinregels zijn 

opgenomen; de regels zijn met name gedragsregels: hoe ga je met elkaar om. De lessen sociaal-emotionele 

ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.  Incidenten worden in eerste 

instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de directeur betrokken 

bij de afhandeling. De school beschikt over een gedragsprotocol. Eventueel wordt in voorkomende gevallen 

de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten. De school beschikt over een klachtenregeling en 
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een externe vertrouwenspersoon. Er is een sociaal veiligheidsplan. In de schoolgids en via de website worden 

ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid. De school beschikt over 

gecertificeerde BHV-ers en EHBO-ers. 

 

Schorsing en verwijdering 

Als een leerling een gevaar is voor anderen of voor zichzelf of een leerling misdraagt zich zodanig dat 

handhaving op school niet meer mogelijk is, kan de school overgaan tot schorsing (tijdelijk) of verwijdering 

(definitief). We verwijzen voor de procedure naar het protocol Time-out, schorsen en verwijderen dat door 

ons bestuur is opgesteld.  

 

7.7 Arbo-beleid 
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school. We beschikken over 

een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we 

tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen.  

Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van 

eventuele ongevallen. De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de 

vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig. 

 

7.8 Interne communicatie 
 Communicatie vinden we erg belangrijk in onze werksituatie. Interne communicatie vraagt een inspanning 

van alle betrokkenen. Er is sprake van een functionele overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne 

communicatie moet gezien worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede 

werksfeer voor schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan bij dat teamleden 

tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. Overleg vindt plaats door middel van: 

  

Overleg Doel van dit overleg 

Teamvergadering, 2 x per drie weken, afwisselend 

op dinsdag en donderdag 

Visie herijken / vormen, introductie nieuwe 

thema’s, afspraken maken, onderwijsinhoudelijke 

discussie 

Bouwoverleg, onderdeel van de teamvergadering Methodegebruik, tips en trucs uitwisselen, 

logistieke organisatie van bijv. vieringen 

Directie-ib overleg: 1 x per 6 weken Directie en ib-ers monitoren de voortgang van de 

veranderonderwerpen en bereiden de 

vergaderingen voor 

IB-overleg, iedere maand Vorderingen van de zorgleerlingen bespreken, 

afspraken maken tav begeleiding  

Groepbesprekingen, 3 à 4 keer per jaar Vorderingen van de kinderen bespreken, 

groepsplannen opstellen en/of bijstellen 

Ondersteuningsteam, op afroep Bespreking en advisering van de zorgkinderen 

Whiteboard in de koffiekamer Uitwisselen alledaagse dingen 

Weekbrief Uitwisselen alledaagse dingen, mededelingen 

Werkgroepvergaderingen Planmatig overleg over vakinhoudelijke zaken of 

(na)schoolse activiteiten 

Studie(mid)dagen team, ca 5  x per jaar Inhoudelijke bijeenkomsten, passend bij de 

ontwikkelingstrajecten en beleidsvoornemens van 

de school 

Studievergaderingen bouw, minimaal 1 x per jaar Idem 

Individuele gesprekken op verzoek van 

personeelslid of directie 
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7.9 Externe contacten 

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. We 

onderhouden structurele contacten met externe instanties. 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. Taken ten behoeve van de externe communicatie 

kunnen verdeeld worden over directieleden, de verschillende scholen onder het bestuur, algemeen 

directeur, intern begeleiders of leerkrachten in het kader van de taaktoedeling.  

 

 7.10 Contacten met ouders 
Een goede communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Ons uitgangspunt is om ouders nadrukkelijk 

bij ons onderwijs en bij de school te betrekken. Leerkrachten zijn daardoor beter in staat de kinderen te 

leren kennen en te begrijpen. Tevens begrijpen ouders hierdoor beter waar de leerkrachten en  kinderen 

op school mee bezig zijn. Team en ouders, samen staan we er voor!  

Ouders worden op de hoogte gehouden door: 

1.  De wekelijkse nieuwsbrief; 

2.  De website; 

3.  Na 6 weken schoolbezoek volgt er voor ouders van nieuwe leerlingen een eerste gesprek met de 

leerkracht; 

4.  Drie keer per jaar een 10-minutengesprek naar aanleiding van de vorderingen/ontwikkelingen van de 

kinderen. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij wederzijds opvattingen en 

verwachtingen worden uitgesproken. De opkomst bij 10-minutengesprekken is bijna 100%. 

5.  Het ouderportaal van Parnassys; 

6.  Het communicatieplatform Social Schools 

7.  Informatieavonden per groep; 

8.  De schoolgids; 

9.  Ouders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen binnen het bestuur, de 

medezeggenschapsraad of de ouderraad. De samenwerking met de ouders is formeel geregeld in de 

medezeggenschapsraad. Deze samenwerking is beleidsvormend, beleidsontwikkelend en toetsend. De 

mr is een actief en betrokken orgaan en werkt nauw samen met de directie. De ouderraad verzorgt 

in overleg en/of samen met het team diverse activiteiten voor de leerlingen. De ouderraad is een 

uitvoerend orgaan. 

Daarnaast kunnen ouders de school helpen door als groepsouder te fungeren in de groepen 1/2 of te 

assisteren bij sportactiviteiten, excursies en dergelijke. 

Verder is het altijd mogelijk een afspraak met een groepsleerkracht, intern begeleider of de directeur te 

maken. 

Onze ambities zijn:  

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten  

2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders  

3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken  

4. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg  

5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs  

6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind  

7. Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie  

8. Ouders zijn onze partners   

 

7.11 Overgang PO-VO 
Er is een protocol voor de overgang van po naar vo. In grote lijnen ziet het er als volgt uit: In groep 8 wordt 

een belangrijk besluit genomen: naar welk niveau gaan de kinderen als ze onze school aan het eind van het 

jaar gaan verlaten. We hebben intussen al een heel duidelijk beeld van ieder kind. Niet alleen van de 
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prestaties, maar ook van de inzet en andere mogelijkheden. Vanaf groep 5 wordt het 

ontwikkelingsperspectief van de leerling met de ouders besproken. 

Tijdens de informatieavond aan het begin van groep 8 informeren we de ouders over de gang van zaken 

rondom het bepalen van de schoolkeuze en over de procedure voor het aanmelden van leerlingen op een 

school voor voortgezet onderwijs in de regio. Nog voor de Cito-eindtoets in april is er in november een 

gesprek tussen ouders en leerkracht groep 8 waarin we een advies geven over de vervolgschool. Dit advies 

is mede gebaseerd op het gesprek dat de leerkrachten van groep 7 en 8 plus de intern begeleider met de 

directie hebben.  

In de maand april maken de leerlingen de CITO-eindtoets.  

De ouders melden na de gesprekken op school hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs volgens 

de regels van PPO Leiden. Als toeleverende school vullen wij digitaal de overdrachtsformulieren in. Naar 

aanleiding hiervan kan een gesprek volgen met een leerkracht en/of mentor van die school. Van de meeste 

scholen krijgen we nog jaren de vorderingen van de kinderen door en zo kunnen we onze verwijzingen 

behoorlijk goed toetsen. In de afgelopen jaren mogen we zonder meer spreken van een solide 

verwijzingsbeleid. 

Onze ambities zijn:  

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld 

2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren  

3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt  

4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden  

5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn 

 

7.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang 
 De tussenschoolse opvang is uitbesteed aan Boter, Kaas en Overblijf. Voor de voor- en naschoolse opvang 

hebben we te maken met een aantal aanbieders. De meeste van onze kinderen gaan naar Norlandia 

Bibelebon, Small Steps of naar De Wensput.  

 

 7.13 Beleidsvoornemens en plannen 
 1. Borgen van de informatievoorziening over het kind 

 2. Borgen van de ouderbetrokkenheid 

   

            



 

Het Kompas: een veilige koers voor ieder kind 

52 

Hoofdstuk 8. KWALITEITSBELEID 

 

8.1 Kwaliteitsbeleid en doelen 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het Schoolplan het richtinggevend document bij de 

kwaliteitsverbetering. Het doel van ons kwaliteitsbeleid is: 

De kwaliteit van ons onderwijs bewaken, vasthouden en waar nodig verbeteren. Door onszelf met regelmaat 

de vraag te stellen ‘doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ tijdens onder andere de 

evaluaties van de zorg, groepsbesprekingen, directieoverleg en in de mr-vergadering worden onze 

doelstellingen aangescherpt, die vervolgens moeten worden gerealiseerd. 

We willen: 

• zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alles wat gebeurt; 

• goede kwaliteit behouden; 

• kwaliteit die niet goed genoeg is verbeteren; 

• relevante derden (ouders, bestuur, Inspectie enzovoort) zicht geven op de kwaliteit. 

 

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn 

onder andere: 

• aansturen van de kwaliteitszorg; 

• bewaken van de relatie met de missie van de school, met de financiën en met de kwaliteit van de 

medewerkers; 

• ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij het proces van de kwaliteitszorg. 

 

Voor de leerkrachten en andere teamleden geldt: 

Hun houding wordt gekenmerkt door voortdurende zorg voor kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij worden 

steeds antwoorden gezocht op de vragen: waar staan we voor (wat is onze visie en handelen we in de intentie 

van de visie), hoe bereiken we dat (plannen), wat kan beter (analyseren van de opbrengsten) en hoe 

verankeren we de kwaliteit (borging)?  

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. In 

een professionele cultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel 

opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te bevorderen 

stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerking die gericht is op kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. 

Dit is zichtbaar in onze jaarplannen.  

 

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de persoonlijke 

ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking doordat we de verbinding 

leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke 

ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los worden gezien van de 

ontwikkeling van de school.  

 

8.2 Verantwoording 
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden. De ouders 

ontvangen wekelijks via Social Schools de nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de 

website van de school.  

Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn. 

Vanzelfsprekend informeren we de MR. Voorafgaand aan de MR vergadering is er een vooroverleg met de 

voorzitter van de MR.  

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2013 gebruik van het Schoolvenster Scholen 

op de kaart (een product van Vensters voor Verantwoording). De directeur heeft de taak om de informatie 

daar waar noodzakelijk of gewenst te voorzien van schoolspecifiek commentaar. 
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8.3 Wet- en regelgeving 
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- 

en regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:  

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie  

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt  

3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie  

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt  

5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)  

6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt  

7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd  

8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 

3 t/m 8 

 

8.4 Strategisch beleid 
De PCSV beschikt over een strategisch koersplan. Daarin worden onderscheiden de resultaatgebieden: 

pedagogisch klimaat, onderwijs, leerlingenzorg, personeel, onderwijs en omgeving, ICT, huisvesting en 

financiën. 

 

8.5 Inspectiebezoeken 
Onze school heeft  in 2013 een schoolbezoek  in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie 

van het Onderwijs gebracht. We beschikken over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft 

geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op de onderzochte onderdelen op orde is. 

Er zijn geen tekortkomingen. 

 

8.6 Vragenlijsten leraren, leerlingen, ouders 
Om de vier jaar wordt onder de ouders een tevredenheidspeiling afgenomen door Scholen met Succes, voor 

het laatst in het voorjaar 2015. Het rapportcijfer dat de ouders ons gaven was een 7,9, ruim hoger dan het 

landelijk gemiddelde van 7,58. 

 

We gebruiken het kwaliteitsintrument WMK-PO voor het monitoren van de leeropbrengsten. In de komende 

schoolplanperiode willen we dit instrument ook gebruiken voor het systematisch uitzetten van vragenlijsten 

onder leraren en leerlingen.  

 

8.7 Planning vragenlijsten 
 Jaar maand 

oudertevredenheid 2019 oktober 

medewerkerstevredenheid 2020 maart 

leerlingtevredenheid 2020 maart 

Zelfevaluatie leeerkrachten 2020 januari 

R en I Veiligheid 2020 oktober 

 

8.7 Kwaliteitsbeleid op schoolniveau 
Het schoolplan maakt deel uit van de beleidscyclus op schoolniveau en vormt tegelijkertijd een instrument 

voor het kwaliteitsbeleid. Het mag duidelijk zijn na het lezen van dit schoolplan: we trachten binnen ons 

onderwijs te voldoen aan de kerndoelen. Er is tevens beschreven hoe we trachten deze doelen te halen. 

Naast het streven naar het behalen van genoemde doelen is het uiteraard van groot belang na te gaan of 

deze doelen ook worden gehaald. We zullen ons dan ook regelmatig de vraag moeten stellen of we de dingen 

die we doen ook goed doen. Wat zijn de opbrengsten van ons onderwijs? 

Daarin kunnen we onderscheid maken tussen twee componenten: interne kwaliteitszorg (door de school zelf) 

en externe kwaliteitszorg (door derden en/of Inspectie). 
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Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen de schoolontwikkeling. Hier wordt de dialoog gevoerd over 

wat goed onderwijs is. Het proces van kwaliteitsborging en verbetering start als het ware binnen deze 

overleggen.  

Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. In het teamoverleg worden de 

veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen en activiteiten 

worden vastgesteld.  

 

8.8 Kwaliteitszorg 

 
8.8.1 Interne kwaliteitszorg 

We bewaken de kwaliteit door middel van het inzetten van de volgende instrumenten: 

• Leerlingvolgsysteem; 

• WMK-PO 

• Personeelsgesprekken (waarbij de gesprekscyclus van de PCSV leidend is); 

• Klassenbezoeken; 

• Vergaderingen zoals teamvergadering, bouwoverleg, directieoverleg, medezeggenschapsraad. 

 

Het is hierbij van het grootste belang dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat 

stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene worden gedragen. We 

evalueren ons onderwijs op individueel (leerling/leerkrachtniveau) en op schoolniveau. 

We vinden het van belang om hiervoor instrumenten te gebruiken die valide en betrouwbaar zijn. 

We werken volgens de methodiek van 4D: Data, duiden, doelen en doen in een cyclisch proces. Instrumenten 

die we gebruiken en procedures die gevolgd worden: 

 

Leerlingniveau 

• Het dagelijkse werk van de leerlingen: mondeling, schriftelijk of bijvoorbeeld door  observaties. Er zijn 

afspraken gemaakt over het corrigeren en het beoordelen van het dagelijkse werk; 

• Methodegebonden toetsen. Hier meten we of binnen de groep de doelstellingen zijn gehaald van de 

leerstof die in de periode ervoor aan de orde is geweest. Resultaten worden geëvalueerd op individueel 

en op groepsniveau volgens het 4D-model en leiden waar nodig tot een individueel handelingsplan of 

groepsplan; 

• Ook met de kinderen wordt regelmatig teruggeblikt op het werk en de behandelde stof. Ook zij kunnen 

hun inbreng hebben in het evaluatieproces; 

• Kinderen die in het kader van Passend Onderwijs op school blijven maar in overleg met ouders, 

leerkracht en intern begeleider een eigen programma draaien, voldoen wellicht niet geheel aan de 

kerndoelen. Dit kunnen we accepteren maar de resultaten zullen extra goed in de gaten gehouden 

worden. Ook hier speelt het leerlingvolgsysteem een belangrijke rol: leert het kind binnen het zwak-

zijn toch voldoende bij?; Voor deze leerlingen wordt een OPP opgesteld. 

• Methodeonafhankelijke toetsen: het CITO-Leerlingvolgsysteem. Door de resultaten van de toetsen 

goed te analyseren, krijgen we een goed beeld van het niveau van de groep en van de ontwikkeling van 

ieder kind afzonderlijk. De resultaten worden geanalyseerd door de directeur en de intern begeleider 

en besproken met de leerkracht van de betreffende groep, indien gewenst met de leerkrachten van de 

parallelgroepen. Conclusies worden getrokken op individueel, groeps- en schoolniveau. Ze kunnen tot 

maatregelen leiden binnen deze drie niveaus; 

• Groepsbesprekingen: minimaal drie keer per jaar overleggen de leerkracht en de intern begeleider over 

de ontwikkelingen van de kinderen van de betreffende groep. Zo nodig worden plannen gemaakt en 

acties ondernomen; 

• Eindtoets groep 8. De resultaten worden op schoolniveau geanalyseerd door de directie, daarbij gebruik 

makend van de overzichten van de Inspectie; 

 

Leerkrachtniveau  
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• Popgesprekken; 

• Functioneringsgesprekken; 

• Klassenbezoeken; 

• Beoordelingsgesprekken; 

• Nascholing; 

• Coaching. 

Voor een meer uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het Integraal Personeelsbeleidsplan. 

 

Schoolniveau 

• Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van WMK-PO Met behulp van dit instrument 

kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie worden uitgezet bij de medewerkers. Naast de 

resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van de tussentijdse- en eindopbrengsten, de 

gegevens over de sociale vaardigheden en de kengetallen vanuit ParnasSys en Zien! getoond. Voor 

verschillende resultaten wordt een vergelijk gemaakt met de schoolspecifieke streefdoelen. De 

directie heeft de afgelopen jaren scholing gevolgd voor de implementatie van WMK-PO. Het is echter 

een ingewikkeld instrument dat we in de komende jaren nog beter in de vingers moeten zien te krijgen. 

• Stellen van beleidsvoornemens en prioriteiten in de beleidsvoornemens binnen het (jaarlijks) 

schoolbeleidsplan. Het formuleren van verbeterpunten en beleidsvoornemens op zich is al een stap naar 

optimalisering van kwaliteitszorg. Voortdurende evaluatie zal moeten leiden tot inzicht of de 

beleidsvoornemens ook echt zijn uitgevoerd en of ze voor het gewenste resultaat hebben gezorgd. De 

directie is verantwoordelijk voor het waarborgen van coördinatie van de inspanningen, zorg dragen voor 

het verantwoordelijkheidsgevoel van elke betrokken leerkracht en verantwoording naar bestuur en 

Inspectie. 

 

8.8.2 Externe kwaliteitszorg 

• Ouders. Ouders zijn voor ons een serieuze gesprekspartner. We zien hen als partner. We halen 

leerpunten uit de feedback die ze geven bij de gesprekken over hun kind(eren), uit 

tevredenheidsonderzoeken, mr-vergaderingen, ouderraadvergaderingen enzovoort;  

• Oudertevredenheidsonderzoek. Minimaal 1 x per vier jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek 

gehouden, voor het laatst in het januari 2015. Middels dit onderzoek krijgen we een beeld hoe ouders 

tegen onze school aankijken en onze school waarderen. De uitslag wordt door de directeur geanalyseerd 

en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit alles wordt met de algemeen directeur en in het team 

en in de medezeggenschapsraad besproken. De uitslag van de enquête kan leiden tot verbeterpunten 

en/of actie door medezeggenschapsraad en team; 

• Inspectie. De Inspectiebezoeken en rapporten geven een duidelijk beeld van de school. Het rapport van 

de Inspectie kan aanleiding zijn voor het opstellen van verbeterpunten en/of het borgen van de sterke 

punten. 

 

8.9 Vaststellen van kwaliteitsverbeterende maatregelen 
De kwaliteitsverbeterende maatregelen worden mede vastgesteld aan de hand van de indicatorenlijst van 

de Inspectie. 

• Indicator 1: De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie. 

Dat hebben we: onze leerkrachten doen observaties in de groep, ons leerlingvolgsysteem is op 

orde, de groepsbesprekingen vinden met regelmaat plaats en we kunnen in de evaluaties van de 

leerkrachten en intern begeleiders in het leerlingvolgsysteem het consequent handelen en de 

follow-up teruglezen. Van iedere leerling zijn de kindkenmerken ingevuld in Parnassys. Het (nog) 

beter omgaan met de verschillende leerstijlen van de kinderen nemen we op in de 

veranderingsparagraaf.  

• Indicator 2: De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. 

Dat doen we, maar het blijft een ingewikkeld proces. Aan de hand van de evaluatie worden 

verbeterpunten opgesteld, deze worden vervolgens besproken met het team. 

• Indicator 3: De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 
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In bouwoverleggen, groepsbesprekingen en op studiedagen besteden we expliciet aandacht aan 

de manier waarop we met de kinderen aan het werk zijn, welke knelpunten er zijn, of de 

methoden en materialen voldoende aansluiten, of de kinderen voldoende vorderen, of de groepen 

wat de leerstof betreft op koers liggen en hoe het zit met het welbevinden van kinderen en 

leerkrachten. 

• Indicator 4: De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

Dat doen we, zie alle veranderingsparagrafen in dit schoolplan, de jaarlijkse activiteitenplannen 

en de evaluaties daarvan. 

• Indicator 5: De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen. 

We besteden veel aandacht aan het documenteren van de dingen die we doen (schoolplan, 

jaarlijks activiteitenplan, schoolgids enzovoort). Er is een aantal protocollen dat door alle 

leerkrachten wordt gehanteerd. De groepsmap geeft de informatie van de dagelijkse gang van 

zaken en is voor iedereen snel ter inzage. Ieder leerjaar heeft een document ‘Afspraken per 

vak’ dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

• Indicator 6: De school rapporteert aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit van onderwijs 

en leren. 

Twee maal per jaar rapporteren we zowel aan de algemeen directeur als aan de 

medezeggenschapsraad over de realisatie van de jaarlijkse activiteitenplannen en over de 

opbrengsten van het onderwijs. 

• Indicator 7: De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. 

Het is wettelijk verplicht dat we aandacht hebben voor dit onderwerp. We weten uit ervaring 

dat we voortdurende aandacht en zorg moeten besteden aan het pedagogisch klimaat en aan de 

uitvoering van het gedrags- en pestprotocol. We vinden  beide onderwerpen dermate belangrijk 

dat we ze beide opnemen in de meerjarenplanning.  

 

8.10 Procedure van de kwaliteitszorg 
We zijn gewend dat de directie in samenspraak met de intern begeleiders een lijst maakt met de 

veranderingsonderwerpen en –doelen voor de komende jaren (schoolplan) en het komende jaar (jaarlijks 

activiteitenplan oftewel het jaarplan). De lijst wordt aan het team, de algemeen directeur en de mr 

voorgelegd, waarna deze wordt opgenomen in de diverse documenten. Twee keer per jaar wordt het jaarplan 

geëvalueerd. Daar waar nodig wordt dit plan na evaluatie bijgesteld en opnieuw meegenomen in het 

ontwikkelplan voor het komende jaar.  

Onderwerpen ten aanzien van onderwijskundige verbeter- en/of vernieuwingstrajecten worden besproken 

tijdens functioneringsgesprekken en vormen onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan van een 

leerkracht. 

 

Voortgang volgen 
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende activiteiten ondernomen: 

* analyseren van de midden- en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de 

leerkrachten voor de eigen groep. De directie en ib-ers doen het op leerjaar- en schoolniveau; 

* analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met de kwaliteit die 

de school in het betreffende schooljaar wil realiseren; 

* de directie en de ib-ers onderzoeken de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende 

schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden besproken 

met de leerkrachten. Observaties worden ook uitgevoerd door een extern deskundige, in het kader van de 

teamscholing; 

* er wordt een agenda opgesteld waarin alle activiteiten in functie van kwaliteitszorg zijn opgenomen. Deze 

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

kader van observatie, evaluatie en analyse; op welke momenten in het jaar en met wie communicatie 

plaatsvindt over de voortgang van de plannen op basis van de verkregen observatie- en evaluatiegegevens; 

* het resultaat van de evaluaties wordt vastgelegd in de opgestelde jaarplannen. Indien uit de verzamelde 
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gegevens blijkt dat de aanpak onvoldoende is, wordt de aanpak bijgesteld. 
 

Verantwoording 
We hechten aan tijdige en transparante verantwoording. Dit gebeurt in de eerste plaats in het schoolplan. 

Dit wordt ingezonden naar de inspectie en ligt voor iedereen ter inzage op school.  

Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, zoals dat is 

vastgesteld in het schoolplan.  

We publiceren het schoolplan en de schoolgids op onze website.  

In de jaarplannen worden de geplande activiteiten en de doelen die we daarmee willen bereiken beschreven. 

De directie verantwoordt zich door middel van de verantwoordingsrapportage aan het bevoegd gezag.  

 

8.11 Beleidsvoornemens en plannen ten aanzien van Kwaliteitsbeleid, voor zover niet 

opgenomen in de vijf centrale doelen 
Onze beleidsvoornemens en plannen zijn: 

• Optimaliseren van het werken met WMK-PO 

• Jaarlijks inzetten van zelfevaluaties van WMK-PO, in een cyclus van vier jaar 

• Systematisch uitzetten van de leerling- en leerkrachttevredenheidsvragenlijsten van WMK-PO 

• Vensters PO voorzien van schoolspecifiek commentaar 

• Oudertevredenheidspeiling 

• Risico-inventarisatie RI&E 

• Gedrags- en pestprotocol jaarlijks actualiseren, indien nodig 
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Hoofdstuk 9. FINANCIEEL BELEID 

  
8.1 Financiering OCW  
De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school optimaal en doelmatig in. Er zijn binnen de 

schoolvereniging richtlijnen opgesteld voor de formatietoedeling per schooljaar op basis van de 

voorafgaande 1 oktobertelling. Deze richtlijnen zijn ook gehanteerd bij de opgestelde meerjarenbegroting, 

waarbij gebruik gemaakt is van de leerlingprognoses zoals deze zijn opgesteld door bureau Pronexus, in 

opdracht van de gemeente Voorschoten. De scholen van de PCSV werken met een begroting. Bij het 

opstellen van de begroting is er overleg tussen algemeen directeur en directie over de wensen ten aanzien 

van zaken die onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur vallen. Dit betreft vooral materiële 

zaken en het nascholingsbudget. In het licht van de totale begroting gaat het om een relatief bescheiden 

deel. Verenigingsbreed ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de algemeen directeur die in kwartaal- 

en halfjaarrapportages verantwoording aflegt aan het bestuur.  

Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld, waartoe ook de jaarrekening behoort. De jaarrekening wordt 

gecontroleerd door de accountant. Daarna wordt het jaarverslag voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering van de PCSV.  

Het uitvoeren van de totale personele en financiële administratie is in handen van het kantoor van OHM in 

Leiden.  

 

9.2 Externe inkomsten 
Naast de reguliere inkomsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangt de 

PCSV ook financiën uit andere bronnen. De belangrijkste staan hieronder opgenoemd: 

• Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen: 

- diverse doelsubsidies zoals de subsidie cultuureducatie  

• Gemeente Voorschoten: 

- subsidie bewegingsonderwijs 

• Passend Onderwijs regio Leiden: 

- In het schooljaar 2019-2020 ontvangen alle reguliere basisscholen € 160 per leerling per 

jaar. We kunnen deze middelen naar eigen goeddunken inzetten en we moeten de inzet 

achteraf verantwoorden in de jaarrekening.   

Met deze middelen kunnen we de  intern begeleider deels faciliteren en/of extra 

ondersteunend personeel bekostigen. We kunnen ook een deel van de middelen tijdelijk 

reserveren totdat zich een specifieke ondersteuningsvraag voordoet waarvoor dan een 

arrangement kan worden ingezet.   

Voor de ontvangen subsidies geldt een verantwoordingsplicht. Hieraan wordt op bestuursniveau op de door 

de subsidieverstrekker voorgeschreven wijze voldaan. 

 

9.3 Sponsoring  
De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten krijgt sporadisch te maken met sponsoring. De 

PCSV wil, als dit ter sprake komt, hiermee op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante wijze  

omgaan.   

Daarom zullen de PCSV en de eventuele sponsors zich conformeren aan het “Convenant scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs en sponsoring” van 19 februari 2009. Dit betekent onder andere dat : 

• Sponsoring verenigbaar moet zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 

school; 

• Sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid, en de onafhankelijkheid 

van het onderwijs en de scholen in gevaar mag brengen; 

• Sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de vereniging en het 

bestuursreglement; 

• Sponsoring een breed draagvlak behoeft binnen de schoolorganisatie. 

Het hierboven genoemde Convenant ligt op school ter inzage. 
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9.4 Begrotingen 
Jaarlijks wordt een begroting op schoolniveau en op bestuursniveau opgesteld. Middels 

kwartaalrapportages wordt de stand van zaken ten opzichte van de begroting in de gaten gehouden. 

Jaarlijks wordt er een verenigingsbreed formatieplan opgesteld. Dit formatieplan overlapt deels de 

(financiële) jaarbegroting en loopt deels vooruit op de komende. 

Ten slotte is er de meerjarenbegroting. Deze is opgesteld voor 5 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd 

aan de hand van de gerealiseerde cijfers van het laatst afgesloten jaar. 
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Hoofdstuk 10. ONZE BELEIDSVOORNEMENS: Totaaloverzicht en planning 

 
Voor de komende vier jaar willen we de beleidsvoornemens compact formuleren. Deze beleidsvoornemens 

spelen een belangrijke rol in onze plancyclus. De voornemens zullen over vier jaar verdeeld worden, waarbij 

we proberen een evenwichtige verdeling qua belastbaarheid van het team en directie maar ook wat betreft 

de niveau’s aan te houden (verkenning, invoering en borging).  

Met het planmatig omgaan met onze beleidsvoornemens willen we realiseren dat we:  

• niet te veel hooi op onze vork nemen; 

• dat we de veranderingen ook daadwerkelijk invoeren; 

• dat we met veranderingen op verschillende niveaus bezig zijn. 

 
Items 19-20 20-21 21-22 22-23 

Onderwijskundig beleid 
Er is een doorgaande lijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling: 

verder implementatie Kwink 

x x x x 

Versterken van de leerkrachtvaardigheden bij probleemgedrag van 

de leerlingen 

x    

Goed gebruik maken van de gegevens van de observatielijsten in de 

kleutergroepen en van Zien! 

X x x x 

In de groepen 6 wordt een weerbaarheidstraining gegeven x x x x 

We werken handelingsgericht x x x x 

Nog beter benutten van de trendanalyses voor de verbetering van 

het onderwijs 

x x x x 

Implementatie Wereld in getallen 5.0 x    

Actualiseren rekenbeleidsplan x x x x 

Oriëntatie methodes voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen x    

Implementatie methodes voortgezet technisch lezen en begrijpend 

lezen 

 x   

Oriëntatie en besluitvorming vervanging kleuterprogramma Sil op 

School 

  x  

Oriëntatie op een nieuwe methode voor schrijven in de groepen 1/2  x   

Actualiseren rekenbeleidsplan x x x x 

Er is een betere overgang tussen de groepen 1 en 2, 2 en 3 enzovoort x x x x 

De creatieve vakken worden meer gezamenlijk gegeven  x x x 

De leerkrachten en leerlingen hebben maximaal profijt van de ICT: 

Er zijn nieuwe touchscreens in de groepen 1/2  

Er is een leerlijn ICT-vaardigheden 

Er zijn ontwerpprogramma’s voor alle groepen 

 

x 

x 

   

 

 

 

x 

     

Opbrengsten     

We verhogen de opbrengsten bij lezen, taal en rekenen x x x x 

De CITO-eindtoets is minimaal het landelijk gemiddelde x x x x 

     

Passend Onderwijs en zorg 

We werken volgens het Expliciete directe instructiemodel x x x x 

De explorergroep wordt geoptimaliseerd x    

Er is een Praktijkklas opgezet x    

Er is beleid voor nieuwkomers en anderstalige leerlingen x x   

De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en 

(uitgevoerde) interventies. 

 

x x x x 
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De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de 

eindopbrengsten, gekoppeld aan een analyse, conclusies en 

(uitgevoerde) interventies. 

 

x X x x 

De school beschikt over meerjarenoverzicht van de aantallen 

verlengers en zittenblijvers, gerelateerd aan de normen van de 

inspectie. 

 

X x x x 

De school beschikt over een meerjarenoverzicht van de taal- en 

rekenresultaten (tussentoetsen), gekoppeld aan een analyse, 

conclusies en (uitgevoerde) interventies. 

x x x x 

     

Personeelsbeleid 

Actualisering Integraal Personeels Beleidsplan  X   

Professioneel statuut evalueren en zo nodig actualiseren x x x x 

     

Organisatie en beleid     

Borgen van de informatievoorziening over het kind x x x x 

Borgen van de ouderbetrokkenheid x x x x 

Gedrags- en pestprotocol evalueren en zo nodig actualiseren x x x x 

     

Kwaliteitsbeleid     

Optimaliseren van het werken met WMK-PO x x x x 

 

Jaarlijks inzetten van zelfevaluatie mbv WMK-PO in een cyclus van 

vier jaar 

x x x x 

Systematisch uitzetten van leerkracht- en 

leerlingtevredenheidsvragenlijsten van WMK-PO 

x  x  

Risicoinventarisatie RI&E   x  

Oudertevredenheidspeiling x    

Vensters PO voorzien van schoolspecifiek commentaar x x x x 

     

Financieel beleid     
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Hoofdstuk 11 TOT SLOT 
 

Ik hoop dat dit schoolplan voor alle betrokkenen bij Het Kompas een stimulans zal zijn om verder te werken 

aan de vormgeving van een goede school. Een school met een goed pedagogisch klimaat, goede 

leerresultaten, een open karakter naar ouders en een prettig werkklimaat voor het personeel.  

Elk jaar in de maand juni zullen we ons jaarplan evalueren en voor het volgende schooljaar een nieuw 

ontwikkelplan opstellen.  

Tot slot spreek ik de hoop uit dat dit schoolplan als een bruikbaar en leesbaar instrument kan dienen bij 

het realiseren van goed onderwijs. 

 

Ria de Graaf 

directeur Het Kompas 
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Schoollied Het Kompas - De juiste koers 
 
 
Refrein 
Kom allemaal samen,  ga met ons mee 
Het Kompas wijst de weg, je bent nooit alleen 
De juiste koers voor ieder kind 
De reis van je leven begint 
 
Couplet 
Een mooie school met een prachtig plein (wohoo) 
De plek om creatief en sportief te zijn, (wohoo) 
Een oranje school, leren met plezier (wohoo) 
We hebben veel talent, zo werken we hier 
 
Pre 
Ieder kind mag er zijn 
Jong en oud, groot en klein 
Samen voor een goede sfeer 
Keer op keer (op keer op keer) 
 
Refrein 
Kom allemaal samen,  ga met ons mee 
Het Kompas wijst de weg, je bent nooit alleen 
De juiste koers voor ieder kind 
De reis van je leven begint 
 
Couplet 
Samenwerken, leren van elkaar (wohoo) 
Het Kompas gaat nooit verloren, zing nu maar (wohoo) 
over spelen, over leren op je eigen niveau (wohoo) 
Dit is een fijne school, dat zie je zo 
 
Pre 
Ieder kind mag er zijn 
Jong en oud, groot en klein 
Samen voor een goede sfeer 
Keer op keer (op keer op keer) 
 
Refrein 
Kom allemaal samen,  ga met ons mee 
Het Kompas wijst de weg, je bent nooit alleen 
De juiste koers voor ieder kind 
De reis van je leven begint 
 
 
Brug 
Van Noord naar Zuid, van Oost naar West 
Ons Kompas dat werkt het best 
Van Noord naar Zuid, van Oost naar West 
Op Het Kompas leer je het best 
 
Refrein 
Kom allemaal samen, ga met ons mee 
Het Kompas wijst de weg, je bent nooit alleen 
De juiste koers voor ieder kind 
De reis van je leven begint 
Kom allemaal samen,  ga met ons mee 
Het Kompas wijst de weg, je bent nooit alleen 
De juiste koers voor ieder kind 
De reis van je leven begint 
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