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2 Inleiding 

Dit schoolplan geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode van 1 augustus 

2019 tot 1 augustus 2023 weer. Als school (bestuur, directie, team en 

medezeggenschapsraad) willen we vaststellen op welke onderdelen we ons de komende 

vier jaar willen richten om de kwaliteit van (het onderwijs op) de school te verhogen. Dit 

schoolplan zal dan ook fungeren als uitgangspunt voor de jaarplannen per schooljaar. 

Het schoolplan is opgesteld door Angelique te Braak, directeur van KBS Pius X, in nauwe 

samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad van de school. Het 

schoolplan is ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en ter 

vaststelling voorgelegd aan het bestuur. Het is vervolgens verstuurd aan de inspectie.  

Een evaluatie van dit schoolplan zal plaatsvinden bij het opstellen van het nieuwe 

schoolplan (2023-2027) 

In dit schoolplan wordt gestart met een karakterschets van de school. 

Daarna geven wij een uitgebreide omschrijving van het kwaliteitsbeleid dat wij op school 

hanteren.  

Vervolgens leest u wat onze missie is en wat onze visie op onderwijs inhoudt. Hier 

verwoorden wij het streefmodel: hoe willen we dat het onderwijs op onze school vorm 

krijgt. Ook beschrijven wij in ons concept hoe dat streefmodel er in de praktijk uit zou 

kunnen gaan zien. Hierna leest u in een SWOT-analyse wat op dit moment de sterke en 

de zwakke kanten van de school zijn en welke kansen en bedreigingen wij ervaren. Ook 

treft u een evaluatie aan van het vorige schoolplan. 

Vervolgens geven wij een beschrijving van ons onderwijskundig beleid, ons 

personeelsbeleid en ons financieel beleid.  

Ten slotte geven wij een beschrijving van de bestuurlijke samenwerking en de 

samenwerking die wij met andere instanties hebben. 

Bovengenoemde hoofdstukken eindigen veelal met beleidsvoornemens, welke aan het 

besproken onderwerp een kwaliteitsimpuls kunnen geven. Deze zijn tot stand gekomen 

door het hoofdstuk te vergelijken met de geformuleerde missie, de visie en met het 

beschreven concept van de school. Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog 

niet met elkaar in overeenstemming waren, werden beleidsvoornemens geformuleerd.  

Deze beleidsvoornemens leiden uiteindelijk tot doelstellingen die we in de komende 4 

jaar willen bereiken. Deze doelstellingen worden in onze jaarplannen vertaald naar 

uitvoeringsplannen. 
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4 Karakteristiek van de school 

KBS Pius X is een katholieke school in de wijk Boterdorp in Bergschenhoek, vallend onder 

de gemeente Lansingerland. De school werd ruim honderd jaar geleden gestart naast de 

katholieke kerk en is lang een kleine dorpsschool geweest. In 1979, toen in 

Bergschenhoek de nieuwe wijk Boterdorp bouwde, werd er voor de Pius X een nieuwe 

school gebouwd aan de Goudwinde. Vooruitlopend op de samenvoeging van de 

kleuterschool en de lagere school werd er een gebouw neergezet met twee grote 

speelwerklokalen en vijf gewone lokalen. In 1985 werd er een kleine speelzaal 

aangebouwd tussen de twee kleuterlokalen. 

In de jaren negentig kreeg de school noodlokalen op het plein. In 1997 ontstond de 

Laurentius Stichting en sloten de katholieke scholen van Lansingerland zich aan bij deze 

stichting. Sindsdien valt de Pius X samen met nog 28 andere scholen in Den Haag, Delft, 

Rijswijk en Nootdorp onder de Laurentius Stichting. 

Sinds 2008 groeit KBS Pius X door van 12 groepen in 2008 naar 13 groepen in 2010, 14 

groepen in 2012, en 15 groepen in 2016. Volgend schooljaar gaan we voor het eerst met 

16 groepen draaien. De instroom van kleuters is steeds rond de 50-55 vierjarigen. Dit 

jaar stroomt er maar 1 groep 8 uit van 30 leerlingen, waardoor we verder doorgroeien 

tot boven de 400 leerlingen. Hierna wordt nog een lichte groei verwacht in verband met 

de nieuwbouw achter de school. De wens is om een stabiele situatie te creëren met 16 

groepen en een instroomgroep. 

Met de groei van het leerlingenaantal is ook het team de afgelopen jaren gegroeid van 23 

naar 31 personeelsleden. Dit heeft ook deels te maken met het steeds groter wordende 

aantal parttimers binnen onze school. 

Sinds twee jaar maken we gebruiken van het nabijgelegen multifunctionele gebouw ’t 

Startpunt, waarin de scholen CBS Boterdorp en OBS Vuurvogel gehuisvest zijn. Wij zijn 

hier in het schooljaar 2018/2019 nog met twee groepen 6 gehuisvest. Omdat we vanaf 

2019/2020 16 groepen hebben heeft de gemeente ons de locatie aan de Noorderparklaan 

toebedeeld. Deze locatie omvat 8 lokalen. In nauw overleg met OR, MR, team en 

leerlingenraad is besloten om vanaf volgend schooljaar met de groepen 6, 7 en 8 naar 

deze locatie aan de Noorderparklaan te “verhuizen”. Met deze 6 groepen starten we 

vanaf 2019/2020 dus een serieuze nevenlocatie voor onze bovenbouwafdeling 

Beleidsvoornemens: 

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 400 leerlingen in
16,5 groep.

• De locatie aan de Noorderparklaan uitwerken tot een mooie, volwaardige nevenlocatie.
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5 Kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid beschrijft de zorg voor de kwaliteit (de kwaliteitszorg) van de school. 

Het is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het 

onderwijs systematisch te onderzoeken, te verbeteren, te borgen, en openbaar te 

maken.  

 

Bij kwaliteitszorg stellen we onszelf de volgende vragen: 

Doen we de goede dingen? 

Doen we de dingen goed? 

Hoe weten we dat? 

Vinden anderen dat ook? 

Wat doen we met die informatie? 

 

Kwaliteit is voor ons: 

Zeggen wat we doen, 

doen wat we zeggen. 

5.1 Missie 

Kwaliteit start bij de missie van de school. De missie is een korte en bondige beschrijving 

van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de 

kernactiviteit van de school. Het gezamenlijk formuleren van een missie geeft richting en 

bestaansrecht aan de school en ons team en verbindt ons bij het uitvoeren van ons werk.  

 

Ook het bestuur formuleert een missie, waarin zij kernwaarden vastlegt voor het 

onderwijs op de verschillende scholen. De missie die op school wordt vastgesteld dient in 

het verlengde te liggen van de missie en de kernwaarden die door het bestuur zijn 

geformuleerd.    

5.2 Visie 

Na vaststelling van de missie, volgt de visie. Hierin wordt uitgelegd waar wij, 

aangestuurd door onze missie, naar streven. Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale 

situatie, de school in de toekomst willen vormgeven. De visie is een gemeenschappelijk 

toekomstbeeld dat expliciet is beschreven. Ten minste beschrijven wij helder onze visie 

op pedagogiek, didactiek, leerstofaanbod, leerlingenzorg en contacten met ouders. 
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5.3 Concept 

Het concept beschrijft hoe onze visie in de praktijk wordt vormgegeven. Het concept is 

een concretisering van de eerder beschreven missie en visie en beschrijft wat er te zien 

is in de klassen, welk leerkrachtgedrag daarbij past en wat de kinderen wel of niet doen. 

We hebben het hierbij dus over onderwijsaanbod, schoolorganisatie, klassenorganisatie 

en klassenmanagement, leerkrachtgedrag en leerlingengedrag. 

5.4 Sterkte-zwakte analyse 

Als we eenmaal helder hebben beschreven hoe wij ons concept willen vormgeven, gaan 

we de huidige kwaliteit van de school meten. Bij de meting van de kwaliteit richten we 

ons in ieder geval op de in de missie, de visie en het concept beschreven aspecten. 

 

Hiervoor gebruiken wij verschillende instrumenten: 

 

Scholen met Succes 

Driejaarlijks nemen wij bij personeel en ouders anoniem de vragenlijst van Scholen met 

Succes af. De leerlingen van de bovenbouw worden jaarlijks bevraagd met de lijsten van 

Vensters PO. Dit geeft een goed beeld van hoe deze verschillende geledingen de kwaliteit 

van de school ervaren. Van de uitkomsten van de vragenlijsten voor ouders en leerlingen 

brengen we verslag uit aan het team, de ouders, de leerlingen, het bestuur en de 

medezeggenschapsraad. Van de resultaten van de vragenlijst voor personeel brengen we 

verslag uit aan het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.  

 

Het personeel vragen we bovendien om jaarlijks op de studiedag na Pinksteren anoniem 

de zelfevaluatie van WMK-PO in te vullen. Dit geeft een helder beeld van hoe het 

gemiddelde teamlid zichzelf waardeert als professional. Van de resultaten van de 

zelfevaluatie voor personeel brengen we verslag uit aan het team, het bestuur en de 

medezeggenschapsraad. 

 

Leerresultaten 

Met de uitslagen van de toetsen in ons leerlingvolgsysteem, maken wij regelmatig, maar 

ten minste tweemaal per jaar, een uitgebreide analyse van de leerresultaten op 

schoolniveau. Voor een compleet overzicht van de toetsen die wij afnemen verwijzen wij 

naar ons toetsrooster.  
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Inspectie 

Jaarlijks worden we door de inspectie beoordeeld naar aanleiding van een vragenlijst of 

een bezoek. Deze beoordeling mondt uit in een verslag, welke ons aanknopingspunten 

biedt voor verbetering van kwaliteit. De verslagen zijn ter inzage beschikbaar op de 

website van de inspectie www.owinsp.nl 

5.5 Doelen 

Vanuit de missie, de visie en het concept formuleren wij lange termijn doelen, waarmee 

we de beschreven situatie kunnen benaderen. De doelen worden gekozen op basis van 

het verschil tussen de huidige, gemeten, situatie en de streefsituatie en worden, in eerste 

instantie, in het schoolplan over 4 jaren verdeeld. 

5.6 Schoolplan 

Bovenstaande onderdelen worden een keer per vier jaar opgesteld en vastgelegd in het 

schoolplan. 

5.7 Jaarplan 

In onze jaarplannen vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een 

SMART opgesteld uitvoeringsplan.  

SMART staat voor: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

Per onderdeel wordt in de jaarplannen niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook 

het specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel 

bereikt zal moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die 

naar het doel zullen leiden. Ten slotte wordt aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of 

het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is.  

 

Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de 

beoordeling van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen 

bereiken. We formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de 

betrokken personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een 

vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast welke succescriteria we hanteren om 
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achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging wordt 

het plan van aanpak niet alleen een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een 

instrument om kwaliteit te meten.  

5.8 Kwaliteitscyclus 

In onze plannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus plan-do-check-act. 

 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de 

kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar 

de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij we 

er goed op letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot 

eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit 

uitvoeringsproces vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van 

de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. 

Trajectbewaking betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases 

van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden.  

 

In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse 

evaluatie, of we met onze planning nog wel op de goede weg 

zitten. 

 

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de 

uitkomst van de Check-fase) een bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 

(de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw doorlopen. 

5.9 Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van de jaarplannen, de behaalde kwaliteit 

gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een 

beleidsplan.1 Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen de 

school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en te behouden. 
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5.10 Leerkrachtgedrag 

Bij bepaald beleid hoort een bepaald leerkrachtgedrag. Dit gedrag is deels vastgelegd in 

de wet op de beroepen in het onderwijs. In deze wet worden de bekwaamheidseisen van 

leerkrachten beschreven. Verder regelt de wet dat scholen beleid ontwikkelen voor het 

onderhouden van de bekwaamheid van hun personeel. De in de wet verwoorde 

verantwoordelijkheden van de leraar zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te 

onderscheiden: de interpersoonlijke rol, de pedagogische, de vakinhoudelijke & 

didactische en de organisatorische. Deze beroepsrollen worden vervuld in vier typen 

situaties die kenmerkend zijn voor het beroep van leraar: het werken met leerlingen, met 

collega's, met de omgeving van de school en met zichzelf. Bij dat laatste gaat het om het 

werken aan de eigen professionele ontwikkeling.  

In ons scholingsbeleid is beschreven hoe de leerkrachten gemotiveerd en ondersteund 

worden bij het werken aan de eigen professionele ontwikkeling. De ontwikkeling kan 

plaatsvinden op teamniveau (teamontwikkeling) en op individueel niveau. Deze 

ontwikkelingen zullen altijd plaats vinden in het verlengde van de eerder beschreven 

doelen van de school.  

5.11 Verantwoording 

Wij leggen regelmatig verantwoording af over de kwaliteit van de school. 

 

Uitslagen van kwaliteitsmetingen 

Van de uitkomsten van de vragenlijsten voor ouders en leerlingen van de 

tevredenheidspeilingen van Scholen met succes brengen we verslag uit aan het team, de 

ouders, de leerlingen, het bestuur en de medezeggenschapsraad.  

Van de resultaten van de vragenlijst voor personeel brengen we verslag uit aan het 

team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.  

Van de resultaten van de zelfevaluatie voor personeel brengen we verslag uit aan het 

team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. 

 

Jaarplannen 

In onze jaarplannen evalueren wij de voortgang van de ontwikkelingen. Deze evaluaties 

worden steeds gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Aan 

het einde van het (school-)jaar evalueren wij in ons jaarplan of de door ons nagestreefde 

doelen zijn behaald. Ook deze evaluatie wordt gedeeld met het team, het bestuur en de 

medezeggenschapsraad. 
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Jaarverslag en schoolgids 

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde beleid en de 

door ons behaalde resultaten. Zo wordt het resultaat van alle ontwikkeltrajecten die in 

het afgelopen jaar centraal hebben gestaan benoemd. Ook worden de geplande trajecten 

voor het komende schooljaar bekend gemaakt. Deze verantwoording wordt jaarlijks 

opgenomen in de schoolgids. 

 

Schoolplan 

Bij de afsluiting van het schoolplan evalueren wij of de door ons benoemde lange termijn 

doelen zijn behaald. Wij doen hiervan verslag in het nieuwe schoolplan dat vervolgens 

geschreven wordt. 

 

Verslagen van de inspectie 

De jaarlijkse beoordeling door de inspectie mondt uit in een verslag. De verslagen zijn ter 

inzage beschikbaar op de website van de inspectie www.owinsp.nl 

 

Beleidsvoornemens: 

• De evaluatie van de jaarlijkse schoolplannen verdient meer aandacht, dit wordt vast 
ingeroosterd. 

• We werken nu een aantal jaar met Scholen met Succes, deze werkwijze dient geëvalueerd en 
zo nodig aangepast.  
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6 Missie, visie en concept 

De missie van de school 

De Pius X is een katholieke school waar de professionele houding en inzet van de 

teamleden met betrekking tot het onderwijs heel belangrijk zijn. Het is een school die 

open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, kinderen en voor de teamleden. Uniek aan 

de Pius X is dat er een stabiele koers wordt gevaren in balans met 

vernieuwingsgezindheid binnen het team. Leerkrachten hebben elk hun eigen kwaliteit en 

zetten die in voor het onderwijs.atuurlijk is het onze taak als basisschool om aan de 

leerlingen kennis over te dragen. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk door:  

• Het kiezen van goede methodes;  
• Het na- en bijscholen van het team;  
• Een goede zorgstructuur.  

De kracht van de Pius X is dat men aandacht heeft voor en alert is op een veilige sfeer 

voor alle kinderen op school. De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle 

kinderen. Op de Pius X wordt iedere kind gezien: het voelt zich veilig en gehoord.  

De Pius X heeft eenduidigheid en structuur binnen de school voor ouders, kinderen en 

teamleden. Prestaties op alle gebieden tellen mee. We vinden dus ook sociaal-emotionele 

vorming heel belangrijk. 

De school is een afspiegeling van de maatschappij. Wij vinden het onze taak om de 

kinderen met elkaar om te leren gaan (sociaal emotionele vorming). In de praktijk wil dat 

zeggen, dat de kinderen in de klas:  

• Leren omgaan met hun sterke en zwakke kanten 
• Leren op hun beurt te wachten 
• Leren te delen 
• Leren dat ze kinderen tegen kunnen komen die aardig tegen je zijn, maar dat er ook 

kinderen zijn die wel eens plagen 
• Leren dat ze een persoon zijn in een groep en dat dat anders is dan thuis 
• Leren dat er soms andere regels zijn dan thuis 
• Weten dat ze niet het hele jaar naast hun vriendinnetje of hun vriendje mogen zitten, 

maar dat ze naast iedere leerling in de groep moeten kunnen zitten  
• Leren elkaar te helpen als dat nodig is 
• Leren eigen initiatief te nemen 
• Leren om zelf verantwoording te dragen voor hun eigen leerproces.  
We leren de kinderen respect en waardering voor elkaar te hebben, om elkaar te 

accepteren zoals je bent. Een goed voorbeeld doet goed volgen. We vinden een goede 

sfeer in het team dan ook heel belangrijk. Evenals onze contacten met de ouders. Hoe 

volwassenen met elkaar omgaan is een voorbeeld voor onze kinderen. Ook leren we de 

kinderen respect en waardering voor de omgeving, de natuur en andermans 

eigendommen te hebben. We worden daarbij geholpen door de catecheselessen, de 

lessen sociaal/emotionele vorming en de Gouden Regels. We vinden concentratie en 

motivatie belangrijk en ook ontspanning en creativiteit. We geven hier aandacht aan in 

de dagelijkse omgang met elkaar, maar ook tijdens feesten en vieringen. 
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Onze visie op onderwijs en leren 

Op de Pius X leer je meer! 
Op de Pius X is het onderwijsaanbod zo breed, dat alle kinderen op basis van hun 

capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 

In een veilige omgeving, waar iedereen zich thuis voelt, krijgen kinderen de gelegenheid 

om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Het onderwijs doet recht aan de verschillen 

tussen leerlingen. 

Wij geven dit vorm door: 

Pius-skills en Projectmatig werken: we leiden kinderen op tot “denkende doeners” 

Voorbeelden van Pius-skills zijn: creatief denken, probleemoplossend vermogen, 

computational thinking, typevaardigheden, ICT-vaardigheden, communicatie en 

samenwerken. Leerlingen krijgen volop de ruimte om vanuit eigen ideeën en interesses 

aan een project te werken. Dit vindt plaats in de middag. De creatieve vakken komen 

hier ook aan bod. Kinderen leren in kindgesprekken en ontwikkelgesprekken hun eigen 

doelen te verwoorden en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Dit 

leerproces is inzichtelijk voor ouders. 

Instructie volgens EDI (het Expliciete Directe Instructiemodel) 

Dat doen we vooral bij de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Alle 

leerkrachten zijn geschoold in EDI en werken hier dagelijks mee. Deze vakken worden 

hoofdzakelijk in de ochtend aangeboden waarbij een goede, effectieve instructie van 

groot belang is. 

Uitdaging 

We willen al onze leerlingen uitdagen op hun eigen niveau. We stellen hoge eisen aan 

onze leerlingen, maar ook aan ons zelf. We hebben oog voor leerlingen die extra hulp en 

aandacht nodig hebben, maar ook voor leerlingen die juist meer aankunnen. 
Samenwerken 

We willen onze leerlingen opleiden tot wereldwijze, kritische denkers. Samenwerken is 

daarbij erg belangrijk. Samenwerken met als doel om de wereld te veranderen vraagt 

focus op kennisvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, 

maatschappijleer en cultuur. We bieden deze vakken aan in samenhang, op de middagen 

in projectvorm. 

X-factor 

Op Pius X is veel aandacht voor sport, expressie, voeding, muziek en sociaal emotionele 

ontwikkeling. Pius X is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat kinderen 

sporten en bewegen. De school is een veilige plek waar kinderen sociale vaardigheden op 

kunnen doen zoals sportiviteit, goed omgaan met elkaar, grenzen verleggen en het 

naleven van regels. We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en 
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gezonde onderlinge verhoudingen, waarbij er veel aandacht is voor sociaal emotionele 

ontwikkeling, normen en waarden en onze eigen Gouden Regels. 

PIUS X staat dus voor… 

Pius-skills en projectmatig werken 

Instructie volgens EDI 

Uitdaging op alle niveaus 

Samenwerken 

X-factor 

 

Het concept 

Sinds jaren is de Pius X een reguliere basisschool met een leerstofjaarklassensysteem, 

waarin we alleen bij de kleuters met combinatiegroepen werken, handelingsgericht en 

opbrengstgericht. Vorig schooljaar heeft het team een nieuwe visie samengesteld waarin 

duidelijk wordt dat we toekomstgericht willen gaan werken, waarbij eigenaarschap van 

zowel de leerkracht als de leerling centraal staan. Hierbij hebben we voor twee 

belangrijke pijlers gekozen: 

• De eerste pijler is kennisoverdracht. Kinderen leren op deze school lezen, 
rekenen, spelling en Engels. De leerkrachten bieden dit aan volgens EDI, 
expliciete directe instructie. De afgelopen twee jaar is het team hierin geschoold. 
Voor het schooljaar 2019-2020 staat er opnieuw een scholing van Marcel 
Schmeier gepland. De Intern Begeleider monitort de kwaliteit van de 
instructielessen op de Pius X. Ook de directeur en de adjunct-directeur volgen via 
flitsbezoeken en klassenbezoeken de kwaliteit van zowel de instructie als het 
pedagogisch klimaat. 

• De tweede pijler is het projectmatige werken, waarbij onze leerlingen 
vaardigheden leren die ze in de toekomst nodig gaan hebben, zoals samenwerken 
en kritisch denken.  

Voor de kennisgebieden hebben we onze eigen schoolnormen vastgesteld op de Cito-

toetsen die in januari en juni worden afgenomen. Verder zitten wij in de oriëntatiefase 

voor een digitaal portfolio, wat in de toekomst het rapport gaat vervangen. In het 

portfolio moeten de vaardigheden van de leerlingen zichtbaar worden en meetbaar 

worden gemaakt. 

 

Beleidsvoornemens: 

• 100% van de leerkrachten is EDI-geschoold en werkt op de harde vakken volgens EDI. 
 

7 3TO plan 2019 – 2023   

In september 2017 is de directeur samen met twee leerkrachten gestart met de teammaster transitie 
in het onderwijs met technologie (3TO). Ze werken op de Pius x aan de volgende ambitie:  
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Het team van de Pius X bestaat uit autonome leerkrachten in een professionele schoolcultuur die 
ervoor zorgen dat de leerlingen eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces, zodat leerlingen 
worden opgeleid voor het wereldburgerschap in een geglobaliseerde wereld in het digitale tijdperk.  
  
In de beginfase zullen we ons vooral richten op de professionele cultuur. We kunnen tenslotte pas 
eigenaarschap van de leerlingen verwachten als de leerkrachten eigenaarschap hebben.  
  

Evaluatie 2017-2019  

Professionele cultuur   
In 2017 zijn we gestart met de professionalisering van het team met behulp van 5D, gestart 
veranderwerkgroep, opzet vergaderingen aangepast, meer ruimte voor het team, van top-down 
naar bottum-up.   
Als het team van de Pius wordt ingedeeld in het model van taakvolwassenheid (Lingsma & Eefting, 
2018)) zien we dat het team voornamelijk functioneert op M1 en M2 niveau.  M1 is de fase van los 
zand; teamleden werken vooral voor zichzelf en hebben weinig zicht op wat collega’s doen. Dit al is 
zichtbaar als je de school inloopt: deuren van klaslokalen zijn dicht, soms zijn de ramen afgeplakt. In 
de samenwerking en overlegmomenten komt ook duidelijk naar voren dat veel mensen eigen belang 
belangrijker dan teambelang. Feedback geven, ontvangen en vragen is moeilijk. Dit model is tijdens 
een teamvergadering besproken en teamleden deelden zelf het team ook op M1, M2 niveau in.  Op 
dit moment zijn er kleine groepjes binnen het team ontstaan, wat past bij het M2 niveau wat gaat 
over competitie. Het ene moment heeft het team een leider nodig, het andere moment verzet het 
team zich tegen de leider.  
In onze gewenste cultuur functioneert het team op (M3-) M4 niveau. Het is dan normaal om elkaar 
gevraagd en ongevraagd feedback te geven. Mensen denken en handelen proactief, nemen 
eigenaarschap, werken goed samen in het cluster, in het team en met externe partijen, stellen 
doelen en realiseren deze, staan open voor verbeteringen. De stap die daarop volgt om van een M3 
niveau naar een M4 niveau te gaan is: openstaan voor invloeden van buitenaf.  
Veranderwerkgroep (om de 6 weken) In het achtstappenmodel voor verandering van Kotter (bijlage 
7) stelt Kotter dat urgentie aanwezig moet zijn voor verandering. Daarnaast voegt hij een belangrijk 
element toe: je hebt mensen nodig, influencers, die het geloof in de verandering, als een olievlek 
zoals Tiggelaar (2017) beschrijft, willen verspreiden. Dit werkt volgens Kotter het best met 
enthousiaste vrijwilligers. Deze theorie spreekt ons aan en daarom hebben we op de Pius X de 
‘veranderwerkgroep’ opgericht. Ongeveer één keer in de maand komen we bij elkaar, iedereen die 
wil aansluiten mag, maar niemand is verplicht. De actuele stand met betrekking tot de transitie 
wordt besproken, en er wordt input gevraagd om mee te denken en te experimenteren. De 
bedoeling is dat steeds meer en/of andere mensen zich gaan aansluiten, om zo de olievlek te 
vormen. Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en dat er ruimte wordt gegeven en 
genomen en er wat met hun ideeën gebeurt.   
Een mooie opbrengst vanuit de veranderwerkgroep is dat we meer aandacht willen besteden aan 
Engels. Er is iemand uit de groep opgestaan en is onderzoek gaan doen naar wat we nodig hebben 
om een beter lesaanbod te krijgen. Vervolgens heeft deze initiatiefnemer een eigen werkgroep 
opgericht waarin mensen zitten die verstand en affiniteit hebben met het onderwerp. Er zijn tien 
teamleden een bijscholing gaan volgen en hebben de verantwoordelijkheid genomen om een 
nieuwe, passende methode uit te kiezen. Een prachtig voorbeeld waarin, zoals Kotter beschrijft, 
een influencer zich inzet voor iets wat zij belangrijk vindt binnen de school.    
Tijdens het werken met ons 3TO team op school is er een spontane interventie ontstaan. Teamleden 
die langsliepen bleven steeds vaker meepraten en meedenken over de onderwerpen waarmee we 
aan het werk waren. We hebben toen voorgesteld om iedere week een teamlid uit te nodigen om 



s 

17 

wat langer met ons mee te denken over de transitie op school. We merken dat we hiermee de 
olievlek vergroten. Daarbij voelen teamleden zich gehoord en krijgen wij waardevolle input voor de 
transitie.    
Er worden enquêtes afgenomen om de mening van teamleden mee te nemen bij beslissingen.   
Er zijn co-creatiesessies met het team ingezet, waarbij op creatieve manieren toegewerkt wordt naar 
gezamenlijke besluiten, zoals over de werkdrukgelden of de keuze van groepen naar de nieuwe 
locatie, de Noorderparklaan. 
  
Clusters Sinds dit schooljaar werken we met clusters in plaats van ‘bouwen’. Voorheen hadden we op 
de Pius de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 
7, 8). Dit jaar zijn er 4 clusters gemaakt: cluster 1 bestaat uit groep 1 en 2, cluster 2 de groepen 3 en 
4, cluster 3 de groepen 5 en 6 en in cluster 4 zitten de groepen 7 en 8. Elk cluster heeft een 
clusterleider. Deze clusterleider krijgt een grotere verantwoordelijkheid over haar cluster dan 
voorheen de bouwcoördinatoren.  Binnen de clusters gaan teamleden aan de slag met o.a. het 
vormgeven van projectmatig onderwijs, wat ook groepsdoorbroken  gegeven zal worden. Op deze 
manier wordt er samen onderwijs gemaakt, de deur wordt opengezet en zullen leerkrachten oefenen 
met samenwerken en feedback. De groepen 5 en 6 zitten straks op verschillende locaties. Dit cluster 
heeft de wens uit te spreken om samen onderwijs te blijven maken en zo een verbindende factor 
tussen de twee locaties te zijn.  
Rol 3TO:   
Angelique ruimte houden, helicopterview, hitteschild, beleid  
Sanne en Annemieke: ruimte innemen, voorbeeld team, pionier  
Allen: Lijnen uitzetten, bijeenkomsten plannen, evaluaties coördineren 
 

Schooljaar 2019 – 2020   

• Elke 6 weken veranderwerkgroep  
• Elke 8 weken klankbordgroep professionele cultuur  
• Experiment oriëntatie en keuze digitaal portfolio wordt afgerond   
• Experiment projectmatig werken in alle clusters  
• Collegiale consultatie vindt geregeld plaats, 1x per twee maanden bij iemand in de klas 
kijken  
• Er wordt gestart met de nieuwe ICT-leerlijn  
• Studiedag Pinksteren, vragenlijst WMK-PO tussenevaluatie  
• Tevredenheidspeilingen team, leerlingen en ouders  
  

  

Schooljaar 2020 – 2021  

•  Elke 6 weken veranderwerkgroep  
• Elke 8 weken klankbordgroep professionele cultuur  
• Digitaal portfolio is geïmplementeerd.   
• In alle clusters wordt projectmatig gewerkt  
• Collegiale consultatie vindt geregeld plaats, 1x per twee maanden bij iemand in de klas 
kijken  
• Er wordt gewerkt met de nieuwe ICT-leerlijn  
• Studiedag Pinksteren, vragenlijst tussenevaluatie  
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Schooljaar 2021 – 2022   

• Elke 6 weken veranderwerkgroep  
• Elke 8 weken klankbordgroep professionele cultuur  
• Digitaal portfolio is geïmplementeerd.   
• In alle clusters wordt projectmatig gewerkt  
• Collegiale consultatie vindt geregeld plaats, 1x per twee maanden bij iemand in de klas 
kijken  
• Er wordt gewerkt met de nieuwe ICT-leerlijn, eind schooljaar evaluatie  
• Studiedag Pinksteren, vragenlijst tussenevaluatie  
  

Schooljaar 2022 – 2023   

• Elke 6 weken veranderwerkgroep  
• Elke 8 weken klankbordgroep professionele cultuur  
• Digitaal portfolio is geïmplementeerd.   
• In alle clusters wordt projectmatig gewerkt  
• Collegiale consultatie vindt geregeld plaats, 1x per twee maanden bij iemand in de klas 
kijken  
• Er wordt gewerkt met de nieuwe ICT-leerlijn  
• Studiedag pinksteren, vragenlijst tussenevaluatie  
• Eindevaluatie doel berg  
 

8 Swot-analyse 

In de Swot-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) beschrijven we 

onze sterke punten, onze minder sterke punten, de kansen die we in de toekomst zien en 

de bedreigingen die we verwachten. Wij hebben, bij het maken van deze SWOT-analyse, 

gebruikgemaakt van de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek en het 

leerlingtevredenheidsonderzoek. In kleuren staat in onderstaand schema weergegeven 

welke bron is geraadpleegd. In het paars de bevindingen uit het oudertevredenheids-

onderzoek, in het blauw de bevindingen uit het leerlingtevredenheidsonderzoek. 

 

 Sterktes Zwaktes 

                                   

Intern 

 

 

 

 

 

 

 

- Een nieuw 
onderwijsconcept met 
ruimte voor EDI, 
projectmatig werken en 
21st Century Skills 

- Goed pedagogisch klimaat 
in de school 

- Imago en marktpositie van 
de school 

- Betrokken team met een 
mix van ervaring en jonge 
talentvolle leerkrachten 

- Tegenvallende 
eindopbrengsten Centrale 
Eindtoets 

- Uit de analyse van de Cito-
opbrengsten blijkt dat 
begrijpend lezen een 
aandachtspunt is. Te veel 
groepen scoren onder het 
landelijk gemiddelde. 

- Onze ambitieuze 
schoolnorm (70% van de 
leerlingen zit in niveaugroep 
I, II of III van Cito) wordt 
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Extern 

- Ouders zijn tevreden over 
de schoolleiding; 
tweekoppige schoolleiding 
die zich goed kan verdelen 
over 2 locaties 

- Informatievoorziening via 
Social Schools, nieuwsbrief 

- Veel aandacht voor 
uitstapjes en excursies 

- Inspirerend schoolgebouw 
- Duidelijke regels in de 

school 
- Goede instructie (volgens 

het EDI-model) 

vaak niet gehaald. Is deze 
norm wel reëel? 

- Informatievoorziening over 
het kind 

- Aandacht voor het leren 
leren en plannen 

- Muziekonderwijs 
- Aandacht voor pestgedrag 

Kansen Sterktes inzetten om in te 

spelen op kansen 

Zwaktes overwinnen door in te 

spelen op kansen 

- Pius X heeft een goede 
naam in de wijk 

- Een tweede locatie na de 
zomervakantie aan de 
Noorderparklaan 

- Veel nieuwbouw, een groot 
potentieel aan nieuwe 
leerlingen 

- Talentvolle leerkrachten 
- Teammaster 3TO die wordt 

gevolgd door drie 
teamleden; doel is om een 
professionele 
cultuurverandering tot 
stand te brengen in de 
school 

- De sterktes van de school 
(waaronder het nieuwe 
onderwijsconcept, het 
pedagogisch klimaat en het 
betrokken team), in 
combinatie met de komst 
van een nieuwe locatie en 
het potentieel aan nieuwe 
leerlingen, maken dat de 
school toekomstbestendig 
is! 

- Nieuwe leerkrachten 
brengen veel kennis en 
kwaliteiten mee; zal een 
positief effect op de 
opbrengsten hebben 

- Vanaf volgend schooljaar 
gaan we werken met een 
vakleerkracht muziek 

- We zijn ons (mede in het 
kader van de teammaster 
3TO) aan het oriënteren op 
een digitaal portfolio 

- Het pestprotocol is 
aangescherpt; er wordt 
gewerkt aan een nieuw 
omgangsprotocol 

Bedreigingen Sterktes inzetten om 

bedreigingen te keren 

Zwaktes overwinnen door 

bedreigingen te keren 

- Lerarentekort 
- Werkdruk 
- Ruimtegebrek op locatie 

Goudwinde 
- Relatief hoog ziekteverzuim 

 

- Tot nu toe hebben we op 
Pius X weinig last van het 
lerarentekort. Vanwege het 
imago van de school, 
kunnen we vacatures steeds 
snel invullen. 

- Werkdrukgeld wordt 
efficiënt ingezet. We zetten 
in op vakleerkrachten (gym, 
muziek) en onderwijsassis-
tenten om werkdruk te 
verlagen. 

- De komst van de tweede 
locatie lost het probleem 
van het ruimtegebrek op. 

- Door het op tijd invullen van 
onze vacatures en een 
proactief wervingsbeleid, 
kunnen we voorkomen dat 
groepen onbemand zijn en 
er extra druk op andere 
leerkrachten wordt gelegd. 
Vermindering van werkdruk 
leidt tot gemotiveerder 
leerkrachten en beter 
onderwijs aan onze 
leerlingen. 

 

Oudertevredenheidspeiling: 

Top 10 tevredenheid: Top 10 ontevredenheid: 

1. De schoolleiding in het algemeen 1. Informatievoorziening over het kind 

2. Nieuwsbrief 2. De manier waarop het kind leert te 

leren 
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3. Aandacht voor uitstapjes en excursies 3. Aandacht voor pestgedrag 

4. Sfeer en inrichting van het 

schoolgebouw 

4. Muziek 

5. Uiterlijk van het schoolgebouw 5. De manier waarop het kind leert 

plannen 

6. Omgang leerkracht met de leerlingen 6. Rust en orde in de klas 

7. Deskundigheid van de leerkracht 7. Website 

8. Duidelijkheid van de schoolregels 8. Hygiëne en netheid binnen de school 

9. Manier van communiceren 9. Omgang van de kinderen onderling 

10. Telefonische bereikbaarheid 10. Inzet computers en ICT 

 

Leerlingtevredenheidspeiling: 

5 hoogste scorende punten: 

1. Ben je tevreden over de uitleg van je juf/meester  8,9 
2. Ben je tevreden over wat je leert op deze school  8,9 
3. Vind je de regels op school duidelijk    8,8 
4. Vertelt je juf/meester je duidelijk wat je goed/fout doet? 8,6 
5. Helpt je juf/meester je goed als dat nodig is?   8,6 
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9 Evaluatie voorgaande schoolplan 

De afgelopen 4 schooljaren hebben twee punten centraal gestaan: 

• doorontwikkelen van het werken met de hoogbegaafde leerling 

• doorontwikkelen van de 21st Century skills 

• Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan naar de vormgeving van EDI. 

Alle andere nevendoelen stonden in het teken van bovenstaande doelen. Zo was een doel 

om een overzicht van de analyses van de toetsen te hebben. Dit doel is behaald. Ook het 

doel om 80% van alle leerkrachten volgens EDI te laten werken is behaald. 

Niet alle subdoelen van de twee hoofddoelen zijn behaald. Dit komt aan de ene kant 

doordat het twee grote doelen zijn waar een grote transitie voor nodig is. Daarnaast 

heeft de school de afgelopen jaren te maken gehad met ziekte van de directeur, die niet 

vervangen is. 

In het schooljaar 2017-2018 is de directeur met twee leerkrachten begonnen aan de 

teammaster 3TO, waarbij een transitie naar toekomstbestendig onderwijs de hoofdrol 

heeft. De afgelopen twee jaar heeft dit geresulteerd in een nieuwe visie en een manier 

van werken waardoor de 21st Century Skills én de begaafde leerling veel meer tot zijn 

recht komen.  
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10 Onderwijskundig beleid 

methodes en methodieken 

Hieronder vindt u een lijst van de door ons gebruikte methodes of methodieken. Ook 

staat vermeld in welke groepen de methodes worden ingezet en of er eventuele 

bijzonderheden zijn. 

 

Vakgebied Methode Wordt 

gebruikt in 

groepen 

Eventuele 

bijzonderheden: 

Nederlandse Taal Taal Actief 4 4 t/m 8  

Spelling Taal Actief 4 4 t/m 8  

Begrijpend lezen Grip op lezen 4 t/m 8  

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 

(kim-versie) 

3  

Technisch lezen Flits 4 t/m 8 Nieuwe methode vanaf 

2018/2019 

Schrijven Handschrift 3 t/m 8  

Rekenen De wereld in getallen 3 t/m 8 Wordt vervangen in 2019 

Engels Take it easy 1 t/m 8  

Aardrijkskunde Blink wereld 4 t/m 8 Nieuwe methode vanaf 

2017/2018 

Geschiedenis Blink wereld 4 t/m 8 Nieuwe methode vanaf 

2017/2018 

Natuur en techniek Blink wereld 4 t/m 8 Nieuwe methode vanaf 

2017/2018 

Verkeer Op voeten en fietsen 4 t/m 8  

Tekenen Moet je doen, Laat maar zien (bronnenboeken) 

Handenarbeid Moet je doen, Laat maar zien (bronnenboeken) 

Drama Geen methode, de leerlingen geven wel 2x per schooljaar een 

optreden met hun groep (Podiumparade) 

Godsdienst Trefwoord 

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Goed gedaan 

Muziek Zang Express; vanaf volgend schooljaar hebben we 1 dag per 

week een vakdocent voor muziekonderwijs!  
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ICT We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een leerlijn 

ICT, een doorgaande leerlijn (groep 1 t/m 8) van ICT-

vaardigheden. 

 

Wij werken op Pius X met EDI, het expliciete directe 

instructiemodel. Dit model, dat uitgaat van een aantal vaste 

stappen die worden ingezet tijdens de klassikale instructie, 

wordt gebruikt bij alle basisvakken (rekenen, lezen, taal, 

spelling). We geven die vakken voornamelijk in de 

ochtenduren. Bij dit model staat het “doelgerichte werken” 

centraal. Het lesdoel wordt voor de kinderen concreet en 

betekenisvol gemaakt; het staat steeds centraal tijdens de 

les. We maken kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Kinderen formuleren hun 

eigen doelen en samen met de leerkracht evalueren we of doelen behaald zijn waarom 

(niet). Dit kunnen individuele maar ook groepsdoelen zijn. 

Ook vinden wij het belangrijk om kinderen zelfstandig te leren werken en te leren 

plannen. Werken met uitgestelde aandacht (stoplicht, timer) is daarbij een belangrijk 

component, evenals het inzetten van de weektaak vanaf groep 4. Doel van de weektaak 

is om kinderen eigenaar te maken van hun leerproces, maar ook eigenaar van hun 

tijdsindeling en planning.  

 

In de middagen geven wij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek en verkeer, evenals creatieve vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid. 

Ons streven is om deze vakken projectmatig aan te bieden, zowel groepsdoorbroken als 

vakoverstijgend. Door thematisch te werken maken we ons onderwijs voor de kinderen 

veel betekenisvoller. Ons doel is om ons onderwijs behalve betekenisvoller, ook 

aantrekkelijker te maken, wat leerlingen en hun leerkrachten gemotiveerder maakt. 

 

Op Pius X hebben we, op onze heterogene kleutergroepen na, geen combinatiegroepen. e 

kiezen daar bewust voor, maar verkeren ook in de luxepositie dat het niet nodig is. We 

hebben alle groepen dubbel, dus twee groepen 3, twee groepen 4 etc. Dat maakt dat 

overleg en samenwerking tussen leerkrachten altijd mogelijk is. In onze groepen 6 loopt 

momenteel een experiment waarbij er een groepsdoorbroken gedifferentieerde instructie 

is. De leerkracht van groep 6A geeft een korte instructie aan de goede rekenaars van 

zowel 6A als 6B, terwijl de leerkracht van 6B een veel uitgebreidere instructie geeft aan 

de zwakkere rekenaars. We stimuleren deze experimenten, omdat ze een impuls geven 

aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
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We werken schoolbreed met een gedifferentieerde aanpak in de groepen. We werken met 

drie niveaugroepen en maken groepsplannen waarin die groepen beschreven staan. De 

invulling en vertaling van de groepsplannen staan in de dagelijkse hulpplanner in de 

groepsmappen.  

We evalueren ons onderwijs a.d.h.v. ons leerlingvolgsysteem. Op twee momenten per 

schooljaar worden de toetsen afgenomen en geanalyseerd. Aan de hand van onze 

bevindingen worden nieuwe groepsplannen en eventueel verbeterplannen gemaakt. 

Naast de groepsbesprekingen, waarin de intern begeleider de voortgang met de 

leerkracht bespreekt, zijn er n.a.v. de midden- en eindtoetsen ook momenten waarop de 

leerkrachten hun groepsanalyses aan de collega’s in de bouw presenteren. 

  

Er is op school aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar ook voor 

leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben. We hebben een 

meerbegaafdencoördinator in de school die zorgt voor extra materiaal in de groepen, 

maar ook voor adviezen aan leerkrachten. Hoe onze zorg verder is georganiseerd, leest u 

in het volgende hoofdstuk. 

Leerlingenzorg 

De zorg voor de leerlingen op de Pius X voldoet aan de basisondersteuning. De 

basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die 

een school aan alle leerlingen moet bieden (zie ondersteuningsplan PPO Delflanden 2017-

2021).  

De beschrijving van onze zorg is terug te vinden in het schoolondersteuningsprofiel. In 

dit hoofdstuk volgt een vertaling van het schoolondersteuningsprofiel naar de praktijk. 

Op dit moment is het schoolondersteuningsprofiel een statisch document. Het ligt in de 

lijn der verwachting dat het schoolondersteuningsprofiel een meer levend up to date 

document gaat worden, wat jaarlijks met directie, team en MR besproken wordt. 

Passend onderwijs 

Op de Pius X bieden we passend onderwijs. Ons streven is dat ieder kind zich naar zijn 

mogelijkheden kan ontwikkelen. Onze opdracht is talenten van kinderen te zien en te 

stimuleren. We werken handelingsgericht. HGW gaat uit van 7 principes. Deze staan 

beschreven in het ondersteuningsplan van PPO Delflanden. Om te zorgen dat ieder kind 

zijn talenten kan ontwikkelen, zetten wij het volgende in: 

 

• Onderwijsbehoeften centraal stellen. Leerkrachten beschrijven de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen in het groepsoverzicht. Belemmerende en 
stimulerende factoren worden verzameld door observaties, 
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kind/ontwikkelgesprekken, gesprekken met ouders, informatie uit het 
leerlingvolgsysteem (ESIS). Dit wordt vertaald naar onderwijsbehoeften. Wat 
heeft dit kind nodig bij deze leerkracht, in deze groep, met deze ouders. 

• Samenwerking met ouders. Op een transparante en constructieve wijze de 
samenwerking met ouders in een vroeg stadium zoeken. Verwachtingen naar 
elkaar uitspreken, duidelijk, inlevend de zorg met elkaar delen en de stappen met 
betrekking tot de zorg met elkaar bespreken.  

• De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de 
leerlingen en zo het onderwijs passend maken. Om het onderwijs zo goed 
mogelijk af te stemmen maakt de leerkracht gebruikt van een expliciete directe 
instructie (EDI). Het geven van goede procesgerichte feedback is van groot 
belang. 

• Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, 
werkhouding en sociaal emotioneel functioneren op kind- en groepsniveau. De 
doelen staan beschreven in de groepsplannen en zijn zichtbaar in de klas. Het 
kind formuleert zijn eigen doelen. 

 
Afgelopen jaren zijn we op zoek geweest om onze onderwijszorg op een effectieve wijze 

te administreren. Leerkrachten maakten naast het groepsoverzicht, per vakgebied een 

groepsplan. In de praktijk bleken dit geen handzame documenten te zijn. Op dit moment 

wordt alle zorg beschreven in de groepsplannen in het leerlingvolgsysteem ESIS. In de 

klassenmap bij de leerkracht is de vertaling van de zorg naar de praktijk terug te vinden. 

In de zorgplanner staat wie/wat op welk moment aangeboden krijgen, het basisaanbod, 

subgroep 1 (2 ster) en subgroep 2 (3 ster) behoren.  

 

Een aantal keer per jaar wordt het beschrijven van de zorg geëvalueerd met de HGW 

stuurgroep. Aan dit overleg nemen leerkrachten, intern begeleider en adjunct-directeur 

deel.  
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Wij werken met de PDCA-cyclus die aansluit bij de cyclus van handelingsgericht werken. 

Onze zorg beschrijven we in plannen (plan), we voeren de plannen uit (do), we kijken 

hoe het plan verlopen is (check), we passen de plannen aan (act). 

 

Beleidsvoornemens: 

• Het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling. Wat wil je leren, welke hulp 
heb je daarbij nodig? 

• Regelmatig evalueren (PDCA-cyclus) van het administratiesysteem (invullen groepsplannen 
en dagelijkse zorgplanner) en het schoolondersteuningsprofiel. 

Zorgstructuur 

Onze zorgstructuur zorgt ervoor dat alle leerlingen in beeld zijn, op cognitief gebied en 

op hun sociaal en emotioneel functioneren, waardoor wij de leerlingen de zorg kunnen 

bieden die nodig is. Wij hebben de zorg voor onze leerlingen in een zorgschema 

beschreven. Met een kleur wordt de fase aangegeven, waar een leerling zich in bevindt. 

De signalering, de diagnostiek en begeleiding staat per fase beschreven (zie bijlage 1). 

Iedere maand overlegt het schoolondersteuningsteam (SOT). Aan dit overleg nemen deel 

de directeur, adjunct-directeur, intern begeleider. 4 keer per jaar sluit hierbij de 

specialiste van de schoolbegeleidingsdienst aan. De intern begeleider gaat bij een 

aanmelding bij het SOT de leerling observeren in de groep. 

 

De eerste 5 weken is voor de leerkracht bedoelt om een beeld te krijgen van de groep. Er 

wordt ingezet op groepsvorming. De gedragsspecialist geeft informatie over de 

verschillende fases van de groepsvorming. 

De leerkracht heeft de leerlingen van zijn groep doorgesproken met de vorige leerkracht. 

De vorige leerkracht heeft de leerlingen ingedeeld per vakgebied (TL, RW, BL, SP) in de 

basisgroep, subgroep 1 of subgroep 2. In het groepsplan Algemeen staan de 

belemmerende en stimulerende factoren en onderwijsbehoeften beschreven. In deze 

periode vindt ook de groepsbespreking met de intern begeleider plaats. Tijdens dit 

gesprek komen de opbrengsten, specifieke onderwijsbehoeften en hulpvragen van de 

leerkracht aan de orde. Ook heeft de leerkracht in deze periode het ontwikkelgesprek 

met leerling en ouders (groep 1 t/m 4) of met de leerling (groep 5 t/m 8). 

 

Na vijf weken worden de onderwijsbehoeften, de indeling in subgroepen, de dagelijkse 

hulpplanner, op basis van nieuw verzamelde informatie (observaties, toetsgegevens, 

kindgesprekken) aangepast.  

In november vullen de leerkrachten SCOL in. De leerkrachten van de groepen 1 vullen de 

KIJK observatie lijst in. Acties naar aanleiding van SCOL/KIJK worden in het 

groepsplan/hulpplanner opgenomen. In november krijgt ouders het eerste rapport. 
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Aangezien er over een betrekkelijk korte periode informatie gerapporteerd moet worden, 

zal het rapport in de toekomst vervangen worden door een andere wijze van 

verslaglegging (bv. portfolio). 

Na het cito M moment worden de toetsresultaten in ESIS ingevoerd. De groepsplannen 

van periode 1 worden geëvalueerd. Leerkrachten maken analyses per vakgebied op 

leerling en groepsniveau (zie planning opbrengsten/bijlage 2). De vakspecialisten maken 

een analyse op schoolniveau. In de bouwvergadering presenteren de leerkrachten hun 

opbrengsten aan collega’s. In januari wordt KIJK ingevuld voor groep 2. 

In maart is het tweede rapportgesprek. Dit blijft een belangrijk moment in het jaar om 

de behaalde doelen, resultaten met ouders/leerlingen te bespreken. Wellicht zal het 

rapport een andere vorm krijgen. In maart is de tweede groepsbespreking. Dit gesprek 

wordt door de leerkracht gestuurd. Voor dit gesprek doet de intern begeleider een 

observatie in de groep. 

 

Tot het einde van het schooljaar werken de leerkrachten op bovengenoemde wijze door. 

In mei wordt SCOL weer ingevuld. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vullen KIJK 

weer in. In juni worden de cito E toetsen afgenomen. Resultaten worden in ESIS 

ingevoerd, groepsplannen periode 2 worden geëvalueerd en er worden weer analyses 

gemaakt. De overgang van groep 2 naar 3 staat in een protocol beschreven (zie bijlage 

3). Tussentijds worden kindgesprekken ingepland. 

De overgang van PO naar VO staat in de procedure PO/VO beschreven (zie bijlage 4).  

 

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg. Zij is degene die leerkrachten coacht 

en begeleidt met leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Als er 

een zorgvraag is, is de leerkracht aan zet. De leerkracht zet haar expertise en kennis in 

om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Als er een hulpvraag overblijft, gaat de 

intern begeleider met de leerkracht in gesprek. Afhankelijk van de zorgvraag wordt er 

ingezet op gesprekken met ouders, inzet interne en externe specialisten, samenwerking 

met SMW/CJG, inzet van PPO Delflanden. PPO Delflanden kan een preventief 

ondersteuning traject bieden of er kan een arrangement aangevraagd worden. Belangrijk 

in dit proces blijft de samenwerking met ouders. Verslaglegging van deze gesprekken 

worden in het leerlingdossier in ESIS vastgelegd. 

Als leerlingen van PPO Delflanden een arrangement toegekend krijgen, dan wordt de 

administratie bijgehouden in het groeidocument. Deze leerlingen hebben een 

ontwikkelingsperspectief (OPP). 

Als blijkt dat leerlingen op een aantal vakgebieden de einddoelen niet behalen wordt er 

ook een OPP aangemaakt. Dit gebeurt meestal vanaf het cito M6 moment. 
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Vanuit het samenwerkingsverband zijn er regelmatig bijeenkomsten om de intern 

begeleider in haar rol als kenniscoördinator te versterken. Ook is er regelmatig overleg 

met de verschillende intern begeleiders binnen de Laurentiusstichting. 

Op de Pius X zijn een aantal vakspecialisten werkzaam. We hebben een 

taal/leesspecialist, rekenspecialist (vacature), gedragsspecialist en 

hoogbegaafdenspecialist en twee transitiespecialisten die die de veranderingen binnen de 

school begeleiden. De ontwikkelplannen op de verschillende vakgebieden zijn een 

onderdeel van het schoolplan. De komende jaren willen we de rol van deze specialisten 

versterken en meer verantwoordelijk maken voor hun eigen vakgebied. Zij leggen 

verantwoording af aan het MT (directeur, adjunct-directeur en intern begeleider). 

 

Na het cito M en E-moment worden de opbrengsten in kaart gebracht (zie jaarplanning 

opbrengsten/bijlage 2). Tot dit schooljaar werden de opbrengstgesprekken voornamelijk 

door de directie/ib gestuurd. Komende jaren willen we verder gaan met het 

eigenaarschap neer te leggen bij de leerkracht. 

Beleidsvoornemens: 

• De rol van de vakspecialist is duidelijker binnen de school neergezet. 
• De meerjarenoverzichten van de vakspecialisten worden met de PDCA cyclus gevolgd. 
• Eigenaarschap van de leerkracht met betrekking tot opbrengsten. 
• Afstemmen welke verslaglegging naar ouders gaat (van rapport naar portfolio) 

  

10.1 ICT 

De Laurentius Stichting heeft op het gebied van ICT de volgende ambities vanuit de 
gedachte dat het onderwijs ondersteund wordt door effectieve inzet van ICT-middelen 
(hard- en software): 

· Een goed werkende ICT-infrastructuur op alle scholen, die continue verbeterd en up-to-
date wordt gehouden. 

De beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit, waaronder 
touchscreens, devices, draadloze en vaste netwerkverbindingen, internetverbindingen, 
servers, Office 365, gebouwbeheersystemen en VOIP wordt bovenschools geregeld. 

· Digitaal vaardige en mediawijze leerlingen en digitaal vaardige en mediawijze 
leerkrachten en overig personeel. 

De deskundigheid van personeel wordt bevorderd door het deelnemen aan scholing, 
trainingen, studiedagen en collegiale consultatie, o.a. via het aanbod op Laurentius Leert 

· Inspirerende leeromgevingen met o.a. de inzet van ICT-middelen. 

Op schoolniveau worden inspirerende leeromgevingen ingericht en innovatieve ideeën 
bevorderd. 
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· Goed en veilig gebruik van eigentijdse ICT-middelen bij alle betrokkenen. 

Personeel wordt continue bewust en alert gehouden via de ICT-coördinatoren op het 
goed en veilig gebruik van de ICT-middelen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
clouddienst O365. Er wordt ingespeeld op de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied voor 
wat betreft inhoud en toepassingen 

· ICT inzetten om ambities van de scholen te realiseren. 

Ambities van de scholen worden gevolgd via school- en jaarplan en bezien wordt welke 
ondersteuning daarbij nodig is en geboden kan worden. 

Op de Pius X hebben we in schooljaar 2018-2019 vanuit de opleiding 3TO (transitie in 
onderwijs met behulp van technologie) een nieuwe visie ontwikkeld waarin ICT en 
technologie een grote rol speelt. Vanuit het team is hierdoor de wens ontstaan om een 
ICT-leerlijn op te zetten, Deze is op dit moment in ontwikkeling. 
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11 Personeelsbeleid 

Er werken 31 personeelsleden op de Pius X. Dit zijn voornamelijk leerkrachten, maar ook 

een vakleerkracht gymnastiek, een onderwijsassistente, een algemeen medewerkster en 

een Intern Begeleidster. Per volgend schooljaar is er ook een vakleerkracht muziek. Een 

aantal leerkrachten is specialist en zit derhalve in een hogere salarisschaal. 

De leeftijdsopbouw van het team is heel gedifferentieerd. Er werkt een aantal jonge 

leerkrachten, zij worden begeleid door iemand van het managementteam. Hoe deze 

begeleiding vorm krijgt moet nog uitgewerkt worden. 

Het managementteam bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur en de Intern 

Begeleider. 85% van het team bestaat uit vrouwen. In de directie is het evenwichtig 

verdeeld: de directeur is een vrouw, de adjunct-directeur is een man. 

Binnen de Laurentius Stichting hebben wij gekozen voor het instrument COO7 om 

leerkrachten te begeleiden. Met dit digitale instrument worden de leerkrachten gevolgd 

en wordt de ontwikkeling van competenties gevolgd. Hierbij ligt ook een stuk 

eigenaarschap bij het personeelslid zelf, bijvoorbeeld om een digitaal portfolio bij te 

houden. In het instrument vind je observatielijsten, competentieprofielen en scans. 

Iedere leerkracht heeft een eigen ‘klok’, waarbij het tijdpad bewaakt wordt. Zo vindt er 

ieder jaar een functioneringsgesprek plaats, ieder derde jaar een beoordelingsgesprek. 

Startende leerkrachten volgen een negen maanden cyclus. In deze gesprekken wordt ook 

gesproken over professionalisering en nascholing. Dit komt bovendien ook ter sprake bij 

het jaarlijkse taakbeleidgesprek. 

 

Bij de functioneringsgesprekken ligt het accent op de twee belangrijke pijlers van de 

school in de vernieuwde visie: EDI en projectmatig werken. Om deze pijlers goed tot hun 

recht te laten komen werken we binnen het team toe naar een professionele cultuur 

waarin leerkrachten meer eigenaarschap nemen. Hoe een leerkracht dit doet en hoever 

hij/zij hierin is, is ook onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus. 

Het thema eigenaarschap staat centraal in de teammaster die twee leerkrachten en de 

directeur de afgelopen twee jaar hebben gevolgd en als alles naar wens loopt in 

september 2019 afronden. Het eerste schooljaar van het nieuwe schoolplan wordt 

gebruikt om de ingezette acties hieromtrent verder te implementeren 

 

Beleidsvoornemens: 

• Begeleiding van jonge, startende leerkrachten uitwerken  
• Implementeren van acties rondom eigenaarschap 
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12 Financieel beleid 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld 
in het Financieel Beleidskader van De Laurentius Stichting (zie centraal 
aangeleverde documenten). Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk 
voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop 
gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de 
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het 
strategisch beleidsplan van De Laurentius Stichting en het schoolplan van de 
school te realiseren. Algemeen Financieel beleid wordt gedefinieerd als het 
maken van afspraken over geld om de financiële ruimte te beheren, om de 
financiële continuïteit te borgen en om risico's te beheersen. Het kader wordt 
gevormd door onderstaande afspraken. 

Visie 

De Laurentius Stichting wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij 
middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de 
onderwijskwaliteit alsmede dat de risico's in de organisatie voldoende worden 
afgedekt. 

Doelstelling  

De doelstelling van het financieel beleid luidt: het instandhouden van een 
financiële positie, opdat de continuïteit van de stichting en de aan haar 
verbonden scholen kan worden gewaarborgd en waarmee de doelstellingen van 
de stichting, zoals verwoord in het strategisch plan, kunnen worden 
gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de begroting van de Stichting is dat die 
sluitend dient te zijn. Dit uitgangspunt geldt ook voor de begrotingen van de 
individuele scholen. Een "sluitende" begroting wil zeggen dat in principe de in 
enig jaar ontvangen subsidies, overige inkomsten en financiële baten minus de 
afdracht collectief en minus de kosten minimaal breakeven zijn (of te wel de 
baten = de lasten). In voorkomende gevallen is het mogelijk dat de begroting 
negatief is. Het CvB kan dan besluiten om een beroep te doen op de reserves 
van de school of de stichting. 

Beleid  

Het beleid van de Stichting wordt geformuleerd door het CvB dat hierin wordt 
geadviseerd door het DIROV. Het DIROV wordt gevormd door de directeuren 
van de scholen. De schooldirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor de 
school. Bij het formuleren van de financiële afspraken wordt "ontschotting van 
middelen" als uitgangspunt genomen en uiteraard art 148 van de Wet op 
Primair Onderwijs. Ontschotting "De scheiding tussen de formatiebegroting en 
materiële begroting" verdwijnt. Er is een geïntegreerde begroting voor iedere 
school in euro's. Iedere school krijgt hierdoor de kans om 'materiële 
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inkomsten' in te zetten voor personeelskosten, of 'personele inkomsten' voor 
materiële kosten (kernwaarden: vrijheid en verantwoordelijkheid). De Wet 
Primair Onderwijs art 148 luidt "Het bevoegd gezag wendt de ontvangen 
subsidie ter dekking van de kosten voor de materiële instandhouding en de 
personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor materiële instandhouding, 
personeelskosten van de stichting en de daaronder opererende scholen" De 
stichting dient een goed inzicht te krijgen/hebben in de financiële positie van 
de stichting als totaal en de individuele scholen. Vanuit deze informatie is het 
mogelijk (meerjaren)beleid te formuleren. Verantwoord meerjarenbeleid kan 
indien er inzicht bestaat in leerlingenprognoses, inkomsten, personele- en 
materiële kosten, projecten, voorzieningen en reserves. Om dit 
meerjarenbeleid vorm te geven dient er een transparant systeem van 
financiële planning en control op centraal en op schoolniveau te worden 
gerealiseerd. 

Planning & Control 

Om het systeem van planning en control te realiseren, worden de 
volgende resultaten geformuleerd: 

• De scholen en het CvB maken en bespreken tijdig de jaarlijkse begroting, 
de kwartaalrapportages en de jaarrekening. Het CvB levert de 
managementrapportage aan de Raad van Toezicht. De rapportage omvat 
in ieder geval de volgende gegevens: het verloop van de exploitatie in 
relatie tot de begroting, het verloop van de investeringen, voorzieningen 
en reserves, ontwikkeling leerlingaantallen, aantal FTE's, en cijfers ten 
behoeve van het ziekteverzuim. 

• Er is een kalenderjaarcyclus waarbij de beschikbare budgetten worden 
ingezet zowel op school- als stichtingsniveau, gericht op het verhogen 
van de onderwijskwaliteit. 

• De meerjarenbegroting heeft betrekking op de komende 4 jaren. De 
procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt: 

o Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting. 

o De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de 

schoolbegroting.  

De toekenning van subsidie personeel (zie hoofdstuk 3) is gebaseerd op de 

leerlingaantallen per teldatum 1 oktober en de verwachte GGL voor de komende 

4 jaren; De stichting heeft per school de volgende meerjarige plannen: 

• Een meerjarenonderhoudsplan (MOP 20 jaar) 

• Een meerjareninvesteringsplan (MIP minimaal 10 jaar) voor:  
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o het onderwijsleerpakket (OLP) 

o het meubilair (niet zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgetten t.b.v. 
inrichting nieuwe groepen)  

o ICT - De afschrijvingen op nieuwe investeringen dienen te passen 
binnen de meerjarenexploitatie van de individuele school. De 
investeringen maken tevens onderdeel uit van de 
liquiditeitsbegroting van de stichting. De doelstelling van de 
liquiditeitsbegroting is dat deze over meerdere jaren een positief 
saldo laat zien. 

Interne geldstromen 

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het 

bedrag voor een kind is 42,50 bij de groepen 1 & 2 en 47,50 bij de groepen 3 

t/m 8 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. 

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

 

Externe geldstromen 

Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging. De 
samenwerkingsverbandgelden komen vanuit het Samenwerkingsverband naar de 
school. Op basis van de ambities uit het Bestuursakkoord zijn er de 
prestatieboxmiddelen, die ingezet worden voor taal, rekenen, cultuureducatie, 
wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van 
leerkrachten en schoolleiders. Van de lokale overheid ontvangt de school geen 
projectsubsidies, op een kleine subsidie voor schoolmaatschappelijk werk na van 
5000 euro. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar 
beheerd. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de 
gelden via de managementrapportage(s) en het jaarverslag. 
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Sponsoring 

Op de scholen van de Laurentius Stichting wordt gehandeld conform het 
convenant sponsoring dat op 19 februari 2009 is ondertekend. De school (het 
bevoegd gezag en/of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst 
aan de kaders van het convenant, alsmede aan de bestaande wet en regelgeving, 
en maakt daarbinnen in overleg met alle geledingen binnen de school - 
geformaliseerd door middel van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) - 
een eigen afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de 
sponsor, het gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie. Bij sponsoring 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

• Gesponsorde lesmaterialen: Bedrijven en organisaties bieden scholen 
lesmaterialen aan, zoals lesboekjes, dvd's, folders, posters en spellen. 

• Sponsoren van activiteiten: Voor het organiseren van schoolfeesten, 
sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes wordt gebruik gemaakt van 
sponsors, al dan niet afkomstig uit de directe schoolomgeving. 

• Sponsoren van gebouw/inrichting/(computer)apparatuur Er zijn scholen die 
via sponsoring een extra lokaal laten bouwen, apparatuur aanschaffen of een 
deel van de exploitatie bekostigen (bijvoorbeeld door een leslokaal te laten 
sponsoren). 

Er kan sprake zijn van de sponsoring van cateringactiviteiten. Bij 
tegenprestaties kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

• Advertenties: Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren, bijvoorbeeld 

in hun schoolkrant, de schoolgids etc. 

• Uitdelen van producten: Winkels, bedrijven en instituten delen op school 

producten uit om leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers deze 

producten te laten proberen. Ook het aanprijzen van goederen of diensten kan 

voorkomen. 

Bijlage: Convenant Sponsoring 2009. 

Begrotingen 

De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt: 

 

• Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting. 

• De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting 

• Door het administratiekantoor wordt in oktober een concept 

meerjarenbegroting opgesteld voor de daaropvolgende kalenderjaren. 
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• De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is 

over het totaalresultaat, maar ook over het resultaat van baten en lasten voor 

de onderdelen personeel, materieel en projecten. 
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13 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is het er voortdurend voor zorgen dat er bij de verdere ontwikkeling van 
de samenleving met de grootste zorg afwegingen worden gemaakt zodat ook de 
volgende generaties prima in hun behoeften van welzijn en welvaart kunnen voorzien. 
Duurzaam: goed voor nu èn goed voor de toekomst. 

De ambities van de Laurentius Stichting en de scholen liggen op drie gebieden: 

Duurzaam in verwerven: 

Duurzame bouw en verbouw van schoolgebouwen, aanschaf van gebruiks-en 
verbruiksmaterialen, afname van diensten als schoonmaak en onderhoud installaties. 

Op bovenschools niveau wordt de rol van duurzaamheid vooral bij centrale inkoop en 
aanbestedingen meegenomen. Bij aanschaf wordt gelet op het gebruik van duurzame 
materialen en op hergebruik van materialen. Er wordt gestreefd naar energiezuinige 
gebouwen en bij het afsluiten van contracten voor levering van producten en afname van 
diensten wordt op structurele wijze duurzaamheid betrokken. 

Duurzaam in gebruik: 

Het in de dagelijkse praktijk op structurele wijze zo duurzaam mogelijk handelen door 
hulpbronnen en grondstoffen niet meer dan nodig is aan te spreken en daarmee het 
milieu niet meer dan nodig is te belasten. 

Duurzaam in onderwijs: betrokken kinderen en betrokken personeel: 

Alle leerlingen werken op de scholen aan het ontwikkelen van competenties om 
duurzame afwegingen te kunnen maken. Het personeelsbeleid is erop gericht dat het 
personeel een goede balans tussen werk en privé kan vinden en fit en betrokken het 
werk kan uitvoeren. 

Op de Pius X halen we al jaren oud papier op in onze wijk, dit doen onze 
‘oudpapiervaders’. De opbrengst komt ten goede van de school én het milieu. Daarnaast 
scheiden we plastic. We ontmoedigen het gebruik van pakjes en verpakkingen. Onze 
douches worden verwarmd met behulp van zonnepanelen en onze schooltuin wordt 
duurzaam groente verbouwd. 

Beleidsvoornemens: 

• In schooljaar 2019-2020 wordt er een schoolproject georganiseerd rondom het thema 
duurzaamheid. 

• Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt het thema duurzaamheid steeds meegenomen. 
Niet alleen qua gebruiksmateriaal, maar ook inhoudelijk. 
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14 Bestuurlijke samenwerking 

KBS Pius X is een katholieke basisschool die hoort bij de Laurentius Stichting. 

Algemene gegevens Laurentius Stichting 

De Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs is opgericht in 1997 en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41160449. De stichting wil 
bijzonder goed onderwijs bieden vanuit katholieke grondslag. 

Naam en adres 

Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs 

Postbus 649 

2600 AP Delft 

Bezoekadres: Burgemeestersrand 59 

2625 NV Delft 

Tel. 015-2511440 email: info@laurentiusstichting.nl website: www.laurentiusstichting.nl 

College van Bestuur Laurentius Stichting 

Dr. S.P. (Saskia) Schenning, voorzitter 

C.J. (Kees) van der Kraan, lid tot 1 augustus 2019 

Drs. A.J.E. (Ton) Christophersen RA, lid per 1 mei 2019. 

Raad van Toezicht Laurentius Stichting 

R.W.C.A. (Ron) Lelieveld, voorzitter 

A.A. (Ton) Lutter, lid 

H.A. (Dick) Verbakel, lid identiteitszaken 

V. (Veronique) van ’t Westeinde, lid 

J.H.M. (Joost) van Boekel, lid 

Organogram/ Organisatiestructuur Laurentius Stichting 

De Laurentius Stichting kent als statutair vastgelegde organen een College van Bestuur 
en een Raad van Toezicht. 
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Basis voor de structuur en inrichting van de organisatie is de ‘Code Goed Bestuur in het 
primair onderwijs’. De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van voornoemde code. 

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van 29 scholen, waarvan 26 
reguliere PO-scholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor internationaal 
georiënteerd basisonderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs). 
De scholen zijn gelegen in de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Er werken ruim 800 medewerkers voor 
ongeveer 9000 leerlingen. Naast een aantal medewerkers op bestuursniveau op diverse 
beleidsterreinen is er ondersteuning van een administratiekantoor voor de personele en 
financiële administratie. Met de Stichting Kinderspeelzaal (peuterspeelzalen, 
kinderopvang, kindcentra) en de Stichting BOOST (kinderopvang) en Stichting IKC De 
Bonte Pael (kinderopvang) wordt nauw samengewerkt. Als verbonden partijen aan de 
Laurentius Stichting heeft de Laurentius Stichting hierin zeggenschap. 

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan, dat toezicht houdt op de uitvoering van de 
taken en bevoegdheden van het College van Bestuur. 

De Laurentius Stichting kent verder een directeurenoverleg (DIROV). Dit is het 
managementoverleg tussen het College van Bestuur en alle directeuren van de scholen 
en is een belangrijk adviesorgaan voor het CvB. Onder het DIROV zijn een aantal 
kerngroepen op beleidsniveau georganiseerd, waar adviezen voor het DIROV worden 
voorbereid. Daarnaast zijn er op lokaal niveau de lokale directieberaden ingericht voor 
overleg tussen de scholen en het CvB inzake gemeentelijke en lokale kwesties. 

Personeel en ouders zijn op schoolniveau vertegenwoordigd in de 
Medezeggenschapsraden (MR). Op bestuursniveau is de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner voor het overleg met het College van 
Bestuur over stichtingsbrede en schooloverstijgende zaken. 

De Laurentius Stichting beschikt verder over een klokkenluidersregeling, een 
klachtenregeling en een integriteitscode. De klokkenluidersregeling is een regeling inzake 
het melden van een vermoeden van een ernstige misstand en het melden wordt gezien 
als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie. De 
klachtenregeling is bedoeld voor alle betrokkenen binnen de stichting (ouders-personeel-
leerlingen) en betreffen persoonlijke klachten, die op schoolniveau of bestuursniveau in 
behandeling worden genomen. De integriteitscode betreft de concrete regels en 
gedragsrichtlijnen voor iedereen, die optreedt namens of ten behoeve van de Laurentius 
Stichting of de scholen van de stichting. Dat kunnen zowel medewerkers van de stichting 
zijn, alsook instanties of personen, dei in opdracht van de stichting werken en dus als 
‘representant’ optreedt. 

Organogram: 

Alle voornoemde organen werken binnen vastgestelde reglementen en binnen 
vastgestelde beleidsafspraken en beleidskaders. 

· Bijlage Statuten Laurentius Stichting d.d. 11 oktober 2011 

· Bijlage Reglement RvT d.d. 21 juni 2011 

· Bijlage Reglement CvB d.d. 21 juni 2011 

· Bijlage Managementstatuut d.d. 21 juni 2011 
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· Bijlage Reglement Directieoverleg d.d. 21 juni 2011 

· Bijlage Medezeggenschapsstatuut d.d. 1 augustus 2017 

· Bijlage GMR-reglement d.d. 1 augustus 2015 

· Bijlage MR-reglement d.d. 1 augustus 2015 

· Bijlage Klokkenluidersregeling d.d. 3 november 2014 

· Bijlage Klachtenregeling d.d. 1 augustus 2012 

· Bijlage Integriteitscode d.d. 3 november 2014 

· Bijlage Code Goed Bestuur augustus 2017 

 

Missie en visie Laurentius Stichting 

Ik groei en ik bloei 

Op mijn eigen manier 

Met oog voor de ander 

En met veel plezier 

Ik sta klaar om te delen 

Wat ik weet, wat ik kan 

En als ik iets nieuws ontdek 

Help jij me dan? 

De stichting wil bijzonder goed onderwijs bieden vanuit de katholieke grondslag. Ieder 
kind is uniek, bezit talenten en moet de kans krijgen die te ontwikkelen. Alle betrokkenen 
werken samen aan de opvoeding en vorming van jonge mensen en begeleiden hen in 
hun ontwikkeling tot nieuwsgierige en onderzoekende mensen, die met vertrouwen de 
toekomst tegemoet gaan. Met het gereedkomen van het Strategisch Beleidsplan 2019-
2023 “Op weg naar 2023” in juni 2018 zijn op zes thema’s beelden en doelen neergezet 
waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Deze beelden en doelen rondom leerling, 
ouder, leerkracht, organisatie, onderwijs en leider worden nader uitgewerkt in een plan 
van aanpak. Het gedichtje uit het SBP vormt de kern van dit streven naar goed 
toekomstgericht onderwijs gezien in het licht van de kernwaarden van de stichting 
(#samen, #groei, #plezier, #toekomstgericht, #eigenaarschap, #openheid, #vrijheid, 
#verantwoordelijkheid en #eigenheid). 

De stichting is een lerende organisatie, die de koers en de katholieke identiteit van de 
organisatie bewaakt en de ontwikkeling van de scholen faciliteert en de samenwerking 
tussen de scholen stimuleert en ondersteunt. 
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Strategisch Beleidsplan 2019-2023 “Op weg naar 2023”. 

Zie www.laurentiusstichting.nl. 

Identiteit 

De Laurentiusstichting wil een organisatie zijn waarin kinderen onderwijs krijgen, waarbij 
we ons realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind 
uitgroeien tot een volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten 
hebben van de waarden die daarbij nodig zijn. Die waarden worden soms expliciet en dan 
weer impliciet binnen de stichting benoemd, en lopen uiteen in begrippen als: respect, 
saamhorigheid, heel de mens, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, dienstbaarheid, 
gemeenschap, tot en met de expliciete wil om niemand uit te sluiten. 

Vanuit die opvatting staat de Laurentiusstichting open voor mensen vanuit allerlei 
overtuigingen die dit waardenpatroon ondersteunen en verder willen verdiepen. Naar de 
beste traditie van de geschiedenis van het katholieke onderwijs in de wereld staan we 
open voor de wereld om ons heen. 

Waarden hebben het nodig om voortdurend geënt te worden. 

De samenleving, en daarmee het onderwijs, is in een voortdurend veranderingsproces 
betrokken. Hoewel de waardengemeenschap daarmee niet onmiddellijk geraakt wordt, 
vraagt dit wel om een constante herijking. Het is een hertalingsproces dat alleen in 
dialoog binnen de Laurentiusstichting tot bloei kan komen. 

De waarden moeten ook gevoed worden vanuit de bron waarnaar de ondertitel van de 
stichting verwijst. Onze bestaansgrond is niet diffuus, maar verwijst naar de lange en 
oude katholieke traditie. In die traditie gaat het over onze houding als katholieke 
gemeenschap in relatie tot God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Het proces van 
enten van onze identiteit vergt ook voortdurend “leren” wat deze relatie van ons vraagt. 

Waarden verdienen het geëxpliciteerd te worden. 

Binnen de Laurentiusstichting blijven we zoeken naar gepaste, adequate vormen om aan 
onze identiteit gestalte te geven. Zonder woorden worden onze daden richtingloos en 
zonder daden blijven onze woorden vruchteloos. 
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15 Samenwerking met anderen  

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: 

1. Voorschoolse voorzieningen zoals peuterspeelzalen. Sinds 2018 
hebben we een peuterspeelzaal in ons gebouw, waarmee we de 
samenwerking aan het intensiveren zijn. Er is een structureel 3-
maandelijks overleg over een doorgaande lijn 

2. BSO’s. We werken samen met verschillende organisaties voor 
buitenschoolse opvang, maar vooral die van BSO Zus&Zo, die een 
locatie in ons schoolgebouw hebben. Met deze BSO hebben wij iedere 
zes weken overleg. 

3. Pabo. We werken samen met PaboThomas More, maar ook met 
andere Pabo’s. Wij willen graag opleidingsschool zijn en leiden ieder 
jaar weer veel stagiaires op. 

4. Samenwerkingsverband. KBS Pius X valt onder PPO Delflanden. Wij 
werken nauw samen met de locale onderwijsondersteuner en 
ambulante begeleiders vanuit dit samenwerkingsverband. 

 

In het kader van de zorg onderhouden wij verder ook nog contacten met: 

 

• De leerplichtambtenaar 
• De wijkagent 
• Centrum voor jeugd en gezin 
• Schoolmaatschappelijk werk 
• Schoolarts 
• Wijkteam 

 

Beleidsvoornemens 

•  Een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar realiseren in samenwerking met de peuterspeelzaal 
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16 Plannen 

16.1 Alle beleidsvoornemens 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we een aantal beleidsvoornemens verwoord.  

Ook in het, op stichtingsniveau opgestelde meerjaren strategisch beleidsplan zijn 

beleidsvoornemens verwoord.  

Hieronder vindt u ze nogmaals bij elkaar. 

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 400 leerlingen in 
16,5 groep.  

• De locatie aan de Noorderparklaan uitwerken tot een mooie, volwaardige nevenlocatie. 
• De evaluatie van de jaarlijkse schoolplannen verdient meer aandacht, dit wordt vast 

ingeroosterd. 
• We werken nu een aantal jaar met Scholen met Succes, deze werkwijze dient geëvalueerd en 

zo nodig aangepast.  
• 100% van de leerkrachten is EDI-geschoold en werkt op de harde vakken volgens EDI. 
• Het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling. Wat wil je leren, welke hulp 

heb je daarbij nodig? 
• Regelmatig evalueren (PDCA-cyclus) van het administratiesysteem (invullen groepsplannen 

en dagelijkse zorgplanner) en het schoolondersteuningsprofiel. 
• De rol van de vakspecialist is duidelijker binnen de school neergezet. 
• De meerjarenoverzichten van de vakspecialisten worden met de PDCA-cyclus gevolgd. 
• Eigenaarschap van de leerkracht met betrekking tot opbrengsten. 
• Afstemmen welke verslaglegging naar ouders gaat (van rapport naar portfolio) 
• Begeleiding van jonge, startende leerkrachten uitwerken  
• Implementeren van acties rondom eigenaarschap 
• In schooljaar 2019-2020 wordt er een schoolproject georganiseerd rondom het thema 

duurzaamheid. 
• Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt het thema duurzaamheid steeds meegenomen. 

Niet alleen qua gebruiksmateriaal, maar ook inhoudelijk. 
• Een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar realiseren in samenwerking met de peuterspeelzaal. 

 

 

16.2 Keuzes en verdeling over de jaren 2019-2023 

We maken naar aanleiding van alle bovenstaande analyses de onderstaande keuzes.  

16.2.1 Onderwerpen voor het jaarplan 2019-2020 (jaar 1) 

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 400 leerlingen in 
16,5 groep.  

 

• De locatie aan de Noorderparklaan uitwerken tot een mooie, volwaardige nevenlocatie. 
• De evaluatie van de jaarlijkse schoolplannen verdient meer aandacht, dit wordt vast 

ingeroosterd. 
• Het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen ontwikkeling. Wat wil je leren, welke hulp 

heb je daarbij nodig? 
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• 100% van de leerkrachten is EDI-geschoold en werkt op de harde vakken volgens EDI. 
• In schooljaar 2019-2020 wordt met het team de term projectmatig werken geborgd. Wat 

betekent dit voor ons team? Welke afspraken maken we hierover? 
• In schooljaar 2019-2020 wordt er een schoolproject eorganiseerd rondom het thema 

duurzaamheid. 
• Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt het thema duurzaamheid steeds meegenomen. 

Niet alleen qua gebruiksmateriaal, maar ook inhoudelijk. 

 

16.2.2 Onderwerpen voor het jaarplan 2020-2021 (jaar 2) 

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 400 leerlingen in 
16,5 groep.  

• We werken nu een aantal jaar met Scholen met Succes, deze werkwijze dient geëvalueerd en 
zo nodig aangepast. 

• Regelmatig evalueren (PDCA-cyclus) van het administratiesysteem (invullen groepsplannen 
en dagelijkse zorgplanner) en het schoolondersteuningsprofiel. 

• De taakomschrijving van de vakspecialist is duidelijker binnen de school neergezet. 
• Afstemmen welke verslaglegging naar ouders gaat (van rapport naar portfolio). 
• Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt het thema duurzaamheid steeds meegenomen. 

Niet alleen qua gebruiksmateriaal, maar ook inhoudelijk. 
• Evalueren/borgen EDI en projectmatig werken. 

16.2.3 Onderwerpen voor het jaarplan 2021-2022(jaar 3) 

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 400 leerlingen in 
16,5 groep.  

• De meerjarenoverzichten van de vakspecialisten worden met de PDCA-cyclus gevolgd. 
• Eigenaarschap van de leerkracht met betrekking tot opbrengsten vergroten. 
• Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt het thema duurzaamheid steeds meegenomen. 

Niet alleen qua gebruiksmateriaal, maar ook inhoudelijk. 
• Evalueren/borgen EDI en projectmatig werken. 

 

16.2.4 Onderwerpen voor het jaarplan 2022-2023 (jaar 4) 

• In de komende 4 jaar willen we het leerlingaantal stabiel houden rond de 400 leerlingen in 
16,5 groep.  

• Begeleiding van jonge, startende leerkrachten uitwerken.  
• Implementeren en borgen van acties rondom eigenaarschap (3TO) zie hoofdstuk 7. 
• Een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar realiseren in samenwerking met de peuterspeelzaal. 
• In 2022-2023 is de vernieuwde visie zichtbaar binnen de school en werkt het team op de 

afgesproken wijze. 
• Evalueren/borgen EDI en projectmatig werken. 
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16.3 Jaarplannen 

In onze jaarplannen die zullen volgen, zullen we de hierboven gekozen doelen in kleinere 

stappen tot SMART opgestelde uitvoeringsplannen vertalen.  
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17 Tot slot 

Met het ontwikkelen van de nieuwe visie is KBS Pius X een nieuwe weg ingeslagen. 

Hiermee beogen wij een kwaliteitsslag te maken richting toekomstbestendig onderwijs, 

zodat onze leerlingen nog beter voorbereid zijn op hun toekomst. Het team werkt hard 

aan de professionele cultuur waarbij de individuele leerkrachten eigenaarschap nemen en 

samen onderwijs maken. Deze transitie is de afgelopen twee jaar ingezet en zal de 

komende vier jaar steeds meer vorm krijgen. De directie heeft er vertrouwen in dat de 

beschreven ambitie over vier jaar gerealiseerd is. 

 

“Het team van de Pius X bestaat uit autonome leerkrachten in een 

professionele schoolcultuur die ervoor zorgen dat de leerlingen eigenaar 

kunnen zijn van hun eigen leerproces, zodat leerlingen worden opgeleid 

voor het wereldburgerschap in een geglobaliseerde wereld in het 

digitale tijdperk.” 
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18 Bijlagen 

Alle bijlagen waar in het schoolplan naar verwezen worden zijn op school bij de directie 

op te vragen of op de websites www.pius-x.nl of www.laurentiusstichting.nl te 

vinden.
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