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Voorwoord 
 
Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we voor de 
nabije toekomst van het onderwijs op obs De Eevliet hebben gemaakt. De algemene 
doelen van obs De Eevliet zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk.  
 
Het voorliggend deel vormt het hart van ons schoolplan. Daarnaast is er een floating deel 
dat bestaat uit:   
-het jaarplan.  
-het jaarverslag.  
 Het floating deel komt jaarlijks tot stand. 
  
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie de komende vier jaar  
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan.  
Het bestuur van OcTHO stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk 
voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het 
bestuur van OcTHO stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het 
ondersteunen van de uitvoering van dit schoolplan.  
 
Alle documenten waarnaar verwezen wordt in dit schoolplan zijn op te vragen op school. 
 
 
 
Frits Weterings 
Directeur obs De Eevliet 
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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 
 
Obs De Eevliet ligt in Poortvliet. Poortvliet is een dorp op het eiland Tholen, in de 
gemeente Tholen.  
 
Het schoolgebouw is gelegen aan de  
Julianastraat 1. 
Het gebouw is ingericht op ons  
“eigentijdse onderwijs”. We beschikken over  
een centrale hal met een grote groepstafel,  
een zeer groot speel-leerlokaal, een taallokaal, 
een rekenlokaal, een stiltecentrum,  
een computerunit en een  
techniek-/handvaardigheid lokaal.  
De lokalen zijn zo ingericht dat samenwerking  
wordt gestimuleerd, maar is er ook de mogelijkheid om in alle stilte te  kunnen 
werken. We creëren op deze wijze een leeromgeving waarin ieder kind zich 
optimaal kan ontwikkelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingaantallen: 
               
Obs De Eevliet telt ongeveer 40 leerlingen. Net als vele scholen in Tholen/Nederland, is 
de krimp ook van toepassing op obs De Eevliet. Dit wordt veroorzaakt door een laag 
geboortecijfer. Daarnaast zijn er in Poortvliet twee basisscholen gevestigd waar de 
leerlingen over verdeeld worden. De identiteit van de scholen is voor ouders/verzorgers 
sterk bepalend voor de schoolkeuze  
Er is besloten om vanaf schooljaar 2015-2016 obs de Eevliet een boost te geven door 
een eigentijds onderwijsconcept te implementeren, welke een aantrekkingskracht in en 
buiten Poortvliet moet opleveren. De onderwijsvernieuwing heeft geleid tot een personele 
wisseling door het inzetten van personeel, dat de implementatie van het nieuwe 
onderwijsconcept ondersteunt.   
 
Populatie: 
Obs De Eevliet kent een grote variatie aan achtergrond van kinderen, het is een mooie 
afspiegeling van de maatschappij. Het gemiddelde aan kinderen met een 
leerlingengewicht (het aantal achterstandsleerlingen dat leidt tot toekenning van extra 
bekostiging) per school in Nederland ligt de afgelopen 4 jaar tussen de 10 en 15 %. Op 
obs De Eevliet is dit ongeveer 25% en daarmee is dit dus hoger dan andere scholen in 
Nederland. Tevens heeft de school te maken met een instroom van nieuwkomers. Dit 
alles zorgt ervoor dat er extra aandacht wordt besteed aan het taalonderwijs.  
 
De school levert kwalitatief goed onderwijs. Dat is door de onderwijsinspectie ook zo 
beoordeeld. Tijdens het bezoek van de inspectie in 2018 kreeg de school het predicaat 
“Goed”. 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
 
2.1 Strategisch beleid 
 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 is op bestuursniveau het 
Strategisch Beleidsplan 2018-2022 vastgesteld. In dit plan, met als titel “OcTHO, het 
kompas voor de toekomst van uw kind” beschrijft OcTHO, Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Tholen, de richting waarin de organisatie zich de komende vier jaar wil 
ontwikkelen. Er zijn negen beleidsterreinen waarbinnen de ambities zijn gesteld, die 
leidend zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
 

1. Openbare identiteit.  
De scholen van OcTHO dragen met trots de openbare identiteit uit. De leerlingen 
krijgen de kernwaarden die bij deze identiteit horen als waardevolle bagage mee. 
 

2. Personeelsbeleid. 
De CAO-PO is leidend voor de invulling van het personeelsbeleid. OcTHO legt 
hierbij de nadruk o.a. op PSA beleid. (psychosociale arbeidsvoorwaarden) en het 
op peil houden van de bekwaamheid van de medewerkers. 
OcTHO ontwikkelt conform de actuele wettelijke kaders een Strategisch 
Personeelsbeleidsplan waarin aandacht is voor professionalisering en 
competentieontwikkeling.   
 

3. Schaalvergroting. 
OcTHO verzorgt kwalitatief goed openbaar onderwijs vanuit een financieel 
gezonde organisatie. OcTHO verkent de mogelijkheden van bestuurlijke 
samenwerking met andere organisaties voor openbaar onderwijs. 
 

4. ICT-beleid. 
Met het 4-in-Balans model als uitgangspunt zet OcTHO een stip op de horizon 
voor de ontwikkelingen in de komende vier jaar. Hierin houden we ons (snel 
veranderende) omgevingsbeeld goed in zicht.  
 

5. Cultuurbeleid. 
Vanuit cultuureducatie zetten de scholen in op curriculumontwikkeling en creatief 
leren. De focus richting de leerkrachten ligt op competentieontwikkeling. 
 

6. Sociaal Veiligheidsbeleid. 
De scholen zetten zich in om hetgeen beschreven staat in het Veiligheidsplan 
concreet te vertalen naar de praktijk; dus van papier naar acties. 
 

7. Ondersteuningsbeleid. 
Leerlingenondersteuning wordt versterkt door de inzet van leerlijnen op 
verschillende vakgebieden, de leerlijnen voor de cognitief talentvolle leerlingen en 
arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. 
 

8. Kwaliteitszorg. 
Het kwaliteitsbeleid van OcTHO is vastgelegd in richtinggevende kaders 
waarbinnen ruimte is voor de school specifieke ontwikkelingen.  
 

9. Professionele cultuur.  
OcTHO realiseert op bestuursniveau een professionalsering rond gezamenlijke 
thema’s als ICT en pedagogisch-didactische leerkrachtvaardigheden. Hiermee 
werken we naar een professionele cultuur en een lerende netwerkorganisatie. 
 
 



 
 
 

6 

2.2 Kwaliteitseisen 
 
De beleidsthema’s worden binnen de verschillende werkgroepen van OcTHO uitgewerkt 
en vinden een vertaalslag in voorliggend schoolplan. Deze wordt jaarlijks op schoolniveau 
geanalyseerd, geactualiseerd en uitgewerkt in diverse jaarplannen. Op stichtingsniveau 
wordt de realisatie gevolgd middels de door de werkgroepen en de school aangereikte 
logboeken.  
 
Kwaliteitszorg 
 
Binnen OcTHO worden de volgende kwaliteitsmeters ingezet: 
Ø Interne audits; 
Ø Inspectierapporten; 
Ø Analyse tussenopbrengsten; 
Ø Gesprekkencyclus met leidinggevenden (inclusief PAS-afspraken); 
Ø Schoolbezoeken door het bestuur; 
Ø Kwaliteitsonderzoeken (ouders, leerlingen en personeel); 
 
Gelijke vertegenwoordiging 
OcTHO ondersteunt het beleid op gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen in de 
schoolleiding (artikel 12 WPO). In het aannamebeleid staat kwaliteit voorop en zal er 
eerst gekeken worden wie het meest geschikt is voor de positie. Bij gelijke geschiktheid 
wordt gekeken naar de balans tussen mannen en vrouwen in de schoolleiding. 
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3. ONS SCHOOLCONCEPT  
 
 
Obs De Eevliet is een openbare basisschool. Dit betekent dat de school toegankelijk is 
voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.  
Wij geven de openbare grondslag van de school vorm door te werken vanuit de 
overtuiging dat kinderen moeten opgroeien in een leef- en werkgemeenschap waarin ze 
hun eigen plaats vinden. De maatschappij is veelvormig, dus besteedt onze school op 
actieve wijze aandacht aan die veelvormigheid van onze samenleving. De kinderen wordt 
geleerd verdraagzaam te zijn voor anderen door ze kennis te laten maken met 
verschillende waarden en normen van culturen en levenswijzen. Ook vinden wij dat de 
school deel uitmaakt van de samenleving van alle dag. Dat betekent dat de school ook 
een open karakter dient te hebben. Ouders en verzorgers zijn dan ook altijd welkom op 
school met al hun vragen en opmerkingen.  
 
Het onderstaande schema is leidend in vorming van de onderwijskundige visie 
 
Hoger doel 
Middels kwalitatief goed onderwijs zorgen 
wij voor een optimale ontwikkeling van 
kinderen. Vanuit de openbare grondslag 
van de school ontwikkelen kinderen een 
houding, bezitten ze vaardigheden en 
kennis waarmee ze vol zelfvertrouwen de 
toekomst in gaan. 

Gewaagd doel 
Wij bieden onderwijs dat aansluit op de 
onderwijsbehoeften van kinderen. 
 
Wij zorgen voor een breed 
onderwijsaanbod dat toekomstgericht is 
(21st century skills).  
 

Kernwaarden  
Wij zijn respectvol naar elkaar, ongeacht 
afkomst en geloofsovertuiging.  
Samen zorgen we ervoor dat iedereen tot 
ontwikkeling komt. 
 
Onderwijs is interactie.  

Kernkwaliteiten  
Kinderen kunnen goed samenwerken en 
zijn zelfstandig. Kinderen leren keuzes 
maken, dragen verantwoordelijkheid over 
hun eigen leerproces.  
 
De leeropbrengsten liggen op of boven het 
landelijk gemiddelde.  

 
De bovenstaande punten zijn verwerkt in ons motto “4 your future”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“4 Your future” duidt op onderwijs dat passend is bij deze tijd en dat ingaat op kennis en 
vaardigheden voor de toekomst van onze kinderen. 
Om deze eigentijdse vorm van onderwijs te realiseren, is in 2015 een vernieuwingstraject 
gestart. Wij maken gebruik van het onderwijsinnovatieprogramma “Slimfit onderwijs” om 
de vernieuwing vorm te geven: 
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Middels de onderstaande bouwstenen wordt het Slimfit-onderwijs vormgegeven en geeft 
dit richting aan de schoolontwikkeling. Op school is een borgingsdocument per 
bouwsteen aanwezig.   

 
Meer informatie over “Slimfit onderwijs”: www.innovatieimpulsonderwijs.nl  
 
Onze ambities voor deze schoolplanperiode (gekoppeld aan de bouwstenen uit het 
Slimfit-model): 

- Differentiatie en het volgen van leerlingen 
Leerkrachten geven instructie, passend bij de ontwikkeling van kinderen. Er wordt 
leerlijngericht gewerkt en leerkrachten kunnen de ondersteuningsbehoeften van 
kinderen verantwoorden.  

- Professionele leergemeenschap 
Het personeel van obs De Eevliet werkt gezamenlijk aan de schoolontwikkeling. 
Tevens wordt een samenwerking met obs de Schalm en obs de Oosterschelde 
(beide ook een slimfit-school) gerealiseerd om de kwetsbaarheid van kleine 
scholen te verminderen, een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren en personeel 
van elkaar te laten leren ten gunste van het pedagogisch en didactisch handelen.  

- School en samenleving 
Ouders worden gezien als educatief partner. Zij worden actief betrokken in het 
onderwijsleerproces van hun kind(eren). 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
 
 
4.1 ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de 
onderwerpen onderwijskwaliteit, inhoud van het onderwijs en leerlingenondersteuning 
aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 
 
Naast de wettelijk voorgeschreven onderwijskwaliteit en de inrichting van het onderwijs op 
De Eevliet willen we de onderstaande punten benoemen: 
 

• Het uiten van respect voor en acceptatie van elkaar is een belangrijk onderdeel 
van ons onderwijs. Pesten wordt tegengegaan en sociale vaardigheden worden 
gestimuleerd, onder andere door gebruik van de methode ‘Kwink’. 

• Om een goed, objectief beeld te hebben van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen, wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem ‘Zien’. Met de 
daaruit verkregen informatie sturen we op ons pedagogische klimaat. 

 
Inhoud van het onderwijs 

• Onderwijs wordt gegeven met behulp van verschillende lesmethoden en door 
middel van projecten waarin kan worden ingegaan op actuele zaken. 

• Bij het gebruik van de lesstof wordt rekening gehouden met de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen, door optimaal aan te sluiten bij hun mogelijkheden. 

• Kinderen worden vertrouwd gemaakt met ICT door het gebruik van computers, 
touchscreens en passende lesstof. 

• In ‘Snappet’ worden voor iedere leerling individuele streefdoelen klaargezet 
• Live-time worden leerprestaties gevolgd 

 
Organisatie van het onderwijs 

• Zelfstandig werken van kinderen wordt gestimuleerd en bevorderd. 
• Met leerlingen worden leerdoelen besproken en geëvalueerd. De leerlingen hebben 

een doelenboekje om hun eigen leerontwikkeling te volgen. 
• Door goed klassenmanagement, flexibele groepsorganisatie en ruimte voor 

instructie aan en/of oefening met individuele leerlingen (en/of groepen), wordt 
ingegaan op talenten, interesses en leerstijlen. 

 
Professionele instelling en onderlinge samenwerking 

• Samenwerking, kennisdeling en een goede collegiale sfeer zijn belangrijke zaken.  
We creëren de tijd en ruimte om van elkaar te leren door te kijken naar elkaars 
lessen. 

• Zorg is een belangrijk punt voor ons en door meer tijd en effectief in te zetten op 
intern begeleiders werkzaamheden komt dit tot zijn recht. 

• Groepsbezoeken worden uitgevoerd door de directie en de ib-er, waarna de 
bevindingen worden besproken met de leerkracht met als doel te leren van elkaar. 

 
Externe contacten 

• De ouderraad participeert als activiteitencommissie. De medezeggenschapsraad 
participeert als adviseur en stemt in met gemaakt beleid. 

• Met externe organisaties vindt regelmatig goed en professioneel overleg plaats over 
leerling- en schoolzaken. 
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4.2 ONDERWIJSTIJD 
 
De onderwijstijd in de groepen 1 t/m 4 voldoet aan de minimale 3580 lesuur en de 
groepen 5 t/m 8 aan de gestelde 4000 lesuren. 
 
 
 
 4.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 
 
 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 
Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 
 

'Basis Document'  

Nederlandse taal 
 

'Taal op Maat' 
'Spelling op Maat' 
'Nieuwsbegrip xl' 
'Veilig Leren Lezen' 
'Schatkist', 'Bas ga je mee', 
'Piramide' 

 

Rekenen en wiskunde 
 

'Wig'  
'Snappet'  

(gr.1/2) 
(leerlijn) 

Engelse taal 
 

'Groove me'  

Aardrijkskunde 
 

'De Blauwe planeet'  

Geschiedenis 
 

'Tijdstip' (gr.1/2) 

De natuur, waaronder 
biologie 
 

'Leefwereld'  

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting 

  

Geestelijke stromingen 
 

'Wat geloof jij?'  

Expressie-activiteiten 'Moet je doen'  

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer 

'Klaar over'  

Bevordering van gezond 
gedrag 
 

'Kwink' 
'Mediapaspoort' 

 

Schoolveiligheid/ 
welbevinden van de 
leerlingen 

'Kwink'  

Bevordering actief 
burgerschap en sociale 
integratie, overdragen kennis 
over/kennismaking met de 
diversiteit van de 
samenleving 

'Kwink'  
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Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de 
wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd 
voor deze inhouden voldoet basisschool de Eevliet aan de kerndoelen en de wettelijke 
eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
 
 
4.4 Wat hebben onze leerlingen nodig? 
 
 
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 
 
Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 
Taal   x x x x x x 
Lezen   x x x x x x 
Spelling   x x x x x x 
Woordenschat   x x x x x x 
Rekenen   x x x x x x 
TTA rekenen    x x x x x 
SEO x x x x x x x x 
WO x x x x x x x x 
         

 
Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO - 
wereldoriëntatie, TTA- Tempo Toets Automatiseren 
 
In groep 4 wordt de NSCCT afgenomen, waarmee een beeld van de kind eigen 
intelligentie wordt geschetst. In groep 8 geeft de NIO, samen met de IEP-toets, een 
beeld van de kind-eigen intelligentie en van hetgeen het kind heeft geleerd gedurende de 
basisschoolperiode. Deze twee toetsen zijn onderdeel van het schooladviesbeleid richting 
het voortgezet onderwijs.  
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4.5 Leerlingenondersteuning 
 
Elk kind is uniek en daarom zijn er verschillen in ondersteuning. Het volgen van 
leerlingen ziet er in een jaaroverzicht als volgt uit: (zie volgende blz.) 
 
Ondersteuningsprocedure voor leerlingen: 
 
Basisaanbod in 
de groep 

Ondersteuning in 
de groep 

Extra 
ondersteuning in 
of buiten de 
groep 

Extra 
ondersteuning 
buiten de groep 
of school 
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5. AMBITIES EN MEERJARENBELEID  

 
Door de analyse op de tevredenheidsenquête, resultaten uit audits op school en 
gesprekken met leerkrachten komen de volgende zaken naar voren: 
   
 
Onze doelen wat betreft 'Leerkrachtvaardigheden' voor de komende jaren: 

- Differentiatie en het volgen van leerlingen. 
Leerkrachten geven instructie, passend bij de ontwikkeling van kinderen. Er wordt 
leerlijn gericht gewerkt en leerkrachten kunnen de ondersteuningsbehoeften van 
kinderen verantwoorden.  
 

Onze doelen wat betreft ‘Leiderschap’ voor de komende jaren: 
- Pr is een belangrijk punt wat meer ruimte moet krijgen, geïnteresseerden krijgen 

rondleidingen en ons onderwijs moet meer naar buiten toe ‘uitgedragen’ worden. 
- Communicatie is een belangrijk gegeven. Zowel de teamleden, medezeggenschap 

als ouders en kinderen moeten op regelmatige tijden betrokken worden bij het 
onderwijs.  

 
Onze doelen wat betreft ‘focus op resultaten’ voor de komende jaren: 

- Leerlijngericht werken, daarbij de tussenresultaten monitoren. 
- Minder gericht zijn op de opbrengsten vanuit de CITO, maar meer richten op 

individuele capaciteiten en individuele doelen. 
 
Onze doelen wat betreft ‘Samenwerkingscultuur’ voor de komende jaren: 

- Ouders worden gezien als educatief partner. Zij worden actief betrokken in het 
onderwijsleerproces van hun kind(eren). 

- Het personeel van obs De Eevliet werkt gezamenlijk aan de schoolontwikkeling. 
Tevens wordt een samenwerking met obs de Schalm en obs de Oosterschelde 
(beide ook een Slimfit-school) gerealiseerd om de kwetsbaarheid van kleine 
scholen te verminderen, een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren en personeel 
van elkaar te laten leren ten gunste van het pedagogisch en didactisch handelen. 

 
Onze doelen wat betreft ‘Besluitvorming’ voor de komende jaren: 

- De leerkrachten en de medezeggenschap worden meer betrokken bij stappen die 
we zetten. Het jaarplan is van het team en zal een vast agendapunt worden van 
de teamvergaderingen.  

 
 

Verklaring afkortingen 
ondersteuningsprocedure. 
HGPD   Handelingsgerichte procesdiagnostiek. 
SWV  Samenwerkingsverband. 
OPP  Ontwikkelingsperspectief. 
TLV  Toelaatbaarheidsverklaring. 
SBO  Speciaal basisonderwijs. 
SO  Speciaal onderwijs. 
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Onze doelen wat betreft ‘Schooleigen aandachtspunten’ voor de komende jaren: 
- Slimfit zal nog verder worden geïmplementeerd, waarbij de nadruk gaat liggen op 

het borgen van de afspraken.  
- Het onderwijs zal nog meer aansluiting moeten zoeken bij de beleveniswereld van 

onze leerlingen, daarbij zijn ‘Startgesprekken’ en individuele ‘Kind gesprekken’ 
een belangrijk onderdeel.  

 
 

MEERJARENPLAN 2018-2023 
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Algemene visie en organisatie      
Borging van onderwijssysteem x x    
Leerkrachtvaardigheden      
Benutten kwaliteiten leerkrachten, instructie   
afstemmen op ondersteuningsbehoeften 

x x x x x 

Leren observeren  x x x  
Groepsvorming ‘Startweken’ x x x x  
‘Startgesprekken’ x x x x  
Leiderschap      
Communicatie x x x x x 
Ondernemend schoolleiden x x x x x 
Focus op resultaat      
Methode analyse x x x x x 
Thematisch werken, methode zaakvakken  
hierop aanpassen 

x x x x x 

ICT      
ICT-plan herschrijven  x    
Uitvoeren ICT-plan   x x x 
Gebruik Snappet-tablets koppelen aan methode Taal 
en Spelling 

x x    

Implementatie Ouderportaal x x    
Server-loos werken   x   
Het volgen van leerlingen      
Instructie centraal stellen m.b.v. methode x x x x x 
Preventief toetsen en instructie hierop  
afstemmen 

 x x   

Leren vanuit leerlijnen en lesdoelen x x x x x 
Observatie effectief inzetten  x x x x 
Besluitvorming      
Een Jaarplan team- en mr gedragen x x x x x 
Samenwerkingscultuur      
Ouders/verzorgers inzetten op hun kwaliteiten, kennis, 
vaardigheden 

x x    

Externe partners koppelen aan de school x x x   
PR x x x x x 
Samenwerken met de andere ‘Slim Fit’ scholen x x x x x 
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Deze plannen geven een overzicht over wat we gaan doen de komende 4 jaar, maar zijn 
wel onderhevig aan veranderingen. 
 
Onderwerp: Algemene visie en organisatie 
Periode: Schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
De stappen te nemen vanuit het Slim Fit zijn in principe geborgd. Behalve het volgen 
van de individuele leerling, school en samenleving en pr. 
Doelstelling(en):  
Leerlingen nog beter leren volgen in hun ontwikkeling door de inzet van observatie en 
leergesprekken. 
Ouders en leerlingen proactief betrekken bij het leerproces en ontwikkeling van de 
leerling. (door o.a. startgesprekken, natuurouders) 
Pr voeren; zowel binnen als buiten het dorp met als doel leerling populatie te verhogen  
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
Beter afstemmen op de leeraanpak van de leerlingen door het betrekken van ouders. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Invoeren startgesprekken na 6 
weken aanvang nieuw 
schooljaar. 

Leerkracht met ouders Wk 6 na de 
zomervakantie. 

Observatiesystemen gaan 
onderzoeken die bij ons 
onderwijssysteem kunnen 
passen 

team September tot 
december 2019 

Keuze maken in 
observatiesysteem  

team Jan. 2020 

Scholing observatiesysteem team Schooljaar 2019-2020 
Natuurouders opleiden en plan 
maken om dit uit te zetten 

Ouders, team Maart 2019 tot mei  
2019 

Schrijven maken over acties 
m.b.t. pr voor school 

Directie en team Ieder schooljaar 

Borging van het 
onderwijssysteem 

Directie en ib-er Eind van ieder 
schooljaar 

   
Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   

Team, directie en IB-er Ieder schooljaar 

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
 
Interne en Externe communicatie: 
Via nieuwsbrieven en tijdens teamvergaderingen 
Inzet personele en materiele middelen: 
Observatiesysteem aanschaffen en teamtraining. 
Kosten: 
Observatiesysteem en teamtraining. 
Pr budget om de school te promoten. 
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Onderwerp: Leerkrachtvaardigheden 
Periode: Schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
De leerkrachten hebben, voor zover mogelijk, contact met ouders. In gesprekken praat 
men over de resultaten van de leerling. 
 
Doelstelling(en):  

- Leerkrachten kunnen observeren. 
- Het vinden van een observatiesysteem dat aansluit bij dit onderwijs. 
- Groepsvorming komt expliciet aan bod tijdens de eerste weken na de 

zomervakantie (forming/storming). 
- Na de eerste zes weken, na de zomervakantie worden er startgesprekken 

gevoerd met ouders. Leerkracht en leerlingen. 
- Leerkracht kwaliteiten worden beter ingezet. 

 
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
Betere afstemming op het aanbod en instructie van onze leerlingen, doordat de 
onderwijsbehoeften beter in kaart worden gebracht. 
Ook door tijd te nemen om te observeren komt het beter afgestemd onderwijsaanbod 
ten goede. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Startgesprek wordt door een 
leerkracht ingezet, deze koppelt 
het terug in het team 

Bovenbouwleerkracht 
 

Eind schooljaar 2018-
2019 

Startgesprekken worden 
gehouden in unit 2 en het 
verslag wordt in ‘Parnassys’ 
opgenomen 

Unit 2 leerkrachten Vanaf begin schooljaar 
2019-2020 

Het boek ‘Goed van start’ is 
leidraad voor de inrichting van 
de ‘startweken’. 

Team Begin ieder schooljaar 

De schooltaken worden 
besproken met het team en er 
wordt gekeken wie hiervoor het 
beste ingezet kan worden 

Team Eind ieder schooljaar 

   
Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd. 
Vastgestelde werkwijze worden 
in het kwaliteitshandboek gezet. 

Team, directie en IB-er Eind van elk schooljaar 

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
‘Goed van start’ teamstudiedag met RPCZ 
Interne en Externe communicatie: 
 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
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Onderwerp: Leiderschap 
Periode: Schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
Door de wisseling van directie in het schooljaar waarin dit schoolplan is geschreven, is 
nog niet alles afgestemd op de school specifieke behoeften. Dat maakt het lastig om 
een blik in de toekomst te formeren. 
 
Doelstelling(en):  
Vaker effectief overleg plannen met het team. 
Meer betrekken van alle geledingen bij het onderwijs. 
Communicatie ook naar buiten toe, zodat we ons onderwijs op de kaart zetten. 
 
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 

Naamsbekendheid, zodat dit leidt door meer aanmeldingen. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Meer en effectiever vergaderen 
met het team 

team Vanaf schooljaar 2019-
2020 

Communicatie lijnen zijn 
duidelijk voor alle geledingen 

Team, ouders, mr, 
ouderraad, kinderen 

Vanaf schooljaar 2019-
2020 

Actieve ondernemingen om 
externen te betrekken bij 
school. (peuterspeelzaal, 
cultuurloper) 

Team en externen Start in schooljaar 
2018-2019 en 
gedurende heel de 
schoolplanperiode 

Opnieuw flyeren team 2020-2021 
Samen optrekken met andere 
school t.a.v. nieuwbouw 

Team, mr. en 
Jenaplanschool en Dyade 

Start 2018-2019 en 
gedurende heel de 
schoolplanperiode 

   
Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   
 

Team, directie en IB-er  

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
De cultuurloper wordt in het schooljaar 2019-2020 opgesteld met het team en 
externen, gezamenlijke activiteiten zullen worden georganiseerd met de leidsters van 
de peuterspeelzaal en alle kinderen. T.a.v. de nieuwbouw zal begeleid worden door een 
bouwkundig adviseur van Dyade. Daarnaast zal de mr ook een adviserende rol spelen. 
Interne en Externe communicatie: 
flyer 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
Kosten van de flyer en externe ondersteuning voor nieuwbouw 
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Onderwerp: Focus op resultaat 
Periode: Schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
In het jaarverslag monitoren we de opbrengsten van de CITO resultaten. De acties die 
hieruit voortkomen nemen we mee in het jaarplan voor het jaar erna. Dit komt soms 
niet overeen met het werken aan leerlijnen en individuele doelen. 
 
Doelstelling(en):  
Leerkrachten zelf laten verwoorden waar de knelpunten zitten t.a.v. de opbrengsten. 
De acties die hieruit voortvloeien zijn terug te vinden en te zien in de instructies. 
  
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
De verantwoording voldoet aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Presentatie van de leerkrachten 
aan het team over de 
opbrengsten van de groep en 
individueel 

Team, ib-er, directie Vanaf eind schooljaar 
2018-2019, daarna 
ieder schooljaar 

Bijsturing van acties om de 
opbrengsten te verhogen 
worden beschreven in het 
jaarverslag. 

Directie, ib-er Ieder schooljaar 

Tijdens teamvergaderingen 
worden de jaarplanacties 
standaard besproken, dus ook 
de opbrengsten 

Team, ib-er en directie Ieder schooljaar 

Individuele studie zal bijdragen 
aan het team  

Individuele leerkracht en 
team, ib-er 

Ieder schooljaar 

De nog gebruikte methoden 
zullen we gaan evalueren en 
eventuele aanpassingen in het 
gebruik worden geborgd 

Team, ib-er Vanaf schooljaar 2019-
2020 

Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   
 

Team, directie en IB-er  

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
 
Interne en Externe communicatie: 
 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
Eventuele additionele materialen 
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Onderwerp: ICT 
Periode: schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
Er is een bovenschools ICT plan, van waaruit obs de Eevliet ook een plan heeft 
geschreven, deze is gedateerd en dient herzien te worden. 
Het ‘Ouderportaal’ vanuit ons leerlingadministratieprogramma ‘Parnassys’ is 
geactiveerd, planmatig worden er steeds meer mogelijkheden opengezet.  
‘MOO’ (Mijn Omgeving Online) is in unit 2 verder geïmplementeerd. (leerlingen loggen 
individueel in, zodat er ook thuis gewerkt kan worden). 
Veel documenten staan nog op de schoolserver. 
Snappet wordt ingezet om te werken op leerlijn rekenen. 
 
Doelstelling(en):  
Het ouderportaal zo volledig mogelijk inzetten. 
Het schoolplan ICT opstellen met het team en hier uitvoer aan geven. 
De mogelijkheden van MOO optimaal gebruiken voor communicatie en planning van de 
leerlingen. 
‘Presenter’ de software van onze touchscreenborden worden teambreed ingezet en ge-
coached door de opgeleide ‘Presenter trainer’.   
 
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
ICT kwaliteiten van de leerkrachten optimaal te benutten en leren van elkaars 
expertise. 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Herschrijven van het ICT 
schoolplan 

directie en team Schooljaar 2019-2020 

Verder invoeren van het 
ouderportaal 

directie en team Vanaf schooljaar 2018-
2019, 2019-2020 

Opleiden van nieuwe ‘Prowise 
Presenter trainer’ 

Individuele leerkracht Schooljaar 2019-2020 

Schoolserver gaat verdwijnen en 
alle documenten van de harde 
schijf naar ‘SharePoint’ 
verplaatsen 

directie, team, ib-er Schooljaar 2020-2021 

Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   

Team, directie en IB-er  

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
Eventuele ondersteuning voor de invoer van Parnassys onderdelen. 
Interne en Externe communicatie: 
Via nieuwsbrieven, ouderportaal en mail. 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
Opleiden van de ‘Presenter trainer’. 
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Onderwerp: Het volgen van leerlingen 
Periode: Schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
Kinderen worden gevolgd door het ‘LOVS’ van ‘CITO’, methoden toetsen ‘Snappet’ 
opdrachten die real-time gevolgd worden. Voor alle leerlingen worden individuele 
plannen gemaakt en de gegeven lessen worden hierop afgestemd. Instructie wordt 
doelgericht ingezet. 
 
Doelstelling(en):  
Het vinden van een goede observatiemethode. 
De observatiemethode gebruiken om de leerling beter te kunnen volgen en het 
onderwijs hierdoor beter afstemmen op de behoeften van de leerling. 
Effectief, doelgerichte instructie geven. 
 
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
De verantwoording voldoet aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Leerkrachten zetten de 
opgedane kennis vanuit ‘EDI’ in 
tijdens hun lessen, daar waar 
kan. 

leerkrachten Vanaf schooljaar 2018-
2019, ieder schooljaar 

Ieder jaar is er een 
lesobservatie door de ib-er en 
directeur met een evaluatie 

Team, ib-er, directie Ieder schooljaar (nov.) 

Verschillende 
observatiesystemen worden 
onderzocht  

Team, ib-er, directie Schooljaar 2019-2020 

Implementatie van het 
observatiesysteem 

Team, ib-er, directie Vanaf schooljaar 2019-
2020  

Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   

Team, directie en IB-er Febr./maart ieder 
schooljaar 

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
Ondersteuning bij de gekozen observatiemethode. 
Interne en Externe communicatie: 
Via nieuwsbrieven en infoavonden 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
Observatiemethode (digitaal) 
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Onderwerp: Besluitvorming 
Periode: Schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
Het jaarplan leeft niet echt onder het team, door deze samen op te stellen wordt er 
draagkracht gecreëerd. Ook zal op elke teamvergadering het jaarplan standaard op de 
agenda staan. De medezeggenschap heeft aangegeven om actief mee te denken met 
de nieuwbouw plannen. 
Ouderraad wordt aangestuurd door een leerkracht die dit weer terugkoppelt naar het 
team. 
Afspraken gemaakt door het team worden vastgesteld in een soort kwaliteitshandboek 
of het zorgplan op schoolniveau. 
 
Doelstelling(en):  

- Draagkracht voor het schoolplan, door actief het team erbij te betrekken. 
- Duidelijkheid voor de ouderraad en het team. 
- Borging en naleving van de gemaakte afspraken 

 
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
Betere afstemming en nog meer betrokkenheid van teamleden, 
medezeggenschapsraad en ouderraad. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Jaarplan is van het team en zal 
opgesteld worden samen met 
het team. 

Team, ib-er en directie Start schooljaar 2018-
2019, ieder schooljaar 

1 teamlid zal de vergaderingen 
leiden van de ouderraad en 
zorgen voor betere afstemming 
tussen het team en de 
ouderraad 

1 teamlid en ouderraad Start schooljaar 2018-
2019 en de gehele 
schoolplanperiode. 

Afspraken, gemaakt in 
teamvergaderingen worden 
geborgd. 

Ib-er, directie en 
teamleden 

Vanaf schooljaar 2019-
2020 

   
Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   

Team, directie en IB-er  

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
 
Interne en Externe communicatie: 
 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
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Onderwerp: Samenwerkingscultuur 
Periode: schoolplanperiode Eindverantwoordelijke: Directie 
Uitgangssituatie:  
De drie kleine scholen; obs De Oosterscheldeschool, obs De Schalm en obs De Eevliet 
hebben gezamenlijk studie gevolgd omtrent het Slim Fit systeem, de intentie ligt er om 
op verschillend terrein meer samen op te trekken. Door de wisseling van de directie op 
alle 3 de scholen kan op dit moment nog niets concreet beschreven worden. 
Met de ouders worden oudergesprekken gevoerd. Ook helpen ouders mee met 
verschillende activiteiten op school, dit wordt voornamelijk gestuurd door de 
ouderraad, medezeggenschapsraad, maar ook de overblijf wordt geregeld door een 
ouder van school. Daarnaast werken we ook samen met organisaties buiten onze 
school; ‘Zumba’ dansen is daar een voorbeeld van, KCE (cultuur), die activiteiten 
organiseert samen met het team van leerkrachten. De gemeente, de bibliotheek. 
 
Doelstelling(en):  
Het opzetten van ‘Startgesprekken’ met daarin een rol voor de leerling, ouder en 
leerkracht om te komen tot afstemming op leerdoelen. 
Ouders nog meer betrekken bij ons onderwijs, waarbij gekeken wordt naar elkaars 
kwaliteiten. 
Het ontwikkelen van de zogenoemde ‘cultuurloper’. 
Ons onderwijs nog meer promoten door doelbewust de media op te zoeken, met als 
doel de leerling populatie te behouden en te groeien.  
 
Prestatie-indicator(en) (waar mogelijk in leeropbrengsten): 
Door de samenwerking actief te zoeken binnen onze school, stichting en ook 
daarbuiten komen tot een rijk gevuld leerprogramma voor alle kinderen. 
 
Opzet, werkwijze en activiteiten 
Wat Wie Fasering in tijd 
Afstemmen van de cultuurloper 
op ons onderwijs. 

Teamlid, directie met 
cultuurkwadraat (KCE) 

Eind schooljaar 2018-
2019 begin schooljaar 
2019-2020 

Een tweetal ouders wordt 
opgeleid door de gemeente tot 
natuurouders 

2 ouders, team Start eind schooljaar 
2018-2019 en 
schoolplanperiode 

Opstellen van 4 lesperiodes 
vanuit de bibliotheek ter 
boekpromotie 

Team, leesconsulente Heel de 
schoolplanperiode 

Plannen van teambijeenkomsten 
van de 3 scholen die met ‘Slim 
Fit’ onderwijs werken. 

Afgevaardigde van elk 
team 

Vanaf schooljaar 2019-
2020, ieder schooljaar 

Evaluatie 
Wijze waarop Wie Fasering in tijd 
In het jaarverslag en de 
jaarplannen worden alle acties 
opgezet en geëvalueerd.   

Team, directie en IB-er  

Externe ondersteuning en samenwerking met andere instanties: 
Cultuurkwadraat met de 3 kleine scholen. 
Interne en Externe communicatie: 
 
Inzet personele en materiele middelen: 
n.v.t. 
Kosten: 
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