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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Voor u ligt het Schoolplan van onze basisschool Nutsschool Lankforst. Hierin staan de ontwikkelingen voor de
komende vier jaren beschreven, welke gericht zijn op het versterken van de brede ontwikkeling van elk kind binnen
onze school.

Onze school behoort tot Stichting Conexus. Stichting Conexus is bevoegd gezag over eenendertig scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen.

Het Koersplan van Conexus is kader stellend en richtinggevend voor het schoolplan 2019-2023. Conexus heeft vier
hoofdthema's geformuleerd:

1. Onderwijsontwikkeling

2. Passend Onderwijs

3. Professionalisering

4. Personeelsontwikkeling

Alle directeuren hebben op basis van deze thema's gekozen voor een bovenschools ontwikkelteam. De
ontwikkelteams vertalen hiermee het beleid van Conexus naar plannen op schoolniveau.

We voldoen met ons schoolplan aan de eisen vanuit inspectie en het wettelijk kader. De onderscheiden
beleidsterreinen in dit schoolplan komen overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs
onderscheidt in haar toezichtkader. Tevens beschrijven we de competenties van medewerkers volgens de wet
Beroepen in het Onderwijs (BIO). We hopen dat het Schoolplan u een duidelijk beeld geeft van de ontwikkelingen op
onze school in de komende vier jaren. Wij staan we open voor feedback.

Met vriendelijke groet,

Team Nutsschool Lankforst. 

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Conexus, in de eerste plaats onze
kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to
plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en
zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to study) voor de komende vier jaar. Het schoolplan
functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en
de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023. Op
basis van ons vierjarige Meerjarenplan (zie hoofdstuk Meerjarenplan/Jaarplannen 2019-2023) willen we jaarlijks een
uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Het doel van het
schoolplan is vanuit een gedegen analyse van de huidige situatie de beleidsontwikkelingen en plannen voor de
komende vier jaren (1 augustus 2019 t/m 31 juli 2023) te beschrijven. Het jaarverslag en het nieuwe jaarplan
verspreiden we onder de belanghebbenden door deze te publiceren op onze website (http://www.nutsschool.nu).

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023 zullen we
planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder
schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben
we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de
thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Documenten en bronnen

Voor het opstellen van het schoolplan is een aantal documenten en bronnen geraadpleegd, te weten:

het visiedocument van de Nutsschool
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de schoolgids
het zorgplan
het schoolondersteuningsprofiel
het schoolplan 2015-2019
de meest recente jaarevaluaties
landelijk en gemeentelijk beleid
het strategisch beleidsplan van Conexus
auditverslag Conexus
documenten van Conexus (zoals de notitie IPB)
documenten vanuit Stromenland
resultaten uit het leerlingvolgsysteem van Cito (waaronder technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen
en wiskunde)
de schoolrapporten over de Cito Eindtoets Basisonderwijs van de afgelopen drie jaren
verslagen vanuit kwaliteitsbezoek(en) van Conexus
het verslag van het meest recente bezoek van de Inspectie van het Onderwijs
resultaten van de SWOT-analyse (uitslagen vragenlijsten ouders, leerlingen, ouders)
de toetskalender
de lessentabel
verbeterplannen van de laatste 2 jaren
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting
 

Naam stichting: Conexus

Algemeen directeur: Dhr. drs. J. van de Logt (voorzitter)

Dhr. dr. T. Janssen (lid)

Adres + nummer: Panovenlaan 1

Postcode + plaats: 6525 DZ Nijmegen

Telefoonnummer: 024-3733960

E-mail adres: bestuur@conexus.nu (mailto:bestuur@conexus.nu)

Website adres: www.conexus.nu (http://www.conexus.nu)

Bestuursnunmmer 29810 - AH67

Conexus is bevoegd gezag over 31 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de
gemeenten Heumen en Nijmegen.  

Gegevens van de school  

Naam school:  Nutsschool Lankforst

Directeur:  Mevr. R. van der Horst-van Ginkel

Adres + nummer.:  Lankforst 23-48

Postcode + plaats:  6538 GN Nijmegen

Telefoonnummer:  024-3442760

E-mail adres:  directie@nutsschool.nu

Website adres:  www.nutsschool.nu

Brinnummer:  08CO

Op Nutsschool Lankforst wordt onderwijs gegeven dat onafhankelijk is van een bepaalde levensbeschouwing of
maatschappelijke stroming. De Nutsschool valt daarmee onder het algemeen bijzonder onderwijs.  

2.2 Kenmerken van ons personeel

Er werken 19 personen op Nutsschool Lankforst, waarvan er 14 een lesgevende taak hebben. De directie bestaat uit
een directeur en een adjunct-directeur, tevens begeleider bovenbouw (groep 3 t/m 8). De directeur is ook begeleider
onderbouw. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg op school. Er is een vakleerkracht handvaardigheid/tekenen

Ter ondersteuning van het team is een conciërge aangesteld. Ook is er een dag in de week een administratief
medewerkster op school. 

Van de 19 medewerkers zijn er 18 vrouw en 1 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-2-2019).
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Per 1-2-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar 1 4  

Tussen 50 en 60 jaar  1

Tussen 40 en 50 jaar 4 2

Tussen 30 en 40 jaar 1 3  

Tussen 20 en 30 jaar 3

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 15 2

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van ons personeel, de volgende aandachtspunten:

We hebben veel leerkrachten die deeltijd werken. Dit maakt overleg lastig te organiseren. 
Door de lichte terugloop van leerlingaantallen is de samenstelling van het team aan verandering onderhevig.
Consequentie hiervan is, dat we ingezette ondersteuning en scholing blijven continueren 
We hebben in de afgelopen jaren van veel oudere collega's afscheid genomen. Hiervoor zijn inmiddels jongere
en startende leerkrachten terug gekomen.Dit vraagt een andere begeleiding. In de komende periode gaan we
aan de slag met het maken van een "welkom collega" boekje waarin de basisbeginselen van o.a. OGO en
afspraken op onze school staan.
In ons team wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat. Een aantal collega's is in het bezit van
een master EN. Verder zijn er collega's die expertise hebben op het gebied van RT, ICT, (kinder)coaching, HB,
fijne motoriek en culturele vorming.

2.3 Kenmerken van onze leerlingen

Onze school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 17% een gewicht: 9 leerlingen
hebben een gewicht van 0,3 en 25 leerlingen een gewicht van 1,2. Het leerlingenaantal van de school loopt licht terug.
Dat wordt veroorzaakt door de vergrijzing in stadsdeel Dukenburg.

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:

Extra aandacht besteden aan het vak taal, woordenschat, technisch en begrijpend lezen.
Extra aandacht besteden aan gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling).
Extra aandacht voor betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces ( OGO; samenwerkend leren en
burgerschap) 

2.4 Kenmerken van onze ouders en de omgeving

Onze school staat in een vergrijzende wijk met een divers woningaanbod. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort Lankforst tot de Nijmeegse wijken in het laagste woningmarktsegment
(wijkmonitor gemeente Nijmegen). Echter komen ook veel van onze leerlingen uit de omliggende wijken (o.a.
Zwanenveld, Malvert, Meijhorst) met dezelfde kenmerken. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via
intakegesprekken en aanmeldingsformulieren). De kengetallen laten zien dat onze school te maken heeft met
voornamelijk een MBO-populatie of lager.

Een belangrijk kenmerk is dat er een in veel gezinssituaties sprake is van zorg.

- eenoudergezinnen

- tweeverdieners

- multiculturele populatie

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van onze ouders en de omgeving, de volgende
aandachtspunten:

Behoefte aan meer brede school activiteiten
Behoefte aan grote ouderbetrokkenheid 
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Het is van belang, om ouders als educatieve partners te benaderen
Als school willen we het onderwijsondersteunend gedrag thuis stimuleren. Dat doen we door verschillende
projecten, waarbij school en ouders samenwerken, aan te bieden, School als vindplaats in te zetten en door de
driehoek, kind, ouder en school te betrekken bij (start)gesprekken.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

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

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

* Resultaatgerichte school * Planmatig handelen n.a.v. analyses.

* Omgaan met gedragsproblematiek * Hoe ouder de leerlingen, hoe meer zij last geven bij
invallers. We tackelen dat nog niet. 

* Team dat zich optimaal inzet * resultaten staan onder druk, ondanks alle inspanningen

* Goed onderhouden (net) schoolgebouw

KANSEN BEDREIGINGEN

* De kindpopulatie (en ouderpopulatie) wijzigt * vervallende subsidies mbt onderwijsachterstanden 

* Toenemende aandacht voor sociale ontwikkeling * bijna 50% personeel is  ouder dan 50 jaar

* Meer behoefte aan brede schoolactiviteiten (ouders) * Negatieve trend leerlingen aantal

 * werken volgens het OGO-principe wordt ingevoerd

2.6 Landelijke ontwikkelingen
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie binnen een
viertal thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een waardevolle manier
toetsen en de inzet van 21e century skills centraal.

2. Op onze school monitort de werkgroep SEO de afspraken rondom de doorlopende lijn. Hierbij besteden we met
name aandacht aan sociale veiligheid, thema's rondom pesten en groepsdynamiek. Er is sprake van een goed
pedagogisch klimaat.

3. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod nodig hebben.
Daartoe werken we groepsoverstijgend op 2 leerpleinen die specifiek ingericht zijn op het gebied van
rekenen/lezen en werken met thema's. Verder heeft een van onze leerkrachten kennis op het gebied van meer-
en hoogbegaafdheid. Deze collega zal zich in het schooljaar 2019-2020 verder professionaliseren en het team
in de opgedane kennis meenemen. Snappet wordt gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal
en lezen) om kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.

4. Op onze school volgen we de landelijke ontwikkelingen en beoordelen we welke aspecten we kunnen
integreren in ons onderwijs.

Nutsschool Lankforst
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie en visie van de school

Onze missie is: Een gelukkige en betekenisvolle toekomst voor al onze leerlingen.

Onze Slogan: met AANDACHT, voor ONTWIKKELING 
Kernbegrippen bij onze missie zijn: Betrokkenheid, Communicatie, Doelgerichtheid, Samenwerken en Veiligheid. 

We zijn overtuigd van de talenten van onze leerlingen en dit is het vertrekpunt van ons onderwijs:  
Een heel belangrijke pijler van ons onderwijs is ons pedagogisch concept. Dit is gebaseerd op de driehoek Relatie,
Competentie en Autonomie. 
Een tweede pijler is de kwaliteit van ons onderwijs. Wij willen er voor zorgen dat alle kinderen voldoen aan de
streefdoelen voor funderend onderwijs. Dit vanuit de sociaal-emotionele invalshoek. Het van en met elkaar leren staat
hierbij centraal. 
Onze school moet een leer- en werkplaats voor kinderen zijn. Door de school in te richten als een leer- en werkplaats
krijgt het onderwijs inhoud en betekenis voor leerlingen. Daarbij houden we vast aan de bewezen waarden vanuit het
verleden en omarmen we de conclusies uit onderzoek, waarbij kinderen meer blijken te leren van samenwerken,
onderzoeken, kritisch denken en andere vaardigheden behorend bij de "21ste eeuw‟. Die vaardigheden willen we
leerlingen ook meegeven, zodat zij goed toegerust voor hun toekomst de school verlaten na groep 8. 
Vanuit de mogelijkheden die onze leerlingen hebben, worden (gericht op realistische en haalbare doelstellingen)
leerroutes met en voor hen ontwikkeld en vormgegeven. 
De zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen wordt gestimuleerd en zo nodig gestuurd. 
Om dat alles te realiseren groeien we van een traditionele school naar een organisatie, waar iedereen
medeverantwoordelijk is voor alle successen.  

Parel Standaard

De leraar zorgt voor veiligheid SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met
elkaar omgaan

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De leraar beschikt over een pedagogisch repertoire voor passende
interventies

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer OP3 - Didactisch handelen

De leraren leggen duidelijk uit OP3 - Didactisch handelen

Door de inzet van thema's binnen het OGO concept, bieden we kinderen
een meer gedifferentieerd aanbod en mogelijkheden om op school talenten
te ontwikkelen (21e CS)

OP1 - Aanbod

Onze kernwaarden zijn:

Betrokkenheid

Communicatie

Doelgerichtheid

Nutsschool Lankforst
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Doelgerichtheid

Veiligheid

Samenwerken

4.2 Levensbeschouwelijke identiteit

Nutsscholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Dat geldt ook voor Nutsschool Lankforst. Op een
Nutsschool wordt onderwijs gegeven dat onafhankelijk is van een bepaalde levensbeschouwing of maatschappelijke
stroming. De kernpunten van het Nutsonderwijs zijn:

Respect voor andere levensbeschouwingen
Nadruk op kritisch denken en komen tot een weloverwogen oordeel
Het ontwikkelen van de gehele mens, zowel emotioneel als verstandelijk
Het verwerven van de nodige kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden
Uitgaan van het feit dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving

4.3 Sociale en maatschappelijke 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 wordt tijdens de groeps- en leerlingbespreking besproken (leerkracht en
IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling
besproken.

Onze ambities zijn:

- Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie
lessentabel);

- Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling;

- Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

4.4 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. We
hanteren binnen de school een kinderparlement, waarin kinderen democratische besluitvorming kunnen oefenen en
kunnen leren medeverantwoordelijk te zijn voor een aantal zaken binnen de school.

Onze ambities (doelen) zijn:

Nutsschool Lankforst
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- Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving;

- Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden;

- Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die
gericht zijn op samenwerking;

- Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies);

- Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Onze pijlers zijn de basiswaarden, te weten:

vrijheid van meningsuiting 
gelijkwaardigheid 
begrip voor anderen 
verdraagzaamheid 
autonomie 
afwijzen van onverdraagzaamheid
afwijzen van discriminatie

4.5 Leerstofaanbod

Bij de inhouden van ons onderwijs laten wij ons leiden door hetgeen beschreven staat in de kerndoelen en
referentieniveaus. Om hieraan vorm te geven, maar ook om invulling te geven aan onderwijs gericht op de brede
ontwikkeling van leerlingen, maken we gebruik van een aantal methoden met bijbehorende materialen. Voor de
toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ter
ondersteuning van de inrichting van het onderwijs maken we gebruik van computers (PC's /laptops/tablets),
digiborden, (remediërende) software en het internet als informatiebron.

Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld:

- Onze methodes voldoen aan de kerndoelen;

- Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen;

- Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn;

- Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen;

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

- De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap;

- Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT;

- Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs;

- Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,07

4.6 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we dat
we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we
de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).
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Voor de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen zetten we, vanaf groep 4, de software van Snappet in om te
werken aan de leerlijnen van onderstaande methodes.

Vak Methodes Toetsinstrumenten

Taal Schatkist 
(als bronnenboek)

Cito-toetsen Taal voor
kleuters (1-2)

 

 Lijn 3 (gr.3) Methodegebonden toetsen
(groep 3 t/m 8)

 

 Taal Actief (gr.4 t/m
8)

Cito-toetsen DMT groep
3/tm 8

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Technisch lezen Lijn 3 (gr.3)
Estafette (gr 4-8)

Cito-DMT & Avi  

 Estafette (gr. 4 t/m
8)

Protocol Leesproblemen -
Dyslexie

 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend
lezen

 

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Spelling Taal Actief Cito-toetsen Spelling  

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Schrijven Klinkers   

Engels Take it easy Methodegebonden toetsen

Rekenen Wereld in getallen Cito-toetsen Rekenen en
Wiskunde

 

  Cito-toetsen Rekenen voor
kleuters (1-2)

 

  Cito-entreetoets, Cito-
eindtoets

 

Verkeer Wijzer door het
verkeer

Methodegebonden toetsen  

Tekenen Moet je doen   

Handvaardigheid Moet je doen   

Muziek Moet je doen   

Drama Moet je doen   

Bewegingsonderwijs Planmatig
Bewegingsonderwijs

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociale talenten  SCOL en WMK
vragenlijsten

 

Wereldoriëntatie* ( Geschiedenis/ Aardrijkskunde/
Natuuronderwijs/ Wetenschap & Techniek)

 

* De wereldoriënterende vakken worden volledig aangeboden middels het OGO-concept. Verkeer en topografie blijven
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aparte onderdelen.

4.7 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. We leren
de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld
om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken
heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere
vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.

Onze ambities:

- De school heeft een taalbeleidsplan;

- De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode Schatkist;

- De leraren beschikken over goede (actuele) methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen;

- De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school (zie lessentabel);

- We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal;

- De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8);

- De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid;

- De coördinatie van ons taalonderwijs is in handen van het SMT 

- De coördinatie voor technisch en begrijpend lezen is in handen van het SMT.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school is sterk gericht op de taalleesontwikkeling van de leerlingen

2. In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid en
woordenschatonderwijs

3. In de groepen 1 en 2 werken de leraren methodisch (gestructureerd) aan de taalontwikkeling

4. In de groepen 1 en 2 wordt gericht aandacht besteed aan klanken en letters

5. In de groepen 1 en 2 zijn de leraren gericht op het ontdekken van leesproblemen

6. In groep 3 wordt een goede methode voor aanvankelijk lezen gebruikt

7. De leraren van groep 3 signaleren en interveniëren tijdig

8. De school hanteert een taalmethode die voldoet aan de referentieniveaus

9. De school volgt de taalleesontwikkeling van de leerlingen met adequate middelen

10. Het onderwijs in technisch lezen wordt gegeven tot en met groep 8

11. De leraren combineren leestechniek, leesbegrip en leesplezier

12. De leraren besteden veel aandacht aan woordenschatonderwijs

13. De leraren zorgen voor differentiatie bij taal en lezen

14. De school beschikt over (streef)doelen (per groep) van de (taal)leesontwikkeling

15. De taalleesontwikkeling wordt gevolgd op schoolniveau

16. De leraren beschikken over voldoende expertise op het gebied van taal en lezen

17. Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren ondersteunt een goede taalleesontwikkeling

Beoordeling

In 2016-2017 hebben we middels een quick scan de bovenstaande kwaliteitsindicatoren beoordeeld. Dit wordt per 4
jaar afgenomen.
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Omschrijving Resultaat

qs team 16-17 - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,41

4.8 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen; de leerkrachten hebben zich
uitgebreid geprofessionaliseerd in het werken met compacten.

Onze ambities zijn: 

Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)

In groep 1 en 2 wordt er les gegeven aan de hand van leerlijnen (en Schatkist/WIG 1/2)

In elke les besteden we kort aandacht aan automatiseren  

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS

Per groep hebben we voor de Cito-toetsen normen vastgesteld

Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch

De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn op de hoogte
van de nieuwste inzichten)

De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW)

Kwaliteitsindicatoren

1. Het leerstofaanbod Rekenen en wiskunde is dekkend voor de kerndoelen

2. De school heeft voldoende tijd geroosterd voor Rekenen en wiskunde

3. Het didactisch handelen m.b.t. Rekenen en wiskunde is van goede kwaliteit

4. De leraren zorgen voor een efficiënt klassenmanagement

5. De leraren zorgen voor een veilig en stimulerend leerklimaat

6. De leraren geven een duidelijke uitleg

7. De leraren stemmen af op verschillen

8. De leraren leren de leerlingen strategieën aan

9. De leraren zorgen voor betrokkenheid van de leerlingen

10. De school zet genormeerde toetsen in om de vorderingen te bepalen

11. De school waarborgt een goede zorg en begeleiding met betrekking tot Rekenen en wiskunde

12. De school behaalt goede resultaten ten aanzien van Rekenen en wiskunde

Beoordeling

In 2017-2018 hebben we middels een quick scan de bovenstaande kwaliteitsindicatoren beoordeeld. 

Omschrijving Resultaat

QS team 17-18 - Rekenen en Wiskunde (Themaonderzoek) 3,4

4.9 Wereldoriëntatie
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Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed
Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel
erfgoed. Dat doen we met OGO. 

OGO is een holistische manier van werken. We werken vanuit brede bedoelingen, die betrekking hebben op de
identiteitsontwikkelingen en verbonden zijn aan de context waarin ze gerealiseerd worden.
Ontwikkelingsmogelijkheden hangen samen met de identiteit van de leerling; de brede bedoelingen van de opvoeder
en de kenmerken van de context. De echte wereld wordt nagebootst in de school. Betekenisvol leren vindt plaats in de
interactie tussen leerlingen, andere deelnemers en bronnen uit de praktijk. Werken aan persoonlijke zingeving en
culturele betekenissen draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van kinderen. 

Onze ambities zijn:

- Wij groeien in de komende jaren verder naar ontwikkelingsgericht werken voor WO ( kerndoelen) en cultuureducatie;

- Methodemateriaal wordt m.n. als bronnenboek gebruikt om de thema's van goede inhoud te voorzien;

- Wij besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten);

- Wij besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs;

- De lessentabel verheldert hoeveel tijd er per groep besteed wordt aan de verschillende onderdelen van
wereldoriëntatie;

- Bij wereldoriëntatie zorgen we voor transfer naar de onderdelen van taalleesonderwijs en rekenen en wiskunde; 

- We werken met en afgestemd op de talenten van kinderen;

- In de OGO thema's werken we expliciet aan de 21st centuryskills.

Kwaliteitsindicatoren

1. Leerkrachten bieden verschillende startactiviteiten aan bij de start van een thema.

2. Leerkrachten creëren samen met leerlingen een uitdagende leeromgeving.

3. Leerkrachten bereiden samen thema’s voor aan de hand van kerndoelen en werken dit voor de eigen groep
verder uit.

4. Leerkrachten maken gebruik van verschillende bronnen en leermiddelen.

5. Leerkrachten betrekken een sociaal-culturele praktijk bij het aanbod.

6. Leerkrachten zorgen er voor dat elk thema wordt afgesloten met een vorm van een presentatie door leerlingen.

Beoordeling

In 2017-2018 hebben we middels een quick scan de bovenstaande kwaliteitsindicatoren beoordeeld.

Omschrijving Resultaat

QS team 17-18 - OGO 2018 3,3

4.10 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen
in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren
begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor
kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en
daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier
kunnen uiten (gevoelens en ervaringen).

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een vakleerkracht handvaardigheid/tekenen hebben voor groep 3 t/m 8.

Onze ambities zijn:

- Wij geven teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie);

- Wij besteden aandacht aan muziek;
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- Wij besteden aandacht aan dramatische expressie.

- Wij nemen deel aan het cultuurprogramma van Cultuur en School Nijmegen, inclusief het plusprogramma.

4.11 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd,
hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

Onze ambities zijn:

- Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen;

- Wij besteden tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster);

- Wij gebruiken in de groepen 3 t/m 8 de methode "Planmatig bewegingsonderwijs", waarin een curriculum is
uitgewerkt. Voor de groepen 1en 2 gebruiken we "Bewegingsonderwijs in het speellokaal". 

- We zetten, indien mogelijk, studenten van de HAN, opleiding ALO in.

4.12 Wetenschap en Technologie

Doelstelling

Landelijke doelstelling voor W&T In 2020 is iedere basisschool in Nederland verplicht om Wetenschap & Technologie
(W&T) aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van
wetenschap en technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend.
Technologie is tevens de grootste motor van onze economische welvaart.

Conexus-doelstelling voor W&T Voor Conexus betekent dit dat alle Conexus-scholen minimaal type B-school moeten
zijn in 2020 (typologie wordt later toegelicht).

Stand van zaken op de Conexus-scholen

In 2013 is op alle toenmalige scholen van Conexus een QuickScan uitgevoerd op het gebied van W&T. Naast deze
QuickScan op het gebied van W&T is in schooljaar 2014-2015 ook een nulmeting gehouden op het gebied van ICT
(kennis en toepassing). Uit het onderzoek van 2013 is vastgesteld dat op enkele scholen beleid aanwezig is voor het
blijvend investeren in techniekonderwijs en/of onderzoekend leren. Voor de meeste van de overige scholen gold dat
wel beseft werd dat ze op den duur met W&T aan de slag zouden moeten, maar dat dit onderwerp een lage prioriteit
had.

In 2018 is een nieuwe meting uitgevoerd om te kunnen beoordelen wat op de scholen nu de stand van zaken is en om
te kunnen bepalen wat nodig is op iedere school aan beleid en aan activiteiten. Daarbij zijn opnieuw scholen ingedeeld
in type A-school t/m type D-school.

A. Oriënterend : het team is geïnteresseerd in het thema, wil het ‘op de kaart’ zetten en vindt het belangrijk meer
beelden en inzicht te krijgen. Hier en daar wordt al wat gedaan, maar het betreft losse activiteiten, soms slechts bij
toeval op het gebied van Wetenschap & Techniek. Er worden, nog niet heel gericht, conferenties bezocht. De school
voldoet nog niet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

B. Experimenterend : de school is gericht aan het experimenteren met lessen en projecten waarin Wetenschap &
Techniek aan bod komt of centraal staat. Men wil gericht scholen en ontwikkelen, waarbij samenwerking met externe
partners vaak genoemd wordt. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

C. Structurerend : de school ontwikkelt beleid, gekoppeld aan de visie, geeft teamleden verantwoordelijkheden en richt
bijvoorbeeld een werkgroep in. De plannen, ook voor scholing, worden beschreven in het schoolplan. Een andere
inrichting van de fysieke ruimten wordt overwogen. Er is behoefte aan een doorgaande lijn. De school voldoet aan de
eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.

D. Optimaliserend : de school werkt al enige tijd gericht aan Wetenschap & Techniek en zoekt voortdurend naar
mogelijkheden dit verder uit te bouwen en te verankeren. De school voldoet aan de eis dat W&T structureel is
opgenomen in het curriculum.

Tien scholen voldoen aan de definitie van een type A school, drie scholen van een type B-school, vier scholen van een
type C-school en acht scholen voldoen aan de definitie van een type D-school. Van zes scholen is de typologie niet
bekend. Deze scholen zullen als type A-school beschouwd worden: in totaal voldoen zestien scholen van Conexus
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dan nog niet aan de eis dat de school minimaal type B-school is.

Plan voor W&T van Nutsschool Lankforst

Onze school is een type C-school, We zijn de komende vier jaren van plan om door te ontwikkelen op het gebied van
W&T. Dat doen wij op de volgende manier.

Ons doel is om in 2023 een type D-school te zijn. We doen al veel op het gebied van W&T (zie de Conexus-definitie
van W&T): we werken volgens het Ontwikkelingsgericht Onderwijs-concept (OGO) en in het thematisch onderwijs
komen de kerndoelen van SLO voor natuur en techniek aan bod. We werken doelgericht aan 21e eeuwse
vaardigheden. Een werkgroep OGO heeft als taak het W&T-onderwijs te ontwikkelen en te borgen. Vanuit deze groep
worden thema’s bepaald, passend bij de WO-kerndoelen In elk thema komt een stukje onderzoek terug. Vragen van
kinderen vormen het vertrekpunt voor het zoeken naar antwoorden, het opdoen van kennis en het delen van die
kennis in de klas. Technologie is in de school zichtbaar als kinderen werken met de Bee-Bot (kleuters), als er lessen
programmeren worden gegeven (maatwerk) en bij het gebruik van tablets en pc’s in diverse lessen. Opbrengsten
worden in beeld gebracht op basis van de thema’s, bijvoorbeeld in presentaties. Wat nog nodig is om de stap naar een
type D-school te kunnen zetten, is een verbetering van de inzet van de didactiek van gestructureerd onderzoeken,
ontdekken en ontwerpen. Het plan is om structureel elk jaar één OGO-thema te koppelen aan W&T. Om deze stap
naar een type D-school te maken schakelen we hulp in vanuit Conexus (advisering, ondersteuning en
professionalisering) en van externen.
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Kwaliteitsindicatoren

1. Het leerstofaanbod Techniek bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs (aanbod)

2. De school voorziet in een breed aanbod in Techniek gericht op de verwerving van kennis, inzicht vaardigheden
en houdingen (aanbod)

3. Het leerstofaanbod Techniek vertoont samenhang (een doorgaande lijn) (aanbod)

4. Het leerstofaanbod Techniek is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (aanbod)

5. De school zorgt voor een functionele en uitdagende leeromgeving t.a.v. Techniek (onderwijsleerproces)

6. De onderwijsactiviteiten bij Techniek zijn gestructureerd en doelmatig (onderwijsleerproces)

7. Leraren zorgen bij Techniek voor voldoende ondersteuning en uitdaging van de leerlingen (onderwijsleerproces)

8. Leraren begeleiden op een systematische en stimulerende wijze onderwijsleerprocessen van Techniek
(onderwijsleerproces)

9. Leerlingen zijn bij Techniek actief gericht op leren (onderwijsleerproces)

10. Leraren volgen bij Techniek de vorderingen en ontwikkeling van hun leerlingen (onderwijsleerproces)

11. Leraren zorgen ervoor, dat het onderwijsleerproces bij Techniek is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen (onderwijsleerproces)

12. De zorg voor kwaliteit van het vak Techniek is systematisch (kwaliteitszorg)

13. De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing aan het einde van het primair onderwijs t.a.v. Techniek
(kwaliteitszorg)

14. De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen t.a.v.
Techniek (kwaliteitszorg)

15. De leertijd is voor leerlingen voldoende om zich het leerstofaanbod eigen te maken (tijd)

16. De tijd voor onderwijs en leren t.a.v. Techniek is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (tijd)

17. De school zorgt voor een aangename, ondersteunende en motiverende omgeving voor de leerlingen
(schoolklimaat)

18. De school stimuleert de betrokkenheid van ouders en verzorgers (schoolklimaat)

19. De school speelt een functionele rol binnen de lokale en regionale gemeenschap (schoolklimaat)

20. De resultaten van Techniek liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen
verwacht mag worden (opbrengsten)

Beoordeling

In 2015-2016 hebben we middels een quick scan de kwaliteitsindicatoren beoordeeld. Deze beoordeling was toen
onvoldoende. We zaten toen ook nog in een opstartfase om te werken met OGO thema's.

Omschrijving Resultaat

qs team 15-16 - Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek) 2,43

4.13 Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. 

Onze ambities zijn:

- In groep 5 tot en met  8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Take it easy);

- Voor de lessen Engelse taal zetten we een native speaker in ( digibord).
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4.14 Les- en leertijd

Op onze school willen we de onderwijstijd effectief besteden omdat we beseffen dat onderwijstijd een belangrijke
factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze
voldoende onderwijstijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een
lessentabel (zie bijlage), een weekoverzicht en een dag voorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht
jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

Onze ambities zijn:

- De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en);

- De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd);

- Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel);

- De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster;

- De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie);

- De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.

- In overleg met de IB-er en de directie kan de lestijd per vakgebied en per groep variëren op basis van
onderwijsbehoeften en resultaten.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd

2. De school stemt bij Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen af
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen

3. De school heeft voor Nederlandse taal en Rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk
gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie

4. De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt

5. Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen blijft beperkt

Beoordeling

In september 2015 hebben we middels een QS de kwaliteitsindicatoren beoordeeld.

Omschrijving Resultaat

gebruik leertijd - Tijd sept 2015 3,59

4.15 Pedagogisch handelen

Onze leerkrachten 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. Leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin
kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 

Als begeleiders/ leerkrachten steeds aandacht koppelen aan positief gedrag van de leerling, zal deze steeds vaker dit
positieve gedrag laten zien; dit is een belangrijk gedragstherapeutisch principe. De waardering versterkt het
zelfvertrouwen en het zelfbeeld van leerlingen. Essentieel is dat eisen passen bij de ontwikkeling van kinderen en dat
de leerkracht het verwachte gedrag benoemt. Dus: structuur bieden, grenzen stellen( richting geven), ondersteunen (
ruggensteun), helpen en ruimte geven. Dit patroon houdt dan ook in: onderhandelen, dingen uitleggen, monitoren en
inzet van „mediation‟.

Sommige leerlingen hebben veel behoefte aan nabijheid van de leerkracht, bevestiging en bemoediging om tot leren
te komen. Wanneer we deze onderwijsbehoefte signaleren, voldoen we aan die onderwijsvraag, o.a. door lesstof te
"pre-teachen‟ of "re-teachen". We kunnen hen helpen hun leerproces te volgen en meer zelfvertrouwen te
ontwikkelen. 
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Daarnaast kunnen we de verwerkingsstof in   kleinere hoeveelheden aan bieden, zodat de leerling overzicht houdt.
Procesgerichte feedback helpt de leerlingen zich bewust te worden van hun eigen successen. Mocht dit alles niet
voldoende zijn, dan is een training te overwegen. 

Er zijn ook leerlingen bij wie de ontwikkeling vertraagd verloopt. Zij stellen ons de vraag: “Help mij te leren door
voordoen en nadoen”. Vaak hebben ze ook behoefte aan “nabijheid van de leerkracht”. Deze leerlingen hebben ook
bemoediging en bevestiging nodig. In de verlengde instructie oefenen zij met de leerkracht samen de behandelde stof.
De leerkracht doet eerst de denkstappen of de strategie voor, dan oefenen ze samen en uiteindelijk doet de leerling
het alleen. De verlengde instructie maakt wezenlijk deel uit van het aanbod aan deze leerlingen.

Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:

- De leraren zorgen voor een ordelijke klas; 

- De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving;

- De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om (kennen de leerlingen);

- De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen;

- De leraren bieden de leerlingen structuur;

- De leraren zorgen voor veiligheid;

- De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken;

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

Kwaliteitsindicatoren

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraar zorgt voor veiligheid 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De leraar beschikt over een pedagogisch repertoire voor passende interventies 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

Beoordeling

We vinden sociale veiligheid belangrijk. We meten dit jaarlijks, bij zowel leerlingen, ouders als teamleden. Ook hebben
we de kwaliteitsindicatoren in 2017-2018 beoordeeld.

Omschrijving Resultaat

QS team 17-18 - Pedagogisch Handelen 3,54

2019 tevredenheid leerlingen - Sociale veiligheid 3,42

2019 tevredenheid ouders - Sociale veiligheid 3,23

2019 tevredenheid team - Sociale veiligheid 3,51

Veiligheid leerkrachten 2018 - Sociale veiligheid 3,97

veiligheid leerlingen 2018 - Sociale veiligheid 3,64

Veiligheid ouders 2018 - Sociale veiligheid 3,63

4.16 Didactisch handelen

Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar
tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk
samenwerken.

Onze ambities zijn:
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- Lessen zijn goed opgebouwd;

- De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus;

- De leraren geven directe instructie;

- De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen;

- De leerlingen werken zelfstandig samen;

- De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde);

- De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren;

- De leraren zorgen voor stofdifferentiatie;

- De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.

Kwaliteitsindicatoren

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leraren leggen duidelijk uit 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

4. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer

5. De leraren leggen duidelijk uit

6. De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

7. De leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten

8. De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten begrijpen

9. De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces

10. De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten

11. De leraren passen verschillende werkvormen toe

12. De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een uitdagende leeromgeving

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3

qs team 16-17 - Didactisch Handelen 2016 3,27

Aandachtspunt Prioriteit

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

gemiddeld

4.17 Actieve en zelfstandige leerhouding 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 leerkrachten de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leerkrachten
begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.
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Onze ambities zijn:

- De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen;

- De leerlingen werken vanaf groep 3 met weektaken;

-  De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie);

- De taken bevatten keuze-opdrachten;

- De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen;

- De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten

2. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun
ontwikkelingsniveau

3. De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties

4. De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken

Beoordeling

In 2016-2017 hebben we middels een quick scan de bovenstaande kwaliteitsindicatoren beoordeeld. 

Omschrijving Resultaat

2019 tevredenheid leerlingen - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,95

2019 tevredenheid ouders - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,29

2019 tevredenheid team - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,49

2019 tevredenheid leerlingen - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,95

Aandachtspunt Prioriteit

De juf/meester laat ons zelf werk kiezen gemiddeld

De juf/meester laat ons samenwerken gemiddeld

4.18 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leerkrachten pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren.

Onze ambities zijn:

- De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal;

- De leraren hanteren heldere regels en routines;

- De leraren voorkomen probleemgedrag;

- De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn.

Nutsschool Lankforst

Schoolplan 2019-2023 24



Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor een ordelijk verloop van de les

2. De leraren zorgen voor een doelmatig klassenmanagement

3. De leraren maken duidelijk welk gedrag hij/zij van leerlingen verwacht tijdens zelfstandig (ver)werken

4. De leraren voeren een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie

5. De leraren zorgen voor een uitdagende en rijke leeromgeving

Beoordeling

In 2016-2017 hebben we middels een quick scan de bovenstaande kwaliteitsindicatoren beoordeeld. 

Omschrijving Resultaat

qs team 16-17 - Klassenmanagement Conexus 2017 3,25

4.19 Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS.
Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen
(normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen
extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast het zorgplan
beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen)
zorg kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van
leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (3x per jaar, na de start, midden-
en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het
leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar
aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,3

4.20 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op.
In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief
arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een
groep. Ze dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het
onderwijs wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. De groepsplan

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch

2. De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen

3. De leraren analyseren de vorderingen van de leerlingen om vast te stellen wat de aanpassingen van het
aanbod en/of het onderwijsleerproces moeten zijn voor de groep

4. Het taalgebruik van de leraren past bij de taalbehoefte van de leerlingen

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

2019 tevredenheid leerlingen - Afstemming 3,36

2019 tevredenheid ouders - Afstemming 3,44

2019 tevredenheid team - Afstemming 3,47

4.21 Extra ondersteuning

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:

- De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben
- Het OPP wordt geschreven volgens een vast format
- Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld
- Het SOP beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt
- Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning
- Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte

4.22 Passend onderwijs

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben

hoog

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de
behoeften van de leerling

hoog

4.23 Resultaten

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,88

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

gemiddeld
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5 Personeelsbeleid

5.1 Profesionele Medewerkers

Het integraal personeelsbeleid van Conexus richt zich op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het
gaat hier om werk, normen & waarden, competenties, gezondheid en werk omgeving, omstandigheden, intern
leiderschap, houding, motivatie, vaardigheden, kennis en functionele capaciteiten.

Professionaliseren

Professionalisering wordt afgestemd door de scholingsgesprekken met de afdeling P&O en onderwijs, via popplannen
en wordt in MijnSchoolplan (WMKPO) ingebed. Binnen Conexus brengen we professionalisering in kaart op team,
individueel en bovenschoolsniveau. Onze school zet hiervoor de volgende instrumenten in bijvoorbeeld WMK, Mijn
Schoolteam etc.

Conexus heeft een kijkwijzer ontwikkeld voor pedagogisch en didactisch handelen. Deze kijkwijzer is onderdeel van de
kwaliteitsaanpak, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leerkracht en het team als geheel.

Daarnaast werken wij met kijkwijzers voor groepsbezoeken

De inhoud van de kijkwijzers staan niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor
personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten (met uitzondering van de inzet van LIO
studenten) dat een leraar op onze school werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren
beschikken daarom over een pabo-diploma. De schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor
schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de
paragraaf Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk
Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam,
basisbekwaam en vakbekwaam. In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de
ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister.
Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier. Zie de paragraaf Bekwaamheidsdossier voor de
inhoud daarvan. Voorheen werd daarvoor gebruik gemaakt van het DDGC. Momenteel ligt er een vraag bij het bestuur
om hiervoor de module van het WMKPO te kunnen gebruiken.

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet. Wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te brengen
staat momenteel ter discussie.. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. 

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur van de school. 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. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van
belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met
verschillen tussen leraren. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school
zijn:

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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betrokkenheid, communicatie, doelgerichtheid, samenwerking en veiligheid.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

5.6 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB-er
en medewerkers van De Activiteit klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De schoolleider is
geregistreerd schoolleider.

Hoe de lerende organisatie vorm zal krijgen wordt in het schooljaar 19-20 verder besproken. Te denken valt b.v. aan
de inzet van professionele leergemeenschappen (PLG's).

Bijlagen

1. professionalisering Conexus

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van pabo’s en de ALO gelegenheid om ervaring op te doen.
Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de klas wil (kan)
begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s.

5.8 Werving en selectie

We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Bij het sollicitatiegesprek houden we een
criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria. De sollicitanten moeten de mate van
beheersing kunnen aantonen (via bekwaamheidsdossier en portfolio)

5.9 Introductie en begeleiding

De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe collega. De lesobservaties worden
uitgevoerd door de mentor, de IB-er en de directeur. In het taakbeleid wordt met nieuwe collega's rekening gehouden.

5.10 Beleid Werkverdelingsplan

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en
spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke
kanten van de personeelsleden.

5.11 Collegiale consultatie

Collega’s kunnen bij elkaar in de klas komen om van elkaar te leren. Degene die een collegiale consultatie uitvoert,
kan dit doen dit wanneer de groep b.v. gym heeft.

5.12 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks –conform een opgesteld rooster, bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het
klassenbezoek wordt een kijkwijzer gebruikt. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering
geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek
volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up
wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld
aan een observatiepunt.

5.13 Persoonlijke ontwikkelplannen

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken
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en de voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt door de directie
een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP’s. Naast het POP werken we met persoonlijke
actieplannen (kort lopende plannen) en prestatie-afspraken: “smart” geformuleerde doelstellingen voor de korte
termijn. POP’s, PAP’s en prestatie-afspraken worden gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier van de leraar en
komen aan de orde bij de klassenbezoeken en de flitsbezoeken.

5.14 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich o.a.:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De competentieset
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

5.15 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een Regeling
Functioneringsgesprekken (zie bijlage). Tijdens het functioneringsgesprek 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, mobiliteit en de mate van bekwaamheid (start-,
basis- of vakbekwaam) van de leraar.

Bijlagen

1. gesprekkencyclus conexus

5.16 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing.
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de
regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt
verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Bijlagen

1. upgrade scholing Conexus

5.17 Teambuilding

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met
elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de
leerkrachten. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar
volgt het team –naast de individuele scholing- samen een aantal cursussen. We onderscheiden in het kader van
teambuilding ook de meer informele communicatiemomenten. We drinken vijf keer per week ’s morgens voor
schooltijd gezamenlijk koffie en thee en nemen dan evt. (kort) zaken door die van belang zijn voor de school en de
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leraren (ochtendbriefing). De school organiseert een gezellig samenzijn met de Kerst en aan het eind van het
schooljaar. Daarnaast is er jaarlijks een personeelsuitje. Collega's gaan incidenteel en op eigen initiatief met elkaar uit
eten.

5.18 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld, in overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet
Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact
onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd.

5.19 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management (zie bijlage). Aan het eind van ieder schooljaar
(april) wordt geïnventariseerd of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast wordt in het directieberaad
omgezien naar verplichte mobiliteit.

Bijlagen

1. mobiliteit Conexus
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6 Organisatie en beleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de eenendertig scholen van Stichting Conexus. De directie (directeur en adjunct-directeur)
geven –onder eindverantwoordelijkheid van het College van bestuur van de Stichting- leiding aan de school. De
directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie
wordt bijgestaan door een schoolmanagementteam (SMT) bestaande uit de intern begeleider, als adviserend lid. De
school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden
aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen
kunnen dan elders op eigen niveau rekenen of lezen.

6.3 Het schoolklimaat

De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang. We stellen een veilig schoolklimaat met structuur zeer
op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat geeft het kind kansen. Daarom achten
wij een open contact met de ouders noodzakelijk. Van belang is om met de opvoeding thuis op één lijn te zitten.
Oudergesprekken en informatieavonden bevorderen een goed contact tussen ouders en school. Graag willen we
ouders betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind. Zij zijn de “kind-kenners” bij uitstek. Educatief partnerschap
stellen we daarom zeer op prijs.
Naast de ouderparticipatie in medezeggenschapsraad, ouderraad en de andere commissies is er voor de leerlingen
dus ook het kinderparlement.
In goed overleg met elkaar, willen we er voor de kinderen een goede en gezellige, leerzame schooltijd van maken.
Steeds meer zien we op de Nutsschool groeperingen kinderen, die gebaat zijn bij een pedagogisch klimaat, dat hun
ontwikkelkansen vergroot. Daarmee richten wij ons in ons basisaanbod op kinderen, die vaak meer structuur, leertijd
en instructie nodig hebben dan de gemiddelde leerling van Nederland.
Dit maakt het noodzakelijk, wat uitgebreider stil te staan bij het pedagogisch klimaat op de Nutsschool.
Om te zorgen, dat ook de gemiddelde leerling en plus leerling aan zijn of haar trekken komt, moet onze pedagogische
aanpak in de klassen zo zijn, dat er ruimte is voor de leerkracht om complexere leerkrachtvaardigheden in te zetten,
om voor elke leerling een passend aanbod te doen. Duidelijke beschrijving van onze gewoontes helpt daarbij.

Kwaliteitsindicatoren

1. De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school daartoe onderneemt

2. De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school

3. De leerlingen tonen zich betrokken bij de school

4. Het personeel voelt zich betrokken bij de school

5. De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor elkaar

6. De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het
schoolklimaat

7. De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het
gebied van sociale veiligheid op school voordoen

8. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school

9. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,38

qs team 15-16 - Schoolklimaat sept 2015 3,28

6.4 Veiligheid

Het veiligheidsbeleid van de school is een integraal onderdeel van het school- en stichtingsbeleid. Het
veiligheidsbeleid is uitgewerkt op verschillende terreinen:

(Bouw)technische zaken:

De 4 jaarlijks Risico Inventarisatie en Evaluatie
Gebruiksvergunning ( brandveiligheid, ontruimingsplan, blusmiddelen)
Veiligheidscontrole speeltoestellen

Leerling gerichte zaken:

Agressie, intimidatie en geweld ( klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol)
Registratie ongevallen. 
Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen
Leerlingenzorg (begeleiding, remedial teaching, verwijzing)
Periodieke evaluatie pedagogisch klimaat in het kader van kwaliteitszorg
Bedrijfshulpverlening

Personeel gerichte zaken:

Taakbeleid
Agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, ongewenste omgangsvormen)
Verzuimbeleid en procedure bij ziekte
Personeelszorg, Pago, arbozorg, contact- en vertrouwenspersoon
Integraal personeelsbeleid (mobiliteit, professionalisering, loopbaanperspectief)

Ouder gerichte zaken:

Agressie, intimidatie en geweld ( klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, ongewenste omgangsvormen)
Contact- en vertrouwenspersoon 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,36

2019 tevredenheid leerlingen - Sociale veiligheid 3,42

2019 tevredenheid team - Sociale veiligheid 3,51

2019 tevredenheid ouders - Sociale veiligheid 3,23

6.5 Arbobeleid

Conexus heeft een Arbo-contract afgesloten met de Arbo-Unie. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te
voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een
probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat
de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij
hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school. Conexus beschikt over een
preventie-medewerker. Deze ziet toe op het naleven en invullen van de RI&E.

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.

In de school zijn ontruimingsplannen in elke ruimte met de bijbehorende actuele leerlingenlijsten. De school
organiseert met enige regelmaat een ontruimingsoefening. 
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6.6 Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: We werken met een
vergadercyclus van ongeveer 2 keer per maand. Het MT vergadert wekelijks. Het zorgoverleg vindt om de 6-8 weken
plaats. De OR vergadert 6-7 keer per jaar De MR vergadert 6-7 keer per jaar We gebruiken effectieve middelen voor
de communicatie: postvakken, via e-mail, via een schoolapp.

Kwaliteitsindicatoren

1. Het beleidsmatig overleg tussen school en het bevoegd gezag (of het bovenschools management) is gericht op
optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs

2. Het overleg in het managementteam van de school is gericht op optimalisering van de kwaliteit van het
onderwijs

3. Het overleg binnen het team is gericht op optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs

4. Het overleg tussen de school en de medezeggenschapsraad is gericht op beleidsmatige en
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen

5. Het overleg tussen de school en de ouderraad is gericht op organisatorische (huishoudelijke) zaken

6. De school hanteert hulpmiddelen ter ondersteuning van de interne communicatie

7. De personeelsleden communiceren op een correcte wijze met elkaar

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

qs team 15-16 - Interne communicatie 3,33

6.7 Samenwerking

Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. Onze school
onderhoudt daarom 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. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:
Voorschoolse voorzieningen: Abeltje en KION
Pabo
Buurtmoestuin de Lankmoes

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
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Sociaal schoolverpleegkundige
Samenwerkingsverband ( Commissie van toelaatbaarheid SO/SBO)
IB netwerk
Bindkracht10
Sociaal wijkteam 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3

6.8 Contacten met ouders

De school vindt een goed contact tussen school en thuis heel belangrijk. De school informeert ouders over belangrijke
schoolzaken. De ouders willen graag weten hoe hun kind zich ontwikkelt. Een goede samenwerking tussen school en
thuis komt de kinderen (en hun leerprestaties) ten goede.
Om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, stimuleren wij de ouderparticipatie.
Voor diverse activiteiten hebben we de hulp nodig van vele ouders. Die vragen we dan via het ouderparticipatie-
formulier en via oproepen in de Nutsbul.
De ouderparticipatie richt zich op verschillende niveaus:
� Hand- en spandiensten, meest buiten de klas: plastificeren, ramen beschilderen, speelplaatscommissie, kleine
klusjes
� Meehelpen met activiteiten in en buiten een bepaalde klas: helpen met groepslezen, het werken in het
documentatiecentrum, spelletjesmiddagen, meegaan met excursies, helpen met het handvaardigheidsproject
� Meedenken en beslissen in de Medezeggenschapsraad
� Meedenken in de ouderraad
� Uitvoerende hulp bij commissies en enkele festiviteiten bijvoorbeeld sinterklaas & Carnaval
� Meehelpen met de organisatie in verschillende commissies: sportdag, schoolfeest, schoolreisjes,
De ouderparticipatie is op school een geïntegreerd onderdeel van de onderwijsorganisatie.
In overleg met de ouders willen we ervoor zorg dragen dat de kinderen de schoolperiode ervaren als een leerzame en
plezierige tijd.
Naast ouderparticipatie om ons onderwijs mede vorm te geven, hechten wij ook belang aan goede
informatieoverdracht. Deze schoolgids is daar een goed voorbeeld van. Naast de schoolgids verschijnt er
tweewekelijks de “Nutsbul”, onze digitale nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen op Nutsschool Lankforst.
Alle wekelijkse, actuele informatie kunt u hierin vinden. Ook mededelingen vanuit de MR en de OR leest u in de
Nutsbul. Daarnaast proberen we alle informatie over leuke activiteiten in de regio met u te delen. De Nutsbul hangt in
de school en wordt digitaal verstuurd. Daarnaast kunt u deze nieuwsbrief downloaden vanaf onze website.
Drie keer per jaar krijgen de ouders een uitnodiging om persoonlijk over hun kind te komen praten.
Als u als ouder zelf behoefte heeft aan een gesprek of vragen heeft, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden
met de groepsleerkracht of de directeur.
We willen u vragen niet net vóór aanvang van de les met de leerkracht in gesprek te gaan. De leerkracht is op dat
moment enkel beschikbaar voor de leerlingen. Na schooltijd zullen ze echter zeker tijd maken voor u.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

QS team 2019 - Contacten met ouders 3,3

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Binnen de
gemeente Nijmegen zijn hierover afspraken gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs. Voor ons betekent dit dat
wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in
het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen
waaraan we leerlingen leveren.

Onze ambities zijn:
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- Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld;

- Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren;

- Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt;

- Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden;

- Wij controleren of onze adviezen effectief zijn.

6.10 Privacybeleid

Op Nutsschool Lankforst wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens
opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders
(zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische
informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.
Om uw kind in te schrijven vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen. Daar wordt veel informatie van u gevraagd.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo
vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten
aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen. De gegevens die u
heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard
worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens
van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de
administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het
recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als
de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of
aanvullen.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn
duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de
leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Om leerlingen eenvoudig toegang te
geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt Nutsschool Lankforst gebruik van Basispoort. Deze software
maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Hiervoor zijn leerlinggegevens
nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik
van de leerlinggegevens. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem [Esis] en leerlingvolgsysteem
[Esis en Cito LOVS]. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers
van onze school. Omdat Nutsschool Lankforst onderdeel uit maakt van stichting Conexus, worden daar ook (een
beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid. In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen
(als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden
opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur.
Op dit moment publiceren we geen foto/video materiaal. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen
op bijvoorbeeld de website van de school, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om
die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van
foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur.
Ons volledige privacyreglement staat op onze website: www.nutsschool.nu. Hierin is beschreven hoe op school wordt
omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met twee
peuterspeelzalen in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
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(vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Schatkist die redelijk aansluit op de methode ‘Puk en Ko’
die op de peuterspeelzalen gebruikt wordt. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen
(voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

In deze schoolplanperiode is er voor de VVE scholen minder, en voor de peuterspeelzalen meer financiële ruimte.

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Op Nutsschool Lankforst maken gemiddeld genomen twee kinderen gebruik van de deze voorziening. Dat heeft er toe
geleid dat er per 1 oktober 2017 gezocht is naar een interne oplossing. De VSO kinderen worden middels vrijwillige
inzet van de conciërge opgevangen.

Het huidige beleid van Stichting Conexus is dat de tussenschoolse opvang (TSO) zoveel mogelijk wordt uitbesteed
aan externe partijen. Daartoe zijn in de afgelopen jaren de bestaande organisaties van ouders die het overblijven
verzorgden omgevormd tot rechtspersonen. Er is een oudervereniging Nutsschool Lankforst opgericht. De ouderraad
heeft in overleg met de school de tussenschoolse opvang geregeld. Een overblijfcommissie is actief en om het
overblijven op school goed te laten verlopen is er een overblijfreglement Nutsschool Lankforst opgesteld. In het
verleden is door stichting Conexus de behoefte van ouders aan buitenschoolse opvang (BSO) onderzocht. Ook op
Nutsschool Lankforst bleek behoefte aan opvang na afloop van school en tijdens schoolvakanties, variërend van vaste
momenten tot flexibel te plannen dagen of weken.
Als belangrijkste beleidsuitgangspunt kiest Conexus voor het zogenaamde makelaarsmodel; de stichting wil zich
beperken tot een bemiddelende rol tussen de vraag van ouders naar buitenschoolse opvang en bestaande
organisaties voor BSO.
In ons gebouw zit BSO Abeltje.

Nutsschool Lankforst

Schoolplan 2019-2023 36



7 Financieel beleid

7.1 Financieel beleid Conexus

Conexus staat voor kwalitatief goed onderwijs. Het schoolteam, de leraren voorop, maken de kwaliteit van een school.
Daarvoor zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang.

De schaalgrootte van Conexus biedt meerwaarde omdat het professionele ondersteuning van scholen mogelijk maakt:
op het terrein van onderwijskundige ondersteuning, personeelsbeleid, ICT, huisvesting en onderhoud, facilitaire
aangelegenheden en inkoopkracht, financiële bedrijfsvoering. Beschikbare middelen worden aan de uitvoering van het
onderwijs en de benodigde randvoorwaarden besteed binnen de kaders van wet- en regelgeving (rechtmatigheid).

Als koepel van 31 scholen is Conexus een financieel gezonde organisatie gestoeld op het principe dat elke school in
principe “de eigen financiële broek moet ophouden” en dat in voorkomende gevallen sprake is van financiële
solidariteit en risicospreiding. Op deze manier is de continuïteit van alle Conexus scholen geborgd. Dat vindt plaats in
een financiële plannings- en controle cyclus met de volgende onderdelen: begrotingsbrief, begroting en
meerjarenbegroting, financiële managementrapportages en jaarrekening. En deze vormen onderwerp van gesprek
met de accountant, stakeholders (directeuren), interne toezichthouders (Raad van Toezicht en de, medezeggenschap)
en externe toezichthouders (Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OC&W, gemeenten voor wat betreft de
openbare basisscholen en gemeentelijke subsidies). Binnen deze kaders maken scholen hun eigen keuzes om de
eigen schoolambities te realiseren (doelmatigheid). Door inzet van geld en personeel in de uitvoering van onderwijs en
zorg, investeringen in ICT, leermethoden en meubilair, schoolontwikkeling, projecten, de professionalisering van het
team of individuele medewerkers, et cetera.

7.2 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 18,00 per
jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks (op
de algemene ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting. Voor
de schoolreisjes wordt elk jaar het bedrag opnieuw vastgesteld. Ouders krijgen hiervoor een aparte rekening.

Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag moeten hiervoor een
vastgesteld bedrag betalen. Dit geld wordt beheerd door de overblijfcoördinator, in overleg met de adjunct-directeur.
Jaarlijks wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door twee OR-leden. Van het geld krijgen de overblijfouders
een kleine vergoeding, daarnaast wordt er speelmateriaal van aangeschaft.

7.3 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van het bestuur vastgesteld. De
vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe geen uitgaven
kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld
wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement
geworden.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegings- , impuls-
en vouchergelden verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR (in samenspraak met de
afdeling P&O). Maandelijks wordt het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze
controleert dit overzicht met zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden direct besproken met de afdeling P&O
en Financiën.

Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen.
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg (WMK): vanuit een meerjarenplanning beoordelen(n.a.v.
Quick Scans en vragenlijsten) en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve
wijze.  De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk
Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team –en in het perspectief van onze
streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast.  De gekozen
verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan. De directie monitort de voortgang. Aan het eind van het jaar
evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.

Integrale kwaliteitsaanpak Conexus

Sinds september 2011 kent Conexus de kwaliteitsaanpak, een systematiek van schoolbezoeken en
monitorgesprekken om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. In het kader van de
Integrale Conexus Kwaliteitsaanpak wordt samen met de scholen een analyse gemaakt van de indicatoren van de
inspectie en eigen indicatoren o.a. voorkomend uit het Koersplan:

het pedagogisch-didactisch handelen van leraren ten aanzien van de kernvakken;
de schoolzelfevaluatie (zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten);
schoolklimaat;
de leerlingenzorg (extra ondersteuning);
het leerstofaanbod;
de condities voor schoolverbetering (kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur);
integraal personeelsbeleid

Bij deze analyse worden gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, rapportages van de Inspectie van het Onderwijs,
door scholen zelf aangereikte documenten (bijv. school-/zorgplan, schoolzelfevaluaties, IPB plan en uitvoering, Brede
School plannen, oudertevredenheidsonderzoeken), en aanwezige kennis en informatie op het bestuursbureau
betrokken. Op basis van de analyse gaan scholen, zo nodig met ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs en/of
P&O of externe experts aan de slag met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Jaarlijks voeren de stafafdelingen Onderwijs en P&O gesprekken met directeuren over professionalisering van de
medewerkers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op teamniveau en scholing op indivdueel niveau
(kortlopende trainingen en langlopende opleidingen) en professionalisering op Conexusniveau (de Conexus
Academie). De inzichten uit de kwaliteitsaanpak vormen input voor de scholingsgesprekken. Uit de
scholingsgesprekken worden de onderwerpen voor professionalisering binnen de Conexus Academie afgeleid.

Kwaliteitsindicatoren

1. De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten

2. De school borgt de kwaliteit van haar leren en onderwijzen

3. De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel

4. Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken

Beoordeling

In oktober 2018 is een nieuwe IB'er gestart. Deze werkt nauwkeurig en planmatig aan kwaliteitszorg. Daardoor
hebben we grote stappen kunnen maken in de afgelopen periode. De verwachting is dat we dat in de komende
periode voortzetten.
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

2019 tevredenheid leerlingen - Kwaliteitszorg 2,98

2019 tevredenheid ouders - Kwaliteitszorg 2,88

2019 tevredenheid team - Kwaliteitszorg 2,94

2019 tevredenheid team - Leerstofaanbod 3,35

Aandachtspunt Prioriteit

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

laag

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze laag

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken laag

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school laag

De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd laag

8.2 Het meten van de basiskwaliteit

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

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 Inspectiebezoeken

Onze school heeft op 25 november 2014 een schoolbezoek gehad, in het kader van het vierjaarlijkse onderzoek, van
de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft de volgende
onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding, Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft
de school een basisarrangement toegekend. 

8.5 Evaluatieplan 2019-2023

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan, de
Schooldiagnoses en de vragenlijsten. De diverse paragrafen komen als volgt terug in de meerjarenplanning. Dit is nog
een concept.
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Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X    

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie    X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming X    

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek  X   

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd   X  

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X    

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen    X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

  X  

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding    X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW  X   

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    
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Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding X    

Personeelbeleid Beroepshouding    X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat X    

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  X  X

Organisatie en
beleid

Interne communicatie    X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders X    

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg    X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  9 9 8 9

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee personen. En wordt ondersteund door een stafbureau bestaande uit
Financiën, P&O, Onderwijs, ICT en Facilitair. Het College van Bestuur heeft in de medezeggenschap te maken met
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt zich uit over kaderstellend beleid binnen
welke kaders op schoolniveau uitvoering en medezeggenschap plaatsvindt. De GMR bestaat uit tien leden, waaronder
vijf personeelsleden van Conexus en vijf ouders.

Strategisch beleid

Het Koersplan van Conexus geeft de koers en de ambities aan voor de periode 2019-2023. De brede ontwikkeling van
het kind in zijn sociale context wordt centraal gesteld. Conexus heeft in haar koersplan gekozen voor de volgende vier
hoofdthema's;

  Hoofdthema 1: Personeelsbeleid/-ontwikkeling*
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Lerarentekort, krapte op de arbeidsmarkt
- Invallers / vervangingspool
- Reduceren ziekteverzuim
- Werkdruk
- Kweekvijver
Hoofdthema 2: Professionele ontwikkeling* 
Conexus heeft gekozen om het onderwijskundig leiderschap binnen Conexus stevig te ontwikkelen. In alle lagen van
de organisatie: zowel in de klas/unit, binnen teams en op scholen, als binnen de directeurenlaag en op bestuurlijk
niveau.
Hoofdthema 3: Passend Onderwijs* 
In het kader van opvoeden, opgroeien en opleiden   bieden scholen passende ondersteuning aan ieder kind voor
zover de school daar zelf toe in staat is (basiszorg) of met de hulp van externe expertise (lichte zorg) of verwijst de
school naar speciaal (basis-) onderwijs. Het streven is dat ieder kind opgevoed wordt, opgroeit en opgeleid wordt in de
eigen wijk. De core business van de school is opleiden en gestreefd wordt daar zoveel mogelijk tijd en inspanning aan
te besteden.
Hoofdthema 4: Onderwijsontwikkeling* 
De aandachtspunten binnen dit hoofdthema zijn:
- Wetenschap en techniek
- Onderwijs anders organiseren
- ICT (geletterheid)
- Bewegen en gezondheid
- Kansongelijkheid
- Burgerschap
Binnen Conexus zijn er een viertal ontwikkelteams bestaande uit schoolleiders en bovenschoolse
beleidsmedewerkers, georganiseerd. Elke ontwikkelteam pakt een thema op.  
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO
en cultuureducatie binnen een viertal thema's per jaar. Daarbij staan een
doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een waardevolle manier toetsen en de
inzet van 21e century skills centraal.

gemiddeld

Op onze school monitort de werkgroep SEO de afspraken rondom de
doorlopende lijn. Hierbij besteden we met name aandacht aan sociale
veiligheid, thema's rondom pesten en groepsdynamiek. Er is sprake van een
goed pedagogisch klimaat.

gemiddeld

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer
gedifferentieerd aanbod nodig hebben. Daartoe werken we
groepsoverstijgend op 2 leerpleinen die specifiek ingericht zijn op het
gebied van rekenen/lezen en werken met thema's. Verder heeft een van
onze leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
Deze collega zal zich in het schooljaar 2019-2020 verder
professionaliseren en het team in de opgedane kennis meenemen.
Snappet wordt gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal
en lezen) om kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen
De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt
afgestemd op de behoeften van de leerling

hoog

Op onze school volgen we de landelijke ontwikkelingen en beoordelen we
welke aspecten we kunnen integreren in ons onderwijs.

hoog

Actieve en
zelfstandige
leerhouding
van de
leerlingen

De juf/meester laat ons zelf werk kiezen gemiddeld

De juf/meester laat ons samenwerken gemiddeld

Resultaten De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

gemiddeld

Kwaliteitszorg De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de
resultaten die ze behaalt

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

laag

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken laag

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school laag

De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd laag
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie
binnen een viertal thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een
waardevolle manier toetsen en de inzet van 21e century skills centraal.

Op onze school monitort de werkgroep SEO de afspraken rondom de doorlopende lijn. Hierbij
besteden we met name aandacht aan sociale veiligheid, thema's rondom pesten en groepsdynamiek.
Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod
nodig hebben. Daartoe werken we groepsoverstijgend op 2 leerpleinen die specifiek ingericht
zijn op het gebied van rekenen/lezen en werken met thema's. Verder heeft een van onze
leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze collega zal zich in het
schooljaar 2019-2020 verder professionaliseren en het team in de opgedane kennis meenemen.
Snappet wordt gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal en lezen) om
kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen
De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de
behoeften van de leerling

Resultaten De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming
zijn met de loopbaan van de leerlingen

Kwaliteitszorg De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie
binnen een viertal thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een
waardevolle manier toetsen en de inzet van 21e century skills centraal.

Op onze school monitort de werkgroep SEO de afspraken rondom de doorlopende lijn. Hierbij
besteden we met name aandacht aan sociale veiligheid, thema's rondom pesten en groepsdynamiek.
Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod
nodig hebben. Daartoe werken we groepsoverstijgend op 2 leerpleinen die specifiek ingericht
zijn op het gebied van rekenen/lezen en werken met thema's. Verder heeft een van onze
leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze collega zal zich in het
schooljaar 2019-2020 verder professionaliseren en het team in de opgedane kennis meenemen.
Snappet wordt gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal en lezen) om
kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen
De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de
behoeften van de leerling

Actieve en
zelfstandige
leerhouding
van de
leerlingen

De juf/meester laat ons zelf werk kiezen

De juf/meester laat ons samenwerken

Resultaten De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming
zijn met de loopbaan van de leerlingen

Kwaliteitszorg De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze
behaalt

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie binnen
een viertal thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een waardevolle
manier toetsen en de inzet van 21e century skills centraal.

Op onze school monitort de werkgroep SEO de afspraken rondom de doorlopende lijn. Hierbij besteden
we met name aandacht aan sociale veiligheid, thema's rondom pesten en groepsdynamiek. Er is sprake
van een goed pedagogisch klimaat.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod
nodig hebben. Daartoe werken we groepsoverstijgend op 2 leerpleinen die specifiek ingericht
zijn op het gebied van rekenen/lezen en werken met thema's. Verder heeft een van onze
leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze collega zal zich in het
schooljaar 2019-2020 verder professionaliseren en het team in de opgedane kennis meenemen.
Snappet wordt gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal en lezen) om kinderen
meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen
De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften
van de leerling

Actieve en
zelfstandige
leerhouding
van de
leerlingen

De juf/meester laat ons zelf werk kiezen

De juf/meester laat ons samenwerken

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

Nutsschool Lankforst

Schoolplan 2019-2023 46



14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie
binnen een viertal thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een
waardevolle manier toetsen en de inzet van 21e century skills centraal.

Op onze school monitort de werkgroep SEO de afspraken rondom de doorlopende lijn. Hierbij
besteden we met name aandacht aan sociale veiligheid, thema's rondom pesten en groepsdynamiek.
Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod
nodig hebben. Daartoe werken we groepsoverstijgend op 2 leerpleinen die specifiek ingericht
zijn op het gebied van rekenen/lezen en werken met thema's. Verder heeft een van onze
leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze collega zal zich in het
schooljaar 2019-2020 verder professionaliseren en het team in de opgedane kennis meenemen.
Snappet wordt gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal en lezen) om
kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen
De school stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het onderwijs wordt afgestemd op de
behoeften van de leerling

Kwaliteitszorg De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

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

Brin: 08CO

Naam: Nutsschool Lankforst

Adres: Lankforst 2348

Postcode: 6538 GN

Plaats: Nijmegen

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 08CO

Naam: Nutsschool Lankforst

Adres: Lankforst 2348

Postcode: 6538 GN

Plaats: Nijmegen

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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