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INLEIDING  
 

Over dit schoolplan  

Dit schoolplan heeft verschillende doelen en functies. Het schoolplan is een 

verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag. Het vormt tevens de basis voor onze 

beleidsplanning voor de periode tot 2023. Het is daarbij een leidraad voor de onderwijskundige 

ontwikkeling van het Klaverblad. Ten opzichte van het vorige schoolplan is de aanpak iets 

gewijzigd. De dynamiek binnen het onderwijs neemt toe. Plannen hebben steeds vaker in een 

eerder stadium bijstelling nodig, omdat de actualiteit de voornemens inhaalt. Het lerarentekort, 

nieuwe verwachtingen vanuit de maatschappij, financiële onzekerheden en leeropbrengsten die 

kunnen wisselen vragen vaak een vlotte bijstelling. Dit schoolplan geeft de richting van het 

Klaverblad aan. Maar ook de actuele bedreigingen, ontwikkelingen en kansen zijn opgenomen. 

Hierdoor wordt zoveel mogelijk een verbinding gelegd met de dagelijkse onderwijspraktijk. Om 

die reden wordt bij de schoolbeschrijving ook begonnen met een analyse van bedreigingen en 

kansen. Daarin isde situatie van 2019 in kaart gebracht. Inmiddels heeft de eerste bijstelling in 

2020 plaatsgevonden.  

Profiel van het Klaverblad  

Het Klaverblad staat voor goed onderwijs dat verzorgd wordt door een betrokken team, en waar 

kinderen met plezier naar school gaan. Het team van het Klaverblad bestaat momenteel uit 

dertien klassen met groepsleerkrachten en onderwijsassistenten, een directeur, een adjunct-

directeur, twee intern begeleiders, een conciërge en een parttime administratief medewerker. 

Sinds 2012 is de school in een nieuw gebouw in de Bijlmer (Amsterdam Zuidoost) gehuisvest. Het 

leerlingenaantal beweegt zich rond de tweehonderdtachtig. 

Er wordt doorlopend en gestructureerd geïnvesteerd in leerkrachtvaardigheden. De leerkracht 

doet er toe. De pedagogische aanpak en de didactische kwaliteiten van de leerkrachten en het 

onderwijs ondersteunend personeel vormen de basis van ons onderwijs. Daarom werkt het team 

op een gedegen manier aan het ontwikkelen van onderwijskundige ontwikkelingen, zoals het 

invoeren van de nieuwste lesmethodes, het evalueren van de didactiek, het ieder schooljaar 

verder uitbreiden van de ICT mogelijkheden (zoals smartboards, Chromebooks voor de 

leerlingen, gebruik van moderne software) en doorlopend aandacht voor het pedagogisch 

klimaat. 
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Ook de zorgstructuur heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Het Handelingsgericht 

werken is ingevoerd, de analyses van de leerlingresultaten hebben een vaste plaats binnen de 

schoolorganisatie en de rol van de intern begeleiders heeft zich verder geprofessionaliseerd en 

heeft een belangrijke plek binnen het managementteam. 

Het Klaverblad verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. Wij besteden aandacht 

aan alle wereldgodsdiensten. Met begrip en interesse in elkaars denkbeelden van mensen over 

de hele wereld. De ouders van de kinderen zijn vooral afkomstig uit Nederland, Suriname, Ghana, 

en vele andere landen. Veel kinderen zijn in Nederland geboren, maar er komen ook 

nieuwkomers binnen. 

Maar het Klaverblad wil niet alleen maar een school zijn waar je als kind goed kunt leren, maar 

waar ook je andere talenten aan bod komen. En waar leuke activiteiten worden georganiseerd. 

Daarom is het Klaverblad een brede school. Zowel tijdens de schooltijd als erna is er aandacht 

voor techniek, dans, zang, toneel. En als Amsterdamse school maken we natuurlijk gebruik van 

het brede aanbod dat er is om musea en andere culturele activiteiten mee te maken. 
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KANSEN EN BEDREIGINGEN  
 

SWOT analyse 

Strenghts, weaknesses, opportunities, threats van het Klaverblad, april 2019. 

 

 
 
 

De SWOT is opgesteld door het managementteam. 

Bronnen: 

managementrapportages (TTR), opbrengstanalyses, teambijeenkomsten, strategisch 

beleidsplan Zonova, tevredenheidspeilingen, visitaties en audits. 

Zie het volgende hoofdstuk voor een analyse. 
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ANALYSE  

 

Sterke punten 

Betrokken personeel. Het team van het Klaverblad is bewust breed samengesteld (integraal 

personeels beleid). Ervaren, jong, ouder, zij-instromers. Medewerkers met een verschillende 

achtergrond, maar als overeenkomst kiezen voor de kinderen uit Zuidoost. 

Goede organisatie. De school heeft een medewerkershandboek met actuele afspraken. Er is een 

zichtbare structuur door het gebruik van kalenders, gidsen, nieuwsbrieven, schema's en formats. 

Stabiele bezetting directie. De huidige directie voert de schoolleiding sinds 2009. Beide 

directieleden hebben (directie)ervaring zowel binnen als buiten het Amsterdamse onderwijs. 

Zwakke punten 

Ouderbetrokkenheid. Het team van het Klaverblad onderneemt veel acties om de ouders te 

betrekken bij het onderwijs van hun kind. Hoewel de betrokkenheid stabiel is, valt hier nog winst 

te behalen. Dit kan het resultaat van de leerlingen ten goede komen. 

Managementteam nog in opbouw. Samen met het ontwikkelen van de leerteams vormt het vorm 

geven aan een managementteam de basis voor de volgende onderwijskundige stap. Het 

lerarentekort heeft voor een prioriteit in de groepsbezetting gezorgd. Daardoor is het soms lastig 

om de bouwcoördinatoren goed genoeg in stelling te brengen voor hun onderwijskundige 

inbreng naar het team toe. 

Kansen 

Ontwikkeling leerteams. Het leerteam rekenen heeft grote sprongen gemaakt voor wat betreft 

de inbreng in het rekenonderwijs en daarbuiten. Het leerteam taal is volgend in deze 

ontwikkeling. 

Bekostiging formatie. Het deelnemen aan enkele projecten heeft de afgelopen jaren zowel 

formatie als leermiddelen opgeleverd. Komend schooljaar is de bekostiging (naar aanleiding van 

de nood rondom het lerarentekort) dusdanig dat er ruimte is voor het aanstellen van 

bijvoorbeeld externe docenten voor bijvoorbeeld extra gymnastiek- of technieklessen. 

Samenwerking Internationale school (AICS). De AICS is in tijdelijke huisvesting tegenover het 

Klaverblad gevestigd. De scholen hebben onderling uitgesproken om te kijken op welke gebieden 
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er samen gewerkt kan worden. AICS heeft aangegeven dat buurtscholen geregeld profijt hebben 

van ouders die toch liever voor een "public school" kiezen. 

Bedreigingen 

Lerarentekort. De school is kwetsbaar als er geen vaste en kwalitatief goede leerkrachten voor 

alle klassen staan. De gevolgen voor het pedagogisch klimaat, de opbrengsten en de werkdruk 

zijn uitgebreid beschreven en geanalyseerd. Ondanks actieplannen blijft dit een zorg. Zie: 

Werkdruk. 

Opbrengsten middenbouw. Het Klaverblad investeert veel in de leerkrachtvaardigheden. 

Begrijpend lezen en woordenschat blijven voor onze doelgroep leerlingen lastige vakgebieden. 

Het rekenonderwijs vormt een speerpunt binnen de didactische ontwikkeling, maar ondanks 

deze investering blijven de resultaten achter bij de verwachtingen. 

Werkdruk. De gezamenlijke ambitie om het onderwijs ieder schooljaar op een hoger plan te 

brengen, vraagt op pedagogisch gebied veel directe energie van het team. 

 

De uitkomsten van deze SWOT worden verderop in dit schoolplan verder aan de orde gesteld. 

Let wel; de SWOT is opgesteld in april 2019 en wellicht niet meer op alle punten actueel. Immers 

inzicht leidt tot gerichte actie. 
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M ISSIE EN VISIE  
 

Missie 

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world". (Nelson 

Mandela). 

Zowel onze school als de ouders willen goede kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Onze 

doelstelling is om kwalitatief goed onderwijs te geven.  Dat betekent dat we het beste uit iedere 

leerling proberen te halen. Leerprestaties zijn belangrijk in onze maatschappij. Daarom besteden 

we daar veel aandacht aan. Maar we willen kinderen ook hun andere talenten laten ontwikkelen. 

En we bereiden ze ook op sociaal gebied voor om een verantwoordelijke rol in onze maatschappij 

te nemen. Wij zijn van mening dat samenwerking tussen ouders en school de leerlingen een 

optimale ontwikkeling kan bieden.  

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met instanties zoals welzijn, jeugdzorg, sport en 

educatie ook wezenlijk kunnen bijdragen aan de ontplooiing van leerlingen.  

Zodoende verwachten wij onze leerlingen een optimale opleiding te kunnen bieden, opdat ze in 

de toekomst een positieve bijdrage aan onze samenleving zullen leveren.  

Onze leerlingen, ouders en leerkrachten hebben verschillende opvattingen en 

levensovertuigingen. De levensbeschouwing van Het Klaverblad richt zich erop om onze 

leerlingen bewust te maken van de overeenkomsten van die opvattingen en overtuigingen en 

om positief en met respect om te gaan met elkaars verschillen als unieke mensen die bereid zijn 

om van en met elkaar te leren. Wij gaan uit van de culturele- en levensbeschouwelijke diversiteit 

van onze leerlingen met de nadruk op kennis en toepassing van de in Nederland gangbare 

opvattingen. Als de ouders deze grondslag respecteren, zijn hun kinderen van 4 tot 12 jaar 

welkom op onze school. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich op school thuis voelen en veilig 

zijn. 

Visie 

De leerkracht doet er toe. De groepsleerkracht trekt immers dagelijks op met de leerlingen. 

Leerkrachten op het Klaverblad dragen de missie van de school uit. Deze is ook terug te vinden 

in de (onderwijskundige) visie. De twee pijlers hiervan worden gevormd door het pedagogisch 

klimaat en het didactisch handelen van alle medewerkers. Buiten deze twee basis onderdelen 

die constant onze aandacht hebben, worden er per schooljaar drie (wisselende) topics op de 
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onderwijskundige agenda gezet. Topics kunnen zijn; invoering nieuwe methode, Lesson Study, 

voorbereiding Inspectiebezoek, ontwikkeling taalbeleidsplan, enzovoorts. De praktijk heeft ons 

geleerd, dat een schoolteam het aantal veranderonderwerpen moet beperken, om tot een goede 

borging van de onderwijskundige visie te komen. 

Bijlage: missie en visie overzichten Klaverblad 2009-heden. 

 

 

AMBITIES  

Onderwijskundige vormgeving 

Op onze school wordt gewerkt met een leerstof jaarklassensysteem. We werken met moderne 

lesmethodes en zorgen dat leerlingen, indien nodig, onderwijs op maat krijgen. Dat doen we door 

te werken met korte klassikale instructies met daarna een verwerking op maat. De afgelopen 

jaren hebben leerkrachten leren werken met het Activerende Directe Instructiemodel (ADI). 

Hierbij wordt ook de instructie op verschillende niveaus gegeven; de "aanpakken". Momenteel 

is dit verfijnd naar het Expliciete Directe  Instructiemodel (EDI). De expliciete didactische aanpak 

is een waardevolle aanpassing, omdat het voor onze doelgroep kinderen duidelijkheid en 

structuur biedt. Verder biedt het model mogelijkheden om leerlingen die extra zorg nodig 

hebben, aandacht te geven. Het is onze ambitie om binnen deze, voor de leerkracht zeker geen 

eenvoudige planning, zowel hoog- als laagpresteerders de aandacht te geven die zij nodig 

hebben. Dit doen wij door de leerkrachtvaardigheden op zowel team- als individueel niveau te 

blijven ontwikkelen. Deze professionele ontwikkeling wordt gemonitord in de gesprekscyclus, 

waar POP- en beoordelingsgesprekken deel van uit maken. Of wij onze ambities op dit gebied 

waar maken, blijkt uit onze analyses van de tussen- en eindopbrengsten. Maar deze laten wij ook 

ondersteunen door breed geformuleerde audits en visitaties. 

Brede talentontwikkeling  

Onze ambitie richt zich niet alleen op cognitieve resultaten. Andere doelen zijn het verwerven 

van noodzakelijke kennis van sociale-, culturele- en lichamelijke vaardigheden. Het Klaverblad is 

een brede school. Zowel binnen als buiten de vaste schooltijden is er aandacht voor kunst, 

cultuur, muziek, denken en dialoog voeren, gesprekstechnieken, techniek en drama. Het is onze 

ambitie om deze "belevenissen" steeds meer te integreren binnen het klassieke curriculum. 
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Amsterdam International Community School  

Sinds 2019 is de Amsterdam International Community School (AICS) tegenover het Klaverblad 

gevestigd. Het gaat om een tijdelijke huisvesting tot en met het schooljaar 2021-2022. Daarna is 

hun nieuwe onderkomen nabij de Amsterdamse Poort beschikbaar. Om die reden biedt dit een 

kans om van elkaars expertise gebruik te maken, ook al zal de fysieke afstand tussen de scholen 

op termijn vergroot worden. Op directie niveau is er al diverse keren contact geweest om te 

kijken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken. De leerlingen van AISC draaien 

verschillende projecten waarbij ze lokale contacten moeten opbouwen. Onze leerlingen kunnen 

daarbij een rol spelen, en zo ook hun eigen horizon kunnen verbreden. Op het parkeerterrein 

kunnen we ook gezamenlijke sportevenementen organiseren. De Brede School activiteiten 

kunnen niet naast elkaar worden gehouden, omdat de schooltijden van de beide scholen niet 

gelijktijdig eindigen. Wel kunnen docenten van de Brede School mogelijk beide scholen na elkaar 

bedienen. Het Projectenbureau is op de hoogte gesteld van deze gelegenheid. 

Soms blijven de ouders van de AICS (expats) langer in Nederland dan hun werkgever voor ze 

regelt. In dat geval wordt er dan wel eens gekozen voor de overstap naar een lokale school. 

Hoewel de expats over de gehele stad verspreid wonen, zou het een goede aanleiding kunnen 

zijn om bij het Klaverblad aan te kloppen. Als het om enkele kinderen gaat, dan kunnen wij deze 

binnen ons bestaande concept plaatsen. Mochten het er meer worden, dan zullen wij hier op 

moeten inspelen, doordat het niveau van de AISC leerlingen over het algemeen hoger ligt. Zij 

hebben immers in hun schoolcarrière vooral les gehad in kleine groepen. Wij volgen deze 

mogelijke ontwikkeling dus met belangstelling. 

Pedagogisch klimaat  

In onze beschrijving van onze visie is aangegeven dat het pedagogisch klimaat een van de twee 

pijlers is van ons onderwijs op het Klaverblad. Dat betekent dat wij verschillende methodes 

binnen de school hebben die de leerkrachten helpen met richtlijnen en lesideeën. Het 

pedagogisch klimaat staat geregeld op de agenda van de vergaderingen en studiedagen. Daar 

wordt onze werkwijze geëvalueerd en aangepast. Ook betrekken wij experts op dit vakgebied bij 

onze aanpak. 

De meeste ouders geven hun kinderen de gewenste opvoedkundige waarden mee, maar dat lukt 

niet binnen ieder gezin. Veiligheid, welbevinden, ondersteuning, zelfvertrouwen geven, 

verantwoordelijkheid leren nemen, het leren reguleren van het eigen gedrag en het stellen van 

grenzen komen daarmee voor een deel bij de school te liggen. Natuurlijk proberen wij de ouders 
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zoveel mogelijk te betrekken, wat in de meeste gevallen ook lukt. Maar geregeld merken 

leerkrachten en intern begeleiders dat hun ambities wat betreft het pedagogisch klimaat onder 

druk komen te staan. Individuele gedragsproblemen spelen de laatste jaren steeds vaker in de 

kleuterbouw al een belemmerende rol, voor het geven van goed onderwijs aan een hele klas met 

kinderen. Leerlingen die gedragsmatig moeite hebben met onverwachte situaties, hebben last 

gehad van de wisselingen binnen de groepsbezetting als gevolg van het lerarentekort. Deze druk 

in de klas heeft zich gaandeweg doorgezet in de richting van de zorg en de directie. Om hier op 

in te spelen heeft met name de interne begeleiding ingestoken het vroegtijdig signaleren. 

Hierdoor wordt er zo snel mogelijkingespeeld op de problematiek, bijvoorbeeld door het 

Samenwerkingsverband of andere externe experts in te schakelen. Daarmee blijfthet 

pedagogisch klimaat een grote uitdaging en ambitie, want optimaal leren en een goede 

emotionele ontwikkeling begint bij welbevinden (zelfbeeld, veiligheid, waardering, acceptatie, 

open staan, genieten, verwonderen) en betrokkenheid. 

Leerteams 

Om aan de steeds veranderende eisen aan het onderwijs te voldoen, moet een school een 

lerende organisatie zijn. Dat is niet alleen een ambitie, maar eennoodzakelijkheid. Erkan 

onderscheid gemaakt worden tussen het leren op organisatie- en individueel niveau. Daarom 

investeert het Klaverblad al enkele jaren in leerteams. Leerteams kunnen op beide aspecten een 

belangrijke ontwikkeling vormen. 

De huidige vormgeving van onze leerteams zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Verbiest. 

Eric Verbiest werkt dit principe uit in de vorm van een professionele leergemeenschap voor 

scholen. "We spreken van een professionele leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in 

een school duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de 

resultaten van de leerlingen te verbeteren." 

De volgens Verbiest fundamentele en elkaar wederzijds beïnvloedende capaciteiten vat hij in het 

volgende schema samen. 
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Figuur: De samenhang tussen de drie capaciteiten van een professionele leergemeenschap. Overgenomen uit 

Professionele leergemeenschappen, een inleiding (p. 22) door E. Verbiest, 2012, Apeldoorn, Nederland: Garant. 

 

Om tot verbetering van de opbrengsten van de leerlingen te komen, is het belangrijk dat er 

wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt tussen de persoonlijke capaciteiten van leerkrachten, hun 

interpersoonlijke capaciteiten en de organisatorische capaciteit van de school. Binnen al deze 

drie domeinen is nog ruimte voor ontwikkeling op het Klaverblad. De sturende actor van de 

ontwikkeling is de schoolleider. Het hogere doel van leerteams is een hogere opbrengst in de 

resultaten. 

Het Klaverblad is een lerende organisatie, waarbij onderzoek steeds vaker centraal staat. De 

onderzoekende houding van de leerkracht wordt gestimuleerd. Deze uitstraling vindt zijn weg 

naar de leerlingen toe, en daarmee beïnvloedt het gaandeweg de schoolcultuur. Een belangrijk 

indirect effect van het werken in leerteams is daarmee, dat de leerlingen onderzoekend, 

zelfstandig en met zelfvertrouwen problemen tegemoet treden. Als leerkrachten uitstralen dat 

zij van elkaar leren in leerteams, open staan voor andere meningen en onderzoeken, dan nemen 

leerlingen dit immers over. 
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Managementteam 

De ontwikkeling van leerteams en een managementteam (MT) hebben een raakvlak. Het gaat 

niet alleen om de organisatie, maar ook om de onderwijskundige ontwikkeling die een team moet 

doormaken. De ambities die het Klaverblad hiervoor geformuleerd heeft, hebben samenhang 

met de capaciteiten die voor leerteams door Verbiest uitgewerkt zijn. 

Persoonlijke capaciteitsontwikkeling: 

 MT leden analyseren/evalueren handelen van de leerkrachten. 

 Het MT stelt informatie en kennis over de inhoud van het onderwijs beschikbaar aan 

leerkrachten. 

 Het MT stimuleert het toepassen van nieuwe kennis. 

Interpersoonlijke capaciteitsontwikkeling. 

 Het MT maakt individuele kennis van de leerkrachten uitwisselbaar. 

 Het MT speelt een voortrekkersrol in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. 

 MT leden stimuleren het uitwisselen van ervaringen binnen de school. 

 MT leden stimuleren het delen van opbrengsten (collectief leren). 

Organisatorische capaciteitsontwikkeling. 

 MT leden ontwikkelen het vertrouwen tussen medewerkers 

 Het MT is actief op zoek naar verbreding van de rol van de leerkracht. 

 MT leden zijn is staat om feedback te organiseren en hebben een goed ontwikkelde 

zelfreflectie. 

 Het MT ondersteunt het team bij activiteiten die aan de klas verbonden zijn, zoals het 

voorbereiden en nabespreken van lessen. Bijvoorbeeld volgens het model van Lesson 

Study. 

 De schoolleider ontwikkelt een transformationele leiderschapsstijl binnen het MT. 

 

Bijlage: Taakverdeling bouwcoördinator, interne begeleiding en directie. 
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Zorg 

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem met gebruik van recente lesmethoden. We 

houden rekening met verschillen door te werken met drie niveaus van instructie volgens het EDI-

model (expliciet directe instructie). Het team van het Klaverblad biedt een divers en 

gedifferentieerd onderwijsaanbod. We hebben te maken met veel verschillende leerniveaus 

binnen de groep. Wij volgen de leerlingen in hun schoolontwikkeling om zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van het kind. Hiervoor richten we is er een passend 

onderwijsaanbod in. Dit kan betekenen dat leerlingen die niet binnen de drie niveaus passen een 

aangepast aanbod krijgen. Voor leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën 

is er de Day a weekschool (DWS). DWS biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en 

creatief denkende leerlingen. Leerlingen van de DWS komen van verschillende scholen en 

werken één dag per week samen op een aparte locatie. Voor leerlingen die niet in aanmerking 

komen voor de DWS, maar toch uitdaging nodig hebben, hebben we een samenwerking met 

Intertrust, dit is een bankinstelling die een aanbod biedt om leerlingen kennis te laten maken het 

bedrijfsleven. 

Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven hebben wij in groep 6 een schakelklas. In deze 

klas krijgen de leerlingen een extra taalimpuls. Voor leerlingen die extra ondersteuning en zorg 

nodig hebben om optimaal tot leren te komen vragen wij groeps- of individuele arrangementen. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn we begonnen met de implementatie van een groepswijzers voor 

rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, spelling, technische lezen en de specifieke 

onderwijsbehoeften, m.b.t. pedagogische en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit gaan we 

verder borgen. Hierbij passen wij de cyclus van HGW toe (waarnemen, begrijpen, plannen, 

realiseren). 
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HET ONDERWIJS  

 

Kerndoelen 

Kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en 

kunnen. De overheid stelt de kerndoelen voor het basisonderwijs vast. Vakken waarvoor 

kerndoelen gelden zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken krijgen.  

De verplichte vakken op de basisschool zijn: 

 Nederlandse taal; 

 Engelse taal; 

 rekenen en wiskunde; 

 oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 

burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting);  

 kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid);  

 bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen). 

Onderwijs in de groepen 1 en 2  

De groepen 1/2 werken we met de methode "Piramide". Dit is een educatief programma waarbij 

het accent sterk op de taalontwikkeling van de jongste kinderen ligt. Naast taalactiviteiten legt 

Piramide ook de basis voor rekenen. Binnen dertien thema’s die in één jaar aan bod komen, leren 

de kinderen spelenderwijs verschillende vaardigheden en begrippen. Het Piramide programma 

kent een vaste dagindeling. Piramide biedt een speelse educatieve aanpak voor alle kinderen van 

0 tot 7 jaar. Deze aanpak is toegesneden op alle kinderen, variërend van kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen die voorop lopen. Door de lange doorloop haalt 

de school maximaal rendement uit Piramide en is de school gegarandeerd van een doorgaande 

educatieve lijn. De werkwijze stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun 

ontwikkeling. Met een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip 

op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Onze school 

is Piramide gecertificeerd. 

Er is elke dag ruimte voor de kinderen om zelf te kiezen waar ze mee willen spelen en werken. 

We besteden veel aandacht aan interactief voorlezen. Voorlezen is een goede manier om de 

woordenschat te vergroten en het voorbereidend lezen en luisteren te stimuleren. We 

informeren ouders regelmatig over het thema van Piramide. Door ook thuis met hun kind 
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activiteiten te doen rondom het thema of boeken voor te lezen over het thema, versterken 

school en thuis elkaar. 

We werken intensief samen met de voorschool Kofi Ne Amma van Swazoom. Ook zij werken met 

het Piramide programma. We werken vanuit dezelfde thema’s met dezelfde opbouw. Ook bij de 

observatie van de kinderen werken we met hetzelfde observatiesysteem, Bosos. We zorgen voor 

een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool. Dat doen we onder andere door het 

inzetten van een combinatiefunctionaris. Deze medewerker is zowel op Kofi Ne Amma als op het 

Klaverblad werkzaam. Zo is er een goede overdracht van de kinderen mogelijk. Het Klaverblad 

heeft ook een VVE coördinator, en een oudercontactpersoon van Kofi Ne Amma houdt 

ouderbijeenkomsten. Zo blijven alle professionals de ontwikkelingen van de kinderen volgen en 

stimuleren. 

Nederlandse taal  

Taalonderwijs bestaat uit verschillende onderdelen: mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke 

taalvaardigheid en taalbeschouwing. Deze onderdelen vertalen zich in de activiteiten: 

woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen, taalbeschouwing, spellen en stellen. Voor ieder 

onderdeel werken we volgens een vaste leerlijn en gebruiken we moderne lesmethodes, onder 

andere Taal in beeld, Lezen in beeld, Spelling in beeld en Estafette. In groep drie leren de kinderen 

lezen met de methode Veilig leren lezen. Voor schrijven gebruiken wij de methode Pennestreken. 

Het leerteam taal ontwikkelt momenteel een nieuw taalbeleidsplan. 

Engelse taal  

Vanaf groep 7 krijgen de kinderen Engelse les. In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in 

de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. 

Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van een aantal vaak 

voorkomende Engelse woorden. Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen 

van woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 

Op een speelse manier leren de kinderen Engels te gebruiken, eerst door te luisteren naar 

Engelse teksten maar ook, vaak in de vorm van spelletjes, door zelf te praten. Voor Engels 

gebruiken we de methode Our Discovery Island. 
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Rekenen en wiskunde 

Bij rekenen krijgen de kinderen vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en de 

daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren "wiskundetaal", ze krijgen inzicht in getallen, 

maatinzicht en ruimtelijk inzicht, een repertoire van parate kennis, belangrijke referentiegetallen 

en -maten en routine in rekenen, meten en meetkunde.  

Voor rekenen en wiskunde gebruiken we de methode "Wereld in getallen". Deze methode helpt 

om kinderen op niveau rekenles te geven. Voor kinderen die moeite hebben met rekenen zetten 

we extra materiaal in en kinderen die sneller zijn krijgen plusopdrachten. Onze digiborden en de 

steeds vernuftiger wordende software helpen de leerkracht daar bij. In de groepen 6, 7 en 8 

werken de kinderen met Chromebooks. 

Het Klaverblad heeft een leerteam rekenen. Voor de leerkrachtvaardigheden is de afgelopen tien 

jaar veel aandacht geweest. Door geregeld rekenen als speerpunt te nemen binnen de didactiek, 

leren leerkrachten gestructureerd volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) te werken. 

Deze werkwijze heeft dan weer een uitstraling naar de andere vakgebieden. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld  

Onder oriëntatie op jezelf en de wereld vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 

burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting. De methodes zijn Argus Clou 

(wereldoriëntatie en natuur), Blits (studievaardigheden) en Wijzer door het verkeer. Behalve dat 

we hiervoor lesmethodes gebruiken, maken we ook geregeld excursies met de kinderen. 

Kunstzinnige oriëntatie  

De school vindt het belangrijk om de culturele belangstelling bij de kinderen te ontwikkelen zodat 

zij later als volwassenen een blijvende interesse voor kunst en cultuur houden. Regelmatig 

worden specialisten ingehuurd om de kinderen vaardigheden in muziek, dans, theater en 

handenarbeid te leren. Ook voor het culturele erfgoed (museumbezoek) en voor de literaire 

vorming (bibliotheek bezoeken) willen we de kinderen stimuleren.  

Een keer per jaar is er een toneel optreden van de kinderen voor de ouders (Theatertijd), en 

organiseert de school een creatief circuit. 

Bewegingsonderwijs  

De groepen 3 tot en met 8 krijgen 2 keer per week gymnastiek. Daarnaast gymmen de kinderen 

van groep 1 en 2 in de speelzaal onder begeleiding van de eigen leerkracht. Wij reserveren 
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formatie voor minimaal twee dagen voor een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Binnen de 

Brede School zijn er ook veel mogelijkheden voor kinderen om kennis te maken met verschillende 

sporten. Het Klaverblad is een Jump-in school. Dit is een preventieprogramma waarbij bewegen 

en gezonde voeding centraal staan. Wij hebben een "gezonde school" coördinator. Behalve 

Jump-in organiseert deze voorlichting en andere activiteiten, zoals Kluppie. Na schooltijd kunnen 

kinderen dan onder begeleiding buitenspeel activiteiten ondernemen. Wij besteden aandacht 

binnen onze lessen aan gezonde voeding en het drinken van water. Maar ook Amsterdamse 

activiteiten zoals het schoolzwemmen en de schooltuinen dragen bij aan een actieve jeugd. 

Levensbeschouwing en burgerschap  

Basisonderwijs richt zich net alleen op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Ook 

besteden wij aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. De leerlingen leren verder 

over geestelijke stromingen die in onze multiculturele maatschappij een rol spelen. Onze 

methode Hemel en aarde helpt de leerkracht vorm te geven aan lesonderdelen, maar wij worden 

hier ook actief in begeleid door Arcade. De school bevindt zich in een wijk die midden in de 

maatschappij staat, en waar voor bovengenoemde onderwerpen bijna dagelijks een goede 

aanleiding te vinden is, om er aandacht aan te schenken. Onze hoofdstad biedt ook vele 

projecten en excursies die onze leerlingen tot actief burgerschap uitnodigen. Voor Amsterdamse 

kinderen is "Discussiëren kun je leren" inmiddels een begrip. Dit steeds geactualiseerde aanbod 

zorgt er voor dat wij ook op dit gebied onze ambities kunnen waar maken. Leren denken en 

handelen volgens democratische principes, en daarover kunnen praten en naar argumenten 

luisteren. Deelname aan activiteiten zowel binnen als buiten de school, waarbij er aandacht is 

voor wie je bent en wie de ander is. 

Gelijke kansen 

Kinderen moeten in staat worden gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het 

opleidingsniveau en het inkomen van hun ouders zou eigenlijk geen rol moeten spelen. Zolang 

dat nog niet het geval is (blijkt uit allerlei onderzoek) is goed onderwijs van groot belang. Het 

Klaverblad realiseert zich dat, en het motiveert het team om een positieve bijdrage aan de 

maatschappij te leveren. Niet alleen een goed lesprogramma, maar ook de band tussen leerling 

en leerkracht is van groot belang. Wij geloven in onze leerlingen, nemen ze mee naar buiten en 

laten ze positieve ervaring opdoen bij bijvoorbeeld activiteiten van de Brede School. 
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Het team van het Klaverblad (maar ook onze andere onderwijscollega's in Zuidoost) investeren 

veel tijd in het leren omgaan met verschillen. Ongunstige thuissituaties vragen ook veel aandacht 

van het onderwijs. Als pilotschool bieden wij ouders de mogelijkheid om de ouderbijdrage ook 

digitaal met de Stadspas te voldoen. Alle leerlingen doen mee met alle schoolactiviteiten, 

ongeacht of de ouderbijdrage voldaan is. Dat geldt ook voor het schoolreisje, hoewel deze 

kostenpost op den duur onder druk kan komen te staan, als teveel ouders niet bijdragen. Ook de 

diensten van de schoolarts en de schooltandarts zorgen er voor dat kinderen worden 

ondersteund in een gezonde opvoeding. Voor het onderwijs is dit soort gebieden zijn is het beste 

onderwijzend personeel nodig. Het lerarentekort heeft de druk echter opgevoerd, en uit 

statistieken blijkt dat de vacaturedruk alleen nog maar zal toenemen. We moeten er dus voor 

zorgen dat het Klaverblad niet alleen voor de kinderen, maar ook voor leerkrachten een 

aantrekkelijk plek blijft. Een belangrijk middel in die strijd is niet alleen maar meer geld. Wij 

proberen ons team zo goed mogelijk toe te rusten, bijvoorbeeld door gerichte scholing, om hun 

motivatie om het verschil te kunnen maken te ondersteunen waar dat kan. 

Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen  

We volgen alle kinderen in hun ontwikkeling en prestaties. In groep 1 en 2 doen we dat door 

middel van het observatiesysteem BOSOS. Vanaf groep 3 volgen we de vorderingen van de 

kinderen onder andere door het afnemen van de toetsen uit de methodes.  

Tweemaal per jaar worden in de groepen 2 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Een planning en 

overzicht van alle toetsen staan op de toetskalender. Wij houden ons aan de afspraken die de 

besturen in Amsterdam hierover hebben gemaakt. De resultaten hiervan worden verwerkt in ons 

geautomatiseerde leerlingvolgsysteem, ParnasSys.  

De resultaten bespreekt de interne begeleider met groepsleerkrachten die eenzelfde groep 

hebben. Aan de hand van de diverse uitslagen kan bekeken worden of een kind speciale hulp 

nodig heeft. Het kan ook zijn dat de groep in zijn geheel extra aandacht aan bepaalde 

leeronderdelen moet besteden. Minimaal drie keer per jaar, maar vaker als dat nodig is, heeft de 

leerkracht een gesprek met de ouders. Drie keer per jaar krijgt de ouder een rapport waarop de 

vorderingen van de kinderen worden samengevat. Ook de uitslagen van het Leerling Volg 

Systeem (LVS) en de absentie worden in het rapport vermeld. 

De leerbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van de Cito-

toetsresultaten, de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht in de groep. 

Op basis hiervan worden individuele- en groepshandelingsplannen geschreven die in de groep 
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worden uitgevoerd. Als er voor uw kind een handelingsplan is gemaakt, wordt u als ouder hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

In groep 8 wordt bij alle kinderen de Citoeindtoets afgenomen. Een uitzondering maken wij voor 

kinderen met een advies richting praktijkonderwijs. Zij maken geen Citoeindtoets. 

Kinderen krijgen in groep 7 al een richtinggevend advies. Als dit een VMBO-B of Kader advies is, 

wordt bij deze kinderen begin groep 8 een leerachterstandentoets afgenomen. Op basis van de 

uitslag van deze toets wordt bepaald of deze kinderen een capaciteitenonderzoek moeten doen. 

Dit is noodzakelijk om een kind een LWOO advies te kunnen geven. Ouders wordt om 

toestemming voor dit onderzoek gevraagd. Mocht een kind niet getoetst zijn en toch een VMBO-

B of Kader advies krijgen, dan zal het voortgezet onderwijs zelf het capaciteitenonderzoek 

afnemen. 

Pedagogisch klimaat  

De afgelopen jaren is er zeer veel geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat. Dit is gedaan door 

scholing, studiedagen, een actieve houding van de directie bij problemen bij leerlingen en ouders, 

het invoeren van methodes (zoals de Vreedzame School, Taakspel en lessen op 

levensbeschouwelijk gebied) en het aanpassen van de schoolorganisatie. Deze gezamenlijke 

inspanningen hebben tot een beter pedagogisch klimaat geleid. Het gedrag van leerlingen blijft 

een factor die van grote invloed is op de dagelijkse onderwijspraktijk. Zeker als ouders niet willen 

meewerken aan een onderzoek kan het gedrag van één leerling al een negatieve invloed hebben 

op het functioneren van de leerkracht en de rest van de klas.  

Soms vertonen kinderen problematisch gedrag. Dit gedrag kan een negatieve invloed gaan 

uitoefenen op het functioneren van de leerkrachten en de overige leerlingen. Wij willen dan over 

het algemeen dit gedrag in kaart brengen door als eerste een observatie en een onderzoek te 

laten plaatsvinden. Er zijn echter ouders die hier moeite mee hebben en aansluitend deze gang 

van zaken kunnen belemmeren. Dit mechanisme heeft de volle aandacht, maar op de dagelijkse 

gang van zaken heeft soms nog een verstorend effect. 

Steeds vaker zien we bij de jongste kinderen al problematisch gedrag. Zeker in kleutergroepen 

vraagt het van de leerkracht een hele investering om hier goed mee om te kunnen gaan. Deze 

investering betreft niet alleen scholing, maar ook een dagelijkse en directe inzet van energie van 

de leerkracht in de kinderen. 
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Hart en ziel  

Aanvullend hebben we voor het volgen van de leerlingen m.b.t. hun ontwikkeling op het sociaal-

emotionele gebied de methode Hart en Ziel. Dit is een screeningslijst waarbij problemen op het 

sociaal- emotionele vlak tijdig gesignaleerd kunnen worden. Leerkrachten van groep 3 t/m 8 

vullen tweemaal per jaar voor elk kind een digitale vragenlijst in. Hierdoor kunnen kinderen 

adequaat begeleid en geholpen worden. 

 

 

KWALITEITSZORG  

 

Passend onderwijs  

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning 

in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als 

het kan, speciaal als het moet. Als wij als school deze ondersteuning zelf niet kunnen bieden, 

zoeken we na overleg met de ouders naar een school die de zorg wel kan bieden. Wij worden 

daarbij ondersteund door het adviesloket Zuidoost. 

Passend onderwijs is verder de manier waarop het onderwijs aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware 

ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen 

of onderwijs op een speciale school. Onze school is hiervoor aangesloten bij het 

Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. De scholen in het samenwerkingsverband maken 

onderling afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen 

past. 
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Organisatie van zorg  in de school  

Op onze school maken we gebruik van de HGW cyclus (waarnemen / begrijpen / plannen / 

realiseren) om kinderen goed in beeld te hebben. In schematisch vorm ziet dit er als volgt uit. 

                   

 

 

Organisatie van de zorg in de klas  

Op onze school werken we met de 1-zorgroute. Deze betekent dat wij van alle leerlingen 

resultaten verzamelen en analyseren. De IB-er en de leerkracht bespreken samen welke 

specifieke onderwijsbehoeftes er zijn voor de groep. Als we de groep goed in beeld hebben, 

clusteren we de kinderen in drie aanpakken. We maken hiervoor een groepswijzer (voorheen het 

groepsplan genoemd). De leerkracht wordt hierbij ondersteund door de IB-er. Tijdens de lessen 

wordt er vanuit de ‘drie aanpak’ lesgegeven. Het betekent dat er soms verlengde instructie 

gegeven wordt, dat sommige kinderen ander werk, meer werk of juist minder werk krijgen.  
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Na een periode van ongeveer 6 tot 10 weken wordt de groepswijzer geëvalueerd. De IB-er en de 

leerkracht houden een groepsbespreking waarbij ze aan de hand van de resultaten van de 

kinderen kijken of de aanpak effect heeft. Zo nodig wordt de groepswijzer bijgesteld. 

Deze cyclus begint met de zorg in de klas, waarbij de leerkracht van alle leerlingen resultaten 

verzamelt en analyseert. Vervolgens bespreekt de leerkracht samen met de IB-er welke 

specifieke onderwijsbehoeftes de groep heeft. Het kan zijn dat we na de analyse overleggen met 

de ouders. Zo kunnen nieuwe onderwijsbehoeftes worden geformuleerd. 

Behalve dat we kinderen volgen op het leergebied, wordt er ook gekeken naar het gedrag en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling het kind. Dit doen we aan de hand van vragenlijsten en 

observaties van de leerkracht en/of de IB-er.  

Wanneer de ontwikkeling van het leren, gedrag of sociaal-emotioneel niet voldoende 

vooruitgaat, wordt dat eventueel in overleg met de ouder in school besproken (zorgoverleg) of 

met andere disciplines in het Zorg Breedte Overleg (ZBO). Daarna wordt er een plan opgezet, 

waarbij een brede blik behouden wordt. 

Schakelklas  

Onze school heeft een schakelklas voor de groepen 6. Deze klas geeft leerlingen een extra impuls 

in hun taalontwikkeling door een intensieve aanpak voor taalvaardigheid. In deze groep zitten 

maximaal 15 kinderen die speciaal geselecteerd worden voor de schakelklas. Wij selecteren de 

kinderen die baat hebben bij een extra intensief jaar voor taal en rekenen. Na dit jaar stromen 

de kinderen terug naar de reguliere groep. Ouders van de schakelklaskinderen worden nauw bij 

de ontwikkeling van hun kind betrokken. 

Ouderbetrokkenheid  

De investering vanuit de school in ouderbetrokkenheid is groot. De opbrengst hiervan is echter 

wisselend. Het kost veel moeiteom ouders voor excursies of andere hulp te krijgen. Maar nog 

belangrijker is dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding door sommige ouders 

onevenredig veel bij de school wordt neergelegd. Ouderbetrokkenheid blijft van groot belang en 

daarom blijven wij daarin investeren. Het Klaverblad heeft veel ouders die met de school van hun 

kind meeleven. Op onze ouderavonden merken we dat er steeds meer ouders zijn die willen 

meedenken. Er valt hier echter ook nog winst te behalen door het aanbod voor ouders zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. De ouderinformatieochtenden voor de groepen 1/2, welke 
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worden begeleid door de oudercontactfunctionaris, zijn populair onder ouders en is dan ook 

uitgebreid naar ouders voor groep 3. Het aantal ouders dat actief wil meebeslissen is echter nog 

laag. Met projecten als "Taal en ouderbetrokkenheid" investeren we ieder jaar weer in 

ouderbetrokkenheid. 

De rapportage naar ouders vindt plaats met een leerlingrapport. Deze is voor leerkrachten 

digitaal beschikbaar, zodat deze jaarlijks kunnen worden aangepast aan het curriculum. Bij de 

kleuters is de overstap gemaakt naar een rapportage die door BOSOS wordt gegenereerd. De 

rapportages worden toegelicht bij de rapportgesprekken. Als er aanleiding toe is, of als ouders 

zelf behoefte hebben aan een gesprek, dan zijn de leerkrachten, interne begeleiders en directie 

altijd vlot beschikbaar. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden rondom het invoeren van 

een portfolio, zodat de betrokkenheid bij de vorderingen van de leerlingen nog verder vergroot 

kan worden. 
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KWALITEITSCULTUUR  

 

Integraal Personeels Beleid  

Het pedagogisch-didactisch handelen staat centraal binnen het personeelsbeleid van het 

Klaverblad. De ervaren leerkrachten zijn de afgelopen jaren opgeleid binnen het concept van de 

Vreedzame school en Taakspel. Het pedagogisch klimaat heeft de constante aandacht gehad bij 

onze leerkrachten. Ook op studiedagen wordt kennis geactualiseerd. Bij nieuw personeel, zoals 

starters en zij-instromers, gaat onze aandacht vanaf het begin uit naar de pedagogische 

kwaliteiten die de leerkracht heeft. "Zonder relatie geen prestatie." In leerkrachten die wel de 

aanleg, maar nog niet de ervaring hebben, investeren wij graag. Het personeelsbeleid is er actief 

op gericht om de school op te bouwen met leerkrachten die voldoen aan de Amsterdamse 

beroepsstandaard. 

Verder zijn de didactische- en overige onderwijskundige aspecten bepalend voor de 

kwaliteitseisen die de school aan haar medewerkers stelt. Zie verder "Scholingsbeleid." 

De afgelopen paar jaar zijn er verschillende medewerkers geweest die een school dichterbij hun 

woonplaats hebben verkozen. Dat geldt ook voor beide posities van de interne begeleiding. 

Momenteel zijn beide functies vervuld. Jonge leerkrachten kunnen moeilijk aan betaalbare 

woningen komen, en de reistijd en parkeerkosten zorgen er samen voor dat zij hun bestaan op 

andere plekken gaan opbouwen. 

Scholingsbeleid  

Alleen startende leerkrachten mogen startbekwaam zijn. Startende leerkrachten worden zowel 

door middel van coaching binnen de school, als door het bestuur ondersteund. Het Klaverblad is 

actief op het gebied van zij-instromers. Ook deze beginnende leerkrachten krijgen een passende 

begeleiding, naast de studie die zijn volgen. Van de overige leerkrachten verwachten wij dat zij 

vakbekwaam zijn. Scholing is een vast onderdeel voor de medewerkers op het Klaverblad ("Een 

leven lang leren"). Veel onderwijskundige ontwikkelingen worden door scholing voor het gehele 

team ondersteund. Voorbeelden zijn Lesson Study en het proces tot het verder uitwerken van 

leerteams. Op individueel niveau volgen leerkrachten in de meeste gevallen bijscholing waarbij 

gebruik gemaakt wordt van het aanbod van het Projectenbureau. De lerarenbeurs wordt 

geregeld door leerkrachten gevraagd om een studie op bijvoorbeeld masterniveau te volgen. De 

ambities van de medewerker en de school worden besproken in de POP gesprekken, welke 
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uiteindelijk ook in functionerings- en beoordelingsgesprekken terug komen. Het Klaverblad is ook 

een erkende opleidingsschool voor stagiaires. 

Ook bij de scholing wordt de nadruk gelegd op kwaliteit. Hoewel er ruimte is voor innovatieve 

initiatieven, verkeert het Klaverblad in de fase dat de basis van het onderwijs goed geregeld moet 

zijn. Vernieuwing is voor ons op dit moment geen doel op zich, verbeteren wel. 

Kwaliteitsmanagement  

Het Klaverblad heeft in 2014 het basisarrangement gehandhaafd. Tijdens verschillende projecten 

zijn er audits uitgevoerd, waarbij in veel gevallen de kijkwijzer van Kwaliteitsaanpak 

Basisonderwijs Amsterdam als instrument gebruikt zijn. Vanuit Zonova worden er ook interne 

audits uitgevoerd, en wordt een van de drie jaarlijkse managementrapportages op locatie 

uitgevoerd. In december 2019 wordt een intake gedaan voor een uitgebreide audit door Klasse 

onder leiding van Hans van Dael. 
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SPONSORING  

 

Het bestuur van Stichting Zonova heeft een sponsorbeleid vastgesteld welke ook voor onze 

school van toepassing is. De basis voor dit sponsorbeleid wordt gevormd door het convenant 

“Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2009” van het Ministerie. Enkele 

belangrijke gedragsregels die in het genoemde sponsorbeleid zijn opgenomen, zijn: 

Sponsoring dient verenigbaar te zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van de school; er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en / of 

lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van de leerlingen; 

Partijen zullen bevorderen dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten 

een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken; 

Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Sponsoring mag 

niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor mag 

geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen; 

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

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

brengen; 

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het 

onderwijsaanbod en de door de school en schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve 

eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en mag 

daarin geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Evenmin mogen leerlingen 

gestimuleerd worden tot een ongezonde leefstijl en / of gevaarlijke activiteiten; 

De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment 

sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen 

kernactiviteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen. 
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BIJLAGEN  

Schooldocumenten 

 Schoolondersteuningsplan. 

 Zorgplan. 

 Missie en visie overzichten Klaverblad 2009-heden. 

 Actuele ontwikkelingen. 

 Taakverdeling bouwcoördinator, interne begeleiding en directie. 

 Structuur, missie, visie, zorg Klaverblad 

 Structuur, missie, visie, zorg Klaverblad overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke kaders  

WPO Artikel 12. Schoolplan 

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het 

onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, 

het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de 

aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de 

onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op 

zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden 

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 

overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze 

invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover 

het betreft een samenwerkingsschool. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor 
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basisonderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag 

betrekking hebben.  

Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor 

het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten 

voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het 

schoolondersteuningsprofiel betrokken. Zie bijlage. 

Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in 

elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de 

uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige 

vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet.  

Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

omvat in elk geval: 

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

b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de 

kwaliteit nodig zijn, en 

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

onderhoudt. 

Artikel 16. Vaststelling schoolplan en schoolgids 

Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast. 

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende 

schooljaar. 

Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids 

onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Overzicht doelen en resultaten Strategisch beleidspla n 2017-2020 

Stand van zaken 1-8-2018. 

Een groot deel van de beleidsdoelen wordt gerealiseerd op schoolniveau, een deel op 

stichtingsniveau. Om dit inzichtelijk te maken en ook om de voortgang per school inzichtelijk te 

maken worden de doelen hieronder uitgesplitst naar doelen op schoolniveau en naar doelen op 

bestuursniveau. Hieronder een opsomming van alle beleidsdoelen zoals genoemd in dit 

strategisch beleidsplan:  

Kwaliteit van het onderwijs 

Iedere leerkracht kan op basis van relevante data een goede analyse en diagnose maken en 

het onderwijs afstemmen op de behoefte van de leerling. Indien dit nog niet het geval is 

wordt in het jaarplan van de school duidelijk hoe hieraan gewerkt wordt. 

Status: per school verschillend. Werkbijeenkomsten georganiseerd tbv meer 

sturingsinformatie halen uit data. 

Iedere school heeft eigen doelen geformuleerd ten aanzien van (minimaal) reken- en 

taalonderwijs. In het jaarplan en in het schoolplan worden deze doelen toegelicht en in de 

TTR-cyclus wordt hierover gerapporteerd. 

Status: de basis op orde is nu op de meeste scholen de norm. Er zijn nog geen scholen met 

eigen doelen voor taal of rekenen. 

Iedere school heeft in de schoolgids haar visie op ouderbetrokkenheid geformuleerd. 

Benoemd wordt wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De school draagt deze 

verwachtingen actief uit. Dit is zichtbaar in de schoolgids en in de kalender. 

Status: schoolbeleid, in 2018-1019 worden Schoolgidsen hierop bekeken en is het indien 

gewenst onderwerp van gesprek. 
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Beleidsdoelen onderwijs bovenschools 

Onderzocht wordt of de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool voldoende is, of er 

sprake is van samenhang in het aanbod en of het kleuteronderwijs voldoende aan de 

behoefte van de leerlingen tegemoetkomt. De schoolopleiders zetten deze vraag uit bij 

Universitaire pabo studenten, de VVE-coördinatoren worden hierbij betrokken. 

Onderzocht wordt of de overgang tussen groep 8 en het voortgezet onderwijs leidt tot een 

ononderbroken ontwikkeling. De schoolopleiders zetten deze vraag uit bij Universitaire 

pabo studenten, de PLG IB wordt hierbij betrokken en de leerkrachten van groep 8. 

Stichting Zonova wil bewust investeren in de mogelijkheden die ICT biedt. Stichting Zonova 

stelt afgewogen investeringsplannen op, gebaseerd op de visie van hun scholen op de wijze 

waarop ze hun onderwijs met behulp van ICT willen inrichten. Dit wordt zichtbaar in een ICT 

beleidsplan. 

 

Gelijke kansen en passend onderwijs 

Iedere school krijgt de opdracht talenten uit te dagen, passend onderwijs structureel in te 

bedden en te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Om de brede 

talentontwikkeling van alle leerlingen te bevorderen wordt, naast taal en rekenen, de 

komende periode ook ingezet op techniekonderwijs en cultuureducatie. Iedere school heeft 

in het schoolplan en in de schoolgids de visie op brede talentontwikkeling beschreven en 

vertaald naar de praktijk. 

Status: schoolbeleid, in 2018-1019 worden Schoolgidsen hierop bekeken en is het indien 

gewenst onderwerp van gesprek. 

Op schoolniveau wordt visie ontwikkeld met betrekking tot binnenschools en buitenschools 

leren. Een aantal scholen bij Stichting Zonova geeft hier al vorm aan, de kennis bij deze 

scholen wordt benut om hier een visie op te ontwikkelen en hier uitvoering aan te geven. 



32 
 

Iedere school heeft in het schoolplan en in de schoolgids de visie op binnenschools en 

buitenschools leren beschreven en vertaald naar de praktijk. 

Status: schoolbeleid, in 2018-1019 worden Schoolgidsen hierop bekeken en is het indien 

gewenst onderwerp van gesprek. 

Leerkrachten in de bovenbouw hebben speciale aandacht voor vaardigheden als 

samenwerken, plannen en zelfstandigheid van leerlingen met een hoger advies. 

Status: dit is voor een groot deel schoolbeleid. Een project start in 2018-2019 om de 

samenwerking PO-VO te verbeteren. Leerkrachten groep acht worden hier via PLG of 

werkgroep bij betrokken. 

Leerlingen met een laag advies worden uitgedaagd om hun talent te ontdekken. Sommige 

scholen hebben hier beleid op, andere scholen zullen hier de komende periode op inzetten. 

Status: schoolbeleid, nog niet geagendeerd in TTR. 

Iedere leerkracht komt tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen. Aan 

de basis staat een leerkracht die goed in staat is om onderwijs op maat te bieden. De 

leerkracht brengt met ondersteuning van de IB-er de specifieke behoefte van een leerling 

in kaart.  

Status: per school verschillend. Werkbijeenkomsten georganiseerd tbv meer 

sturingsinformatie halen uit data. 
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Beleidsdoelen onderwijs bovenschools Datum behaald 

Kwaliteitszorg 

Het huidige beleid ten aanzien van audits en visitaties wordt 

gehandhaafd. Met het veranderende toezicht van de Inspectie wordt 

de eigen visie op de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie nog 

belangrijker. Er komt speciale aandacht voor de zelfevaluatie. Door de 

scholing van auditoren met Klasse en het werken met gemengde teams 

tijdens visitaties zal het kwaliteitsbewust handelen in de gehele 

organisatie toenemen. 

Status: beleid wordt 

uitgevoerd. 

 

Bekwaamheid personeel 

Het streven is dat 95-97% van het personeel minimaal vakbekwaam is of functioneert op excellent 

niveau. 

Status: beleid op schoolniveau. Schooljaar 2018-2019 wordt extra geïnvesteerd in het leren van 

en met elkaar met behulp van de Amsterdamse Lerarenbrigade. De gesprekkencyclus wordt 

herzien zodat deze meer gericht zal zijn op deze doelen. 

Het streven is dat 3-5% van het personeel startbekwaam is; alleen starters zijn startbekwaam. 

Status: beleid op schoolniveau. Schooljaar 2018-2019 wordt extra geïnvesteerd in het leren van 

en met elkaar met behulp van de Amsterdamse Lerarenbrigade. De gesprekkencyclus wordt 

herzien zodat deze meer gericht zal zijn op deze doelen. 

 

Ontwikkeling 

Het scholingsbeleid op schoolniveau wordt gerelateerd aan de ontwikkeldoelen van de school, dit 

wordt duidelijk gemaakt in het jaarplan en verantwoord in de TTR-cyclus. Leerkrachten worden 

gestimuleerd de eigen bekwaamheid te onderhouden. 
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Status: beleid op schoolniveau. Schooljaar 2018-2019 wordt extra geïnvesteerd in het leren van 

en met elkaar met behulp van de Amsterdamse Lerarenbrigade. De gesprekkencyclus wordt 

herzien zodat deze meer gericht zal zijn op deze doelen. 

Binnen Stichting Zonova wordt aan het eind van de planperiode voldaan aan de Cao PO eisen met 

betrekking tot het gestelde kwantum leerkrachten LB. Stimulering, ook van professionele 

ontwikkeling, zal moeten leiden tot enthousiaste leerkrachten die bereid zijn door middel van 

scholing en inzet zich te kwalificeren voor leerkracht LB. Het beleid ten aanzien van LB-functies 

wordt eenduidig uitgevoerd. 

Status: doelstelling niet meer actueel vanwege verandering in CAO. 

 

Instroom en mobiliteit 

Startende leerkrachten worden bij Stichting Zonova begeleid in de klas, bovenschools en met 

passende nascholing; het inductiebeleid wordt eenduidig uitgevoerd. 

Status: behaald. Beleid op schoolniveau. Indien gewenst wordt een bovenschools een coach 

ingezet. HRM ziet hierop toe in overleg met directeuren.  

 

Beleidsdoelen personeel, instroom en mobiliteit 

Stagiaires en LIO-ers met een goede beoordeling worden actief benaderd om te solliciteren. 

Excellente studenten worden, onder voorbehoud van ruimte in de formatie, een aanstelling 

aangeboden. 

 

Status: behaald.  
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Vanuit de Invalpool worden krachtige en flexibele medewerkers geworven die met gemak 

doorstromen in de organisatie en na verloop van tijd graag door directeuren een plaats krijgen 

aangeboden in de school bij formatieruimte. 

 

Status: de uitdaging is om de invalpool te vullen. Geen actuele doelstelling. 

 

Startende leerkrachten worden bij Stichting Zonova begeleid in de klas, bovenschools en met 

passende nascholing; het inductiebeleid wordt eenduidig uitgevoerd. 

 

Status: gerealiseerd. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is teruggedrongen tot minder dan 6%. 

 

Status: niet behaald. Actie door HRM in 18-19 om met nieuw beleid het ziekteverzuim te verlagen. 

Op de tevredenheidspeiling onder personeel is de ervaren werkdruk afgenomen met 2% ten 

opzichte van de laatste meting in 2015. 

 

Status: de volgende PTP is in het voorjaar van 2019. 
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Uitwerking van de onderdelen van het schoolplan, Inspectie van het onderwijs (2018)  

Lid Standaarden Wettelijk minimum Eigen aspecten van kwaliteit 

1 Geen corresponderende standaarden 
Is beschreven hoe de school omgaat met 
sponsorgelden? - 

2a OP 1 Aanbod 
OP 2 Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (ook 
schoolondersteuningsprofiel) 
OR 1 Resultaten 
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

Is beschreven: 
-hoe de school een doorlopende leerlijn mogelijk 
maakt? 
-hoe het burgerschapsonderwijs is ingericht? 
-wat de school aanbiedt qua extra ondersteuning (in 
relatie tot het ondersteuningsprofiel)? 
-hoe de school de leerlingen volgt? 
-welke onderwijstijd de school hanteert? 
-hoe de school omgaat met taalachterstanden? 
-welke vakken de school aanbiedt? 
-hoe de school omgaat met kerndoelen en 
referentieniveaus? 
 
-bij andere voertaal dan Nederlands: hoe de school 
daarmee omgaat? 

- 

2b OP 3Didactisch handelen Elementen uit 
2a voor zover het gaat om zaken die de 
wettelijke voorschriften ontstijgen 

- Welke eigen ambities heeft de school 
voor het onderwijsprogramma? 

2c SK 2 Pedagogisch klimaat Is het schoolbeleid over het pedagogisch-didactisch 
klimaat en het schoolklimaat beschreven? 

Welke eigen ambities heeft de school 
voor het pedagogisch-didactisch 
klimaat en het schoolklimaat? 

2d SK 1 Veiligheid Zijn het veiligheidsbeleid,  de monitoring van de 
veiligheid en de coördinatie van het anti-pestbeleid 
beschreven? 

Welke eigen ambities heeft de school 
op het gebied van de veiligheid? 

3a KA2 Kwaliteitscultuur Is beschreven hoe de school zorgt voor bevoegd en 
bekwaam personeel? 

- 
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3b Geen corresponderende standaarden - Hoe zet men het personeelsbeleid in 
om de onderwijskundige ambities te 
ontwikkelen en te verwezenlijken? 

3c SK 2 Pedagogisch klimaat 
OP 3 Didactisch handelen 

Is beschreven wat de school op pedagogisch-
didactisch vlak van de leraren verwacht? 

Welke ambities heeft de school met 
het pedagogisch-didactisch handelen 
van de leraren? 

3d Geen corresponderende standaarden Is het beleid over evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de schoolleiding beschreven? 

- 

4a OP 2 Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding  
OR 1 Resultaten  
OR 2 Sociale en maatschappelijke 
competenties  
OR 3 Vervolgsucces  
KA 1 Kwaliteitszorg  
KA 2 Kwaliteitscultuur  
KA 3 Verantwoording en dialoog  

Is beschreven hoe de school monitort of het 
onderwijs zo is ingericht dat de leerlingen zich 
ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs 
op hun behoeften is afgestemd?  
 

 

4b KA 1 Kwaliteitszorg  
KA 2 Kwaliteitscultuur  
KA 3 Verantwoording en dialoog  

Is beschreven hoe de school verbetermaatregelen 
vaststelt als daar aanleiding toe is?  
 

 

 
 
 


