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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
1.1. Gegevens van de school 
 

Naam:    Basisschool St. Martinus 
Adres:    Groenstraat 1, 5551 AV  Dommelen 
Telefoon/fax:   040-2017970 
E-mail:    infostmartinus@skozok.nl 

Denominatie:   Katholiek.    
Aantal leerlingen:  105 (per 01-01-2015) 
Aantal leerkrachten:  8  
Directeur:    B. van Dooren 
Kwaliteitsondersteuner L. Stienen 
Bestuur:    Samen Koersen Op Zichtbare OnderwijsKwaliteit (SKOzoK) 
         p/a. Besturenbureau Kempenland,  
     Pastoor Jansenplein 21,  5504 BS Veldhoven.  
                Tel. 040 - 2531201. 
Voorzitter bestuur:   I. Sluiter 
 
Andere gegevens, zoals de personeelssamenstelling, de namen van directie en groeps- 
leerkrachten en de situering van de school worden in de schoolgids beschreven. 

 
1.2 Situering van de school in de omgeving 
      en toekomstontwikkelingen van de school en haar omgeving 
           
Bs. St.-Martinus is een R.K. Basisschool gelegen in de oude dorpskern van Dommelen, “Oud-
Dommelen”, pal naast de voormalige pastorie en de R.K. kerk. De geschiedenis van deze 
kern gaat zeer ver terug (zie boek: “Dommelen, ’t is mer de g’t weet”). 
Rond 1970 kwam er tegen de Groenstraat een uitbreiding: de bloemenwijk. Daardoor kwam 
er een wijziging in de samenstelling van voorheen. Het  agrarische en besloten karakter van  
“Oud-Dommelen” verdween. In 2013 is er binnen “Oud-Dommelen” wederom gestart met 
een uitbreiding. Het plan omvat de bouw van 350 woningen.  
Van alle Dommelse wijken is onze school het meest verbonden met de oud-Dommelse 
gebruiken en tradities. Ons schoolgebouw heeft de vorm van een hoefijzer. In de eerste 
vleugel is de onderbouw gehuisvest, in de tweede vleugel de bovenbouw. Tussen de twee 
vleugels in is in 2006 een nieuwe aula, repro-ruimte en een directiekantoor gebouwd. 
 
Conclusies: 
- De nieuwbouw zal zeker een positief effect hebben op het leerlingaantal. Het team zal 
voorbereid moeten worden op plaatsing van nieuwe leerlingen gedurende het schooljaar 
(wijziging van groepsgrootte, eventueel nieuwe groep formeren) en op inpassing van deze 
leerlingen binnen ons onderwijs- en zorgsysteem. (De crisis heeft duidelijk invloed gehad op 
de uitvoering van het plan. Op dit moment worden de eerste huizen opgeleverd). 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR  
Wat staat er in het strategisch beleidsplan?  
Hoe bewaakt het bestuur de gewenste kwaliteit op onze school?  
 

2.1. Missie en visie 
Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Onze 
koers, de missie en visie geldt voor de organisatie en al haar medewerkers. 
 
Missie  
SKOzoK biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig 
dat zij zich optimaal ontwikkelen.  
 
Visie  

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 
interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, 
de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo 
dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.  
 
 

2.2 Het bepalen van onze strategie 
Enerzijds leiden zowel de krimp van het aantal leerlingen in onze regio als de steeds 
wijzigende verwachtingen van de maatschappij (ouders en politiek) tot de noodzaak van 
meer flexibiliteit van onze organisatie. Anderzijds zal de kennis en kunde van nu 
onvoldoende zijn voor de toekomst. De technologische vernieuwingen volgen elkaar immers 
snel op en de informatie-overload vraagt voortdurend om filteren en prioriteren, een 
andere manier van kennis opnemen en verwerken. Deze ontwikkelingen vormen het 
fundament voor de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van het 
leren, het organiseren en van wat wij verwachten van ons personeel. Deze keuzes hebben 
we beschreven in het strategische plan van SKOzoK voor de periode 2014-2018: het 
Koersplan.  
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2.3  Onze focuspunten voor 2015-2019 

1. Excellent in leren leren 
Wij zorgen voor een dekkend aanbod van de kerndoelen van het primair onderwijs en voor 
het bereiken van de vereiste resultaten (per school op minimaal een gemiddeld niveau). 
Daarnaast is het de belangrijkste taak van de school om kinderen voor te bereiden op de 
snel en steeds veranderende maatschappij. Om dit te realiseren, stimuleren we bij kinderen 
de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over 
hoe ze (het beste kunnen) leren. We noemen dit “leren leren”. 
Binnen het leerprogramma is balans tussen kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en het 
“leren leren”. Op alle SKOzoK-scholen wordt gewerkt aan deze drie ontwikkelingsgebieden. 
Voor ieder ontwikkelingsgebied zijn of worden doorgaande leerlijnen uitgewerkt. Op de 
scholen worden verschillende accenten gelegd, die leiden tot een lokale inkleuring. 

 
2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap 
Door verdergaande samenwerking binnen de organisatie tussen onze medewerkers te 
bevorderen, zowel in het werken als in het leren, zal de kwaliteit van ons onderwijs verder 
verbeteren. Voor de verbetering van de kwaliteit zijn de leerkrachten de belangrijkste 
succesfactor. De ontwikkeling van ons onderwijs zal dan ook vorm krijgen door verdere 
professionalisering van de leerkrachten. Een lerende en onderzoekende attitude van onze 
collega’s zien wij als basisvoorwaarde voor de realisatie van een succesvolle 
leergemeenschap. We willen de professionalisering met name in de praktijk laten 
plaatsvinden; het uitgangspunt daarbij is met en van elkaar leren. Op die manier maken we 
de transitie van “ik en mijn groep” naar “wij en onze school” naar “wij en onze organisatie”. 
Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de kennis en kunde van buiten, om nog meer 
rendement te behalen. De ouders zijn voor ons hierin heel belangrijk. Samen vormen we de 
leergemeenschap. 
 
3. Slimmer organiseren 
 
Leeromgeving 
Wij willen leerkrachten en kinderen een leerrijke omgeving bieden, die het leerproces 
ondersteunt. Deze omgeving kenmerkt zich door ruimte voor doen en experimenteren, met 
veel aandacht voor reflectie op handelen en leren. Technologische vernieuwingen 
versterken de innovatie-mogelijkheden bij het organiseren van het leren. De omgeving 
hoeft zich niet te beperken tot een (school)gebouw, maar zegt meer over de wijze waarop 
het leren is georganiseerd. Deze is “leergericht” in plaats van “leerkrachtgericht”:  
De primaire opdracht van leerkrachten is het volgen van de vorderingen van het leren en 
het begeleiden van het leerproces. Het voeren van de dialoog met de leerling over de 
leerdoelen, de opbrengsten en de voortgang, vervult hierin een belangrijke rol. De ruimtes 
waarin wordt gewerkt, bieden gelegenheid om te kiezen, om te plannen en om te doen.  
Er zijn plekken voor concentratie, voor samenwerken en voor ontmoeting. Centraal in de 
organisatie van het leren staat het leerarrangement, dat bestaat uit leerlijnen. Deze 
leerlijnen gaan uit van kennis en vaardigheden, maar ook van de toepassing ervan. De 
leerlijnen bevatten mijlpalen, leertaken en toetsen. 
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Kleine scholen 
Onze scholen worden gemiddeld door steeds minder kinderen bezocht. Dit vereist 
flexibiliteit in de organisatie van het leren, zowel in de groep als in de school. Wij willen de 
werkende principes bij onze huidige kleine scholen nader onderzoeken en uitbouwen, om zo 
"tight fit" mogelijk en met goede kwaliteit onze doelgroep te kunnen blijven bedienen. 
In onze organisatie is veel kennis en kunde aanwezig. Logischerwijs is niet op iedere school 
dezelfde expertise beschikbaar. Via het opbouwen van netwerken willen we specialismen 
binnen onze organisatie zoveel mogelijk benutten, zodat we als de situatie daar om vraagt, 
elkaar snel kunnen helpen. De leeromgeving kan nog krachtiger worden, door meer samen 
te werken met ouders, vrijwilligers en lokale voorzieningen. Ook stimuleren we het 
experimenteren met bijvoorbeeld thuisleren of schooldoorbrekend werken. Dat kan de 
onderwijskwaliteit op een school met krimpende leerlingenaantallen minder kwetsbaar 
maken. 
Voor deze focuspunten worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een 
jaarplan van de organisatie: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel. Bij het bepalen van 
deze doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling 
op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen 
hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de 
strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen. 

 

2.4 Kwaliteitsbewaking 
SKOzoK kent een hoog ambitieniveau en streeft goede leeropbrengsten, in de breedste zin 
van het woord, na. Op organisatieniveau werken we met een planning en control cyclus, 
waar onder andere over de leeropbrengsten, de voortgang van het realiseren van de 
focuspunten uit het Koersplan, alsook specifieke ambities van de scholen wordt 
gerapporteerd en waar indien nodig wordt bijgestuurd. 
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 3. 0NS SCHOOLCONCEPT 

3.1 Visie/ missie van de school 

 

 
Missie: 

Op basisschool St. Martinus willen we d.m.v. eigentijds en kwalitatief goed onderwijs antwoord 

geven op de vragen en behoeften van het kind van NU. 

We willen onze leerlingen daarbij voldoende kansen bieden “’t Zelf te doen” onder het motto: 

“Ik kan het zelf”. 

 

In één zin: 

Op bs St.- Martinus wordt door leerlingen en leerkrachten met plezier gewerkt. 

  

Visie Betekenis 

Tegemoetkomen aan de 

basisbehoeften relatie, 

competentie en 

autonomie. 

Er wordt gezorgd voor een klimaat waarin de basisbehoeften 

relatie, competentie en autonomie vervuld kunnen worden. 

Zoveel mogelijk 

zelfstandigheid, eigen 

keuzes, eigen initiatieven. 

 

 

 

Er is sprake van een krachtige leer- en werkomgeving, een 

veilig en inspirerend klimaat, waar 

- leerlingen en leerkrachten initiatieven mogen tonen, 

- leerlingen en leerkrachten de kans krijgen dat wat ze 

  zelfstandig kunnen doen ook zelfstandig te doen. 

- leerlingen en leerkrachten mede verantwoordelijkheid 

  dragen voor hun eigen leerproces. 

Verschillen mogen er zijn. Alle leerlingen krijgen de kans om echt te leren, 

mogelijkheden en interesses van de leerling en het 

leerstofaanbod zijn op elkaar afgestemd. Verschillen tussen 

leerlingen vormen geen probleem, maar een uitdaging en 

worden actief gebruikt in het versterken van het leerproces. 

Iedere leerkracht wordt uitgedaagd tot leren. Dat leren is 

gericht op versterking van het pedagogisch en didactisch 

handelen van de leerkracht en daarmee op de kwaliteit van 

de school. Er is sprake van erkende ongelijkheid waarbij het 

kennen van eigen zwaktes een sterkte is en gebruik gemaakt 

wordt van elkaars kwaliteiten.  

Veel mogelijkheid tot actief 

leren en tot samenwerkend 

leren. 

Bij het onderwijs wordt er van uitgegaan dat leren een actief 

proces is. Leerlingen en leerkrachten krijgen de gelegenheid 

voor interactie en samenwerkend leren. Er wordt gestreefd 

naar een hoge betrokkenheid. 

Handelingsgericht werken. Het begeleiden van leerlingen en leerkrachten gebeurt 

handelingsgericht. 
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Veel gebruik van ICT Er wordt toegewerkt naar een moderne werk- en 

leeromgeving met ICT als belangrijk leermiddel en medium 

voor een open communicatie met de omgeving. 

De kenmerken van een 

lerende organisatie. 

De leerkracht geeft het goede voorbeeld en wil zelf leren, 

durft kritisch naar zichzelf te kijken, maakt gebruik van 

reflectie en is op deze manier de juiste persoon om de 

leerprocessen te begeleiden. 

We zien ouders als 

educatief partner. 

 

 

Ouders hebben hetzelfde belang als de school. Beiden willen 

graag dat het kind een optimale ontwikkeling doormaakt. Als 

school en ouders samen, ieder vanuit hun eigen expertise, 

daarin samenwerken, zal dat voor het kind het meeste 

opleveren. Samen werken aan de ontwikkeling en samen 

eventuele problemen oplossen. 

 

3.2. Welke bijzondere prestaties leveren wij de komende 5 jaar? 
 
Algemeen: 
Het hele team en de ouders hebben zich achter deze visie geschaard. Belangrijk is dat de visie 
doorleefd wordt en dat er consequenties aan worden verbonden voor de dagelijkse praktijk. 
Kortom dat de visie zichtbaar wordt in de dagelijkse vormgeving van het onderwijs, de 
communicatie en de omgang met elkaar. Dit moet leiden naar een helder schoolconcept. 
 
De laatste jaren heeft op de studiedagen telkens één van deze elementen uit de visie centraal 
gestaan. De doelstelling hierbij was soms bewustwording, maar vaak ook verbetering van 
kwaliteit en/of borging. In 2010 zijn we het traject van Afstemming ingestapt. Het onderwerp 
“afstemming” past bij de elementen  uit de schoolvisie.  
 

1. 3.3. Kernwaarden en kernkwaliteiten  
  
Algemeen: 
In de visie en missie zijn onze uitgangspunten aangegeven. De onderliggende kernwaarden 
willen we nader formuleren. We houden daarbij rekening met onze kernkwaliteiten. We willen 
aangeven: “Dit zijn wij en hier staan we voor.” We willen dit doen door ons schoolprofiel te 
formuleren. We gebruiken daarvoor een aantal kapstokken. 
 
De school- en werkcultuur: 
Wij zijn een school, waarin respect voor elkaar en medemenselijkheid hoog in het vaandel staan. 
We willen dat ons onderwijs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen tot het maken 
van eigen keuzes. Keuzes, waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die 
bijdragen aan een gelukkig leven voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. 
Kinderen van alle denominaties en culturen zijn welkom. We zorgen ervoor dat alle kinderen 
zich thuis voelen op onze school.  
We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen 
van onze normen en waarden. We kunnen dit het beste duidelijk maken met een paar 
voorbeelden : 
• Over normen en waarden, die we willen overbrengen, wordt niet alleen gepraat. We 
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bouwen dit in onze (onderwijs)praktijk in middels het programma “de Vreedzame school”.      •
 We gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind uniek is, dus anders, maar daarin ook juist 
gelijk en gelijkwaardig. We respecteren en waarderen de verschillen die er zijn tussen de 
kinderen. We proberen kinderen de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze zijn en hen te 
leren ook op deze manier met elkaar om te gaan. 
• We zijn ervan overtuigd dat ieder mens er het beste van wil maken, daarom zoeken we 
in de eerste plaats naar het goede in leerlingen, collega's en ouders en hebben we vertrouwen 
in hun goede wil. 
• We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen. 
• We proberen de kinderen op te voeden tot verantwoordelijkheidszin voor elkaar en voor 
de wereld om hen heen. 
• Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes vóór 
rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, milieubewust leven en tégen 
geweld, discriminatie en vooroordelen. 
 
Eindprofiel van een leerling: 
Het kind groeit op als een wereldburger. Een opvoeding die streeft naar gelijkwaardigheid van 

allen. Een kind dat mag verschillen van anderen. Een kind dat zich respectvol gedraagt voor 

medemens, natuur en milieu. 

Een kind dat open staat voor de wereld om zich heen. Een kind dat tegelijkertijd weerbaar is en 

“stop” durft te zeggen. Een kind dat eigen keuzes kan maken. 

Een kind dat respect heeft voor zichzelf en dat kennis heeft van zichzelf. Een kind dat de eigen 

kracht en de eigen talenten kent. Een kind met een positief zelfbeeld. 

Een kind dat zijn positie in de samenleving kan verwerven door goed te communiceren en 

samen te werken. Een kind dat op gepaste wijze weet te communiceren: In een discussie het 

eigen stand verheldert met respect voor anderen, het debat durft aan te gaan, maar meestal in 

een dialoog met anderen een relatie opbouwt op basis van wederzijds vertrouwen. 

 

Een kind dat een behoorlijke basiskennis heeft. Een kind dat zijn basiskennis weet in te zetten 

in het verdere leren ontdekken, ervaren en  onderzoeken en daarmee zijn eigen kennis, 

inzichten en strategieën verbreedt. 

  
Hoogtepunten: 
Hoogtepunten zijn onderwijsgebeurtenissen die sterk bijdragen aan de onderwijsontwikkeling 
van kinderen. Waar kinderen veel leren, hun talenten ontwikkelen. Waar leerkrachten en 
kinderen met veel voldoening op terugkijken en waar een hoge mate van saamhorigheid is. 
Waar ook derden (ouders, andere groepen) mogen participeren. 
Het maakt de schoolgemeenschap werkelijkheid. We noemen een tweetal voorbeelden: 
De speeltuindag: Er is een fijne sfeer. De bovenbouwkinderen zijn verantwoordelijk voor de 
onderbouwkinderen. 
De leerfabriek: De kinderen werken samen, men creëert samen iets. Er wordt samen een 
prestatie geleverd. Dit geeft een gevoel van binding naar elkaar. Elkaar respecteren, 
waarderen, steunen. Men kan de talenten inzetten en die laten zien. Door de prestaties aan 
elkaar te tonen wordt het succes gevierd. 
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Buitenschoolse partners: 
We zoeken een verbinding tussen het leren binnen de school en het “echte leven” buiten. 
Daarbij worden ouders, verenigingen, organisaties uit onze directe omgeving uitgenodigd te 
participeren in het onderwijsgebeuren. 
 
De inrichting van het gebouw: 
Er zijn ruimtes waar instructies gegeven kunnen worden, waar kinderen kunnen samenwerken 
en waar in stilte kan worden gewerkt.  
Er is aandacht voor een gezonde sfeer en voeding; de ruimtes stralen zorg en aandacht uit. 
Ook de buitenkant (speelplaatsen) bieden de kinderen heel veel mogelijkheden om even de 
werksfeer te ontvluchten.  
 
De kwaliteiten van de leerkrachten: 
De leerkracht bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. De leraar is meer dan een didacticus. Hij 
paart vakkennis aan pedagogisch inzicht, heldere regels en een duidelijke visie op ontwikkeling 
van jonge mensen. Zij hebben of ontwikkelen specifieke kwaliteiten: 
- Ze zijn goede vertellers. 
- De leraren leren met en van elkaar. 
- Ze zijn ondernemend en initiatiefrijk in de vormgeving van hun onderwijs. 
- Zij laten leerlingen waarden als rechtvaardigheid, respect, verbondenheid ervaren bij 

zichzelf en anderen. 
- Zij zetten hun eigen talenten in ten diensten van de schoolgemeenschap. 
  

2. 3.4. Beschrijving schoolconcept 
Huidige situatie: 
Bs St.- Martinus hanteert het model van een leerstofjaarklassensysteem met daarin  
differentiatiemogelijkheden. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in één lokaal of in 
een combinatieklas. Dit model is onderhevig aan veranderingen die alle het doel hebben meer 
af te stemmen op de leerling. In groep 1 t/m 2 zijn kenmerken van Basisontwikkeling zichtbaar: 
De opzet van thema’s en de betrokkenheid en bedoelingen die daarbij horen. De ontwikkeling 
van kinderen wordt in beeld gebracht m.b.v. leerlijnen. 
Vanaf groep 3 zien we contractwerk en weektaak ontstaan welke erop gericht zijn kinderen 
extra kansen te geven op inoefening van leerstof. Kinderen die leerstof al beheersen maken 
taken die hun mogelijkheden verbreden. Een ander belangrijk doel van het contractwerk en de 
weektaak is het bevorderen van de autonomie van kinderen en het vergroten van hun 
samenwerkingsvaardigheden. Daarbij ontstaat voor de leerkracht de ruimte om zo nodig extra 
instructies te geven. 
In groep 4 t/m 8 zien we hetzelfde concept en proberen we onze visie op adaptief onderwijs 
gestalte te geven zonder onze methodes voor lezen, taal en rekenen los te laten. Dat laatste 
durven we en willen we niet, we zoeken naar een goed evenwicht tussen ons aanbod en de 
vraag van de leerling. 
Gewenste situatie: 
We handelen vanuit één concept dat het beste aansluit bij de visie van de school. Een concept 
dat gemakkelijk inspringt op de wisselende leerlingenaantallen per leeftijdsgroep en op de 
wisselende instructie- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Een concept waarin de 
toekomstige ontwikkelingen op ICT-gebied realiseerbaar zijn. Een concept wat een doorgaande 
lijn realiseert in de ontwikkeling van kinderen die zich voor een substantieel deel ook buiten de 
schooltijden afspeelt.  
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Het schoolconcept vormt een structurele basis voor goede opbrengsten van het 
onderwijsleerproces. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
‘kwaliteitszorg’, ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘de leerlingenzorg’ aangegeven hoe 
basisschool St. Martinus  hieraan voldoet. 
 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
Onze kwaliteitsmeters:   A. Toetskalender: 

       

Planning: Toetsen LOVS, Toetsen risicoleerlingen, HGW, ZIEN  
  

Actviteit/maand aug 
se
p okt nov dec jan febr mrt apr mei juni 

 Kleuters 

Risicoleerlingen: Signaleringslijst voor 
kleuters           Risicolln. 1/2         

Risico                             
lln. 1/2 

Risicoleerlingen: Kleutertoetsen protocol           alle ll. Gr. 2         

Risico                             
lln+uitval                      
jan gr. 2 

LOVS: Taal voor kleuters           M1 - M2         E1 - E2 

LOVS: Rekenen voor Kleuters 
Facultatief: 
Onderdeel kleuren en lichaamsbesef            M1 - M2         E1 - E2 

taal/rekendoelen invullen in Parnassys           M1 - M2         E1 -E2 

Lezen en Spellen 3-8 

Methode: Herfst (na kern 3), Winter (na 
kern 6), Lentesignalering (na kern 8) en eind 
(na kern 12)     3     3       3     3 

Methode/Struiksma: 
Grafemen/Fonementoets      

Risico 
lln. 4     Risicolln. 4     

Risico               
lln. 3       

LOVS: AVI (tot AVI plus is bereikt)           3 - 8         3-4 

LOVS: DMT     
Risico                     
lln. 4-8     M3 - M8     

Risico               
lln. 3-7   E3 - E7 

LOVS: Spelling     

* B8                        
*Risico                  
lln. 4-8   B8   M3 - M7     

Risico              
lln. 3-7   E3 - E7 

LOVS: Begrijpend Lezen     B8 B8   M4-M7         E3* - E4 

LOVS: Begrijpend Luisteren  (Optioneel voor 
risicolln.)           

Dyslectici                    
en risico                 
lln.  M4-M6         

Dyslectici                     
E3 - E6 

LOVS: Luisteren (Optioneel voor risicolln.)         

Dyslectici                        
en risico                              
lln. 7 - 8               

Dyslectici en 
risico    lln. 7 - 8 

Rekenen Wiskunde 3-8 

LOVS : Rekenen-Wiskunde              B8 B8   M3 - M7         E3 - E7 

Schoolspecifiek: Schoolvaardigheidstoets 
Hoofdrekenen         M4 - M7             E3 - E7 

Diversen 3-8 

LOVS Woordenschat           M3 - M8         E3 - E7 

Eindtoets Basisonderwijs                   8   

Planning HGW 

Groepsoverzicht updaten 1 - 8           1 - 8       1 - 8  

Groepsplan maken 1 - 8           1 - 8         

Groepsplan evalueren     1 - 8       1 - 8   1 - 8   1 - 8 

Groepsbespreking/kindbespreking   1 -8     1 - 8     1 - 8 

ZIEN 

ZIEN: Vragenlijsten invullen (alle vragen)   1-8                 
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B. Verder: 

- Naast LOVS-toetsen: meting middels de methode gebonden toetsen 

- Opvolgen en planmatig uitvoeren van adviezen uit inspectiebezoek d.d. 04-04-2013 

- Gesprekkencyclus directeur en KO-er: deze gesprekken geven info en mogelijkheden om 

   knelpunten te signaleren en daarop het handelen binnen ons onderwijs te meten en te  

  evalueren 

- Door Scholen met Succes: 2-jaarlijks een ouder-, leerling en leerkrachttevredenheidspeiling 

  Zie gerelateerde documenten school. 

- RI&E: 4-jaarlijks een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) m.b.v. Arbomeester 2. 

  Zie gerelateerde documenten school. 

 

4.2      De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 
ontwikkeling 

Basislessen 
bewegingsonderwijs 

 

Nederlandse taal Schatkist 

Veilig Leren Lezen 

Estafette 

Goed Gelezen 

Taal in beeld 2 

Spelling in beeld 2 

 

 

 

 

Invoering  jaarlijks  
ophogen. 

Rekenen en wiskunde Schatkist 

Wis & Reken  

 

Engelse taal Groove Me  

Wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis 
en natuur waaronder 
biologie) 

Meander 

Brandaan 

Naut 

Techniek Torens 

 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling (ZIEN) 

Vreedzame School  
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Leren leren Dag- en weekcontract met 
weektaken 

Leerfabriek 

Maatjeswerk 

Thematisch werken  
gr. 1- 4 

 

Maatschappelijke 
verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting  

Materialen rondom 
Prinsjesdag 

Brandaan 

 

Geestelijke stromingen Brandaan 

Vreedzame school 

Catechese  projecten rond 
jaarfeesten 

 

Een jaargang in 
combinatiegroep om 
saamhorigheid te 
bevorderen 

 

Expressie-activiteiten Moet je Doen Gebruiken we als 
bronnenboek 

Bevordering sociale 
redzaamheid, waaronder 
gedrag in het verkeer  

Vreedzame school 

Op voeten en 
fietsen/jeugdverkeerskrant 

Verkeersexamen in groep 7 

Dode hoekspiegelproject 

 

Bevordering van gezond 
gedrag 

Naut 

Losse projecten Gem. 
Valkenswaard 

Sport4kids 

 

 

 

 

Schoolveiligheid/welbevinden 
van de leerlingen 

Veiligheidsthermometer Wordt door de leerlingen 
2x per jaar ingevuld 

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

Bijlage Vreedzame school  
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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  bs St. Martinus  aan de kerndoelen en wettelijke eisen, zoals 
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. 
 

4.3      Wat hebben onze leerlingen nodig? 

Handelingsgericht Werken 
Alle scholen binnen SKOzoK werken vanuit de principes van Handelingsgericht werken 
(HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten centraal staan.  
De hele cyclus van HGW (waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren)  met bijbehorende 
instrumenten zoals groepsoverzicht en groepsplan is geïmplementeerd op de scholen. De 
komende jaren wordt ingezet op verbetering. De Lichte Ondersteuners vervullen hierin ook 
een rol. Zij ondersteunen collega-leerkrachten bij het vormgeven van een passend 
pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod voor leerlingen en groepen met complexe 
onderwijsbehoeften. Op die manier wordt het effect van de ondersteuning verbreed en 
meer geborgd binnen het handelingsrepertoire van de leerkracht. 

Procedures rond het toekennen van extra ondersteuning 
Leerkrachten bieden in de groep een gedifferentieerd onderwijsaanbod om zo goed 
mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De KO-er 
(KwaliteitsOndersteuner) ondersteunt de leerkracht hierbij. De onderwijsbehoeften van een 
leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen 
de school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt 
de KO-er in samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator 
Passend Onderwijs van SKOzoK. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning 
nodig is om de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren. Er wordt binnen extra 
ondersteuning onderscheid gemaakt tussen Lichte en Zware Ondersteuning. 

Lichte Ondersteuning 

 Lichte en preventieve ondersteuning 

 Georganiseerd door SKOzoK 

 Toegekend door de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK 

 In veel gevallen wordt een Lichte Ondersteuner ingezet. Dit is een SKOzoK-collega 
met specifieke expertise die leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van 
Passend Onderwijs voor een leerling of groep met complexe onderwijsbehoeften. 

Zware Ondersteuning 

 Een arrangement op de basisschool of een plaatsing op een S(B)O? 

 Georganiseerd door het Samenwerkingsverband PO De Kempen 

 Toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen 

Beide vormen van ondersteuning worden na overleg met de ouders aangevraagd door de 
basisschool. 
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Ondersteuning groep 1 t/m 4 

De signalering gaat via observaties via KIJK, ZIEN, portfolio, LOVS.  
De ondersteuning vindt plaats in de klas door de leerkracht, tijdens extra ouderhulp en bij 
de ondersteuner. 

Toelatingsprocedure 
Zie gerelateerde documenten organisatie.  

Procedure schorsen en verwijderen 
 Zie gerelateerde documenten organisatie. 
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5. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 

 

A. IJkpunten: 
 
Leerkrachtvaardigheden: 
Het werken op een kleine school met 4 groepen (1/2, 3/4, 5/6,7/8) vereist continue 
ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden. We geven dit vorm en/of blijven daaraan werken 
door: 
  - een goede samenwerking middels vakinhoudelijke overlegmomenten op  
    studiemiddagen en ander teambijeenkomsten 
  - bereidheid tot het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het  
    leerarrangement/leerlijnen door de school heen 
  - het werken met het directe instructiemodel en differentiatie daarbinnen 
  - verkenning van en verdieping in Structureel Coöperatief Leren 
  - verder ontwikkeling en verkenning van ICT binnen ons onderwijs 
  - professionalisering tijdens vakinhoudelijke studiemiddagen en andere  
    teambijeenkomsten met als missie: ‘Leer van en met elkaar’.  
  - versterken van de leeromgeving door samenwerking met ouders, inzet van  
    vrijwilligers en verkenning van lokale mogelijkheden 
 
Leiderschap, samenwerking en focus op resultaten: 
De managementstructuur van Bs. St. Martinus wordt in onderstaand organigram 
weergegeven. De clusterdirecteur geeft leiding en is verantwoordelijk voor het cluster 
Agnetendal-St. Martinus. Hij doet dit in goed overleg met een directieondersteuner ( 1 
dagdeel beschikbaar) en het managementteam (één lid is 1 dag ambulant) Beiden hebben 
een ondersteunende rol en voeren vastgestelde taken uit. Verder heeft de clusterdirecteur  
elke week een overlegmoment met de kwaliteitsondersteuner die medeverantwoor-
delijkheid draagt t.a.v. de zorg. 
Het leiderschap op St. Martinus is gericht op het verbeteren van de leerling resultaten, 
effectieve instructie, intervisie en collegiale consultatie en inpassing van de hoofdpunten uit 
het Koersplan. (Leren Leren, Slimmer organiseren, Ontwikkelen van Leergemeenschap). 
Daarbij ligt de focus op aansturing en van daaruit begeleiding, delegeren van taken en 
verantwoordelijkheden. Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar doordat meerdere 
collegae meewerken en -denken op directieniveau.  
Het leiderschap onderscheidt zich door: 
  - het afleggen van verantwoordelijkheid in de gesprekkencyclus met CvB 
  - het bieden van faciliteiten zodat leerkrachten zoveel als mogelijk structureel en  
    met zo weinig mogelijk werkdruk hun taken kunnen uitvoeren 
  - denken in mogelijkheden en kansen voor mens, organisatie 
  - aandacht voor en betrokkenheid bij de leerkrachten door formele en informele  
    gesprekken, klassenbezoeken 
  - stimuleren van de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap  
    door delen en delegeren van verantwoordelijkheden en taken 
  - bewaking en evaluatie  van leerresultaten i.s.m. kwaliteitsondersteuner 
  - bewaking en evaluatie van onderwijsleerproces i.s.m. kwaliteitsondersteuner en  
    managementteam 
  - het delen van visie met managementteam en kwaliteitsondersteuner 
  - ontwikkeling door bij- en nascholing en de durf om zich kwetsbaar op te stellen. 



 17 

 
- scheppen van voorwaarden voor een professionele cultuur door transparantie, veiligheid,  
  autonomie, delen van verantwoordelijkheid 
- i.s.m. kwaliteitsondersteuner en managementteam zorgen voor naleving en borging van  
  onderwijskundige afspraken 
 
B. Versterken – vasthouden – verzwakken – verdwijnen 

Samen met het voltallige team is er een analyse gemaakt van ontwikkelingspunten die we 
willen versterken, vasthouden, verzwakken, laten verdwijnen. Dit leverde het volgende op; 
- versterken: gesprekken met leerlingen; didactisch coachen/feedback geven; kritische  
             werkhouding bij leerlingen, stimuleren en vormgeven van “maatjeswerk”,  
            coöperatief werken, groepsdoorbrekend werken in bovenbouw 
- vasthouden: groepsdoorbrekend werken in onderbouw; zelfstandig werken; aandacht  
   voor technische vakken; verkorte instructie; sociaal emotionele ontwikkeling  
   middels Vreedzame  School; evaluatie doorgaande lijn 
- verzwakken: “alles” maar voortdurende blijven vastleggen; van 3 naar 2 groepsplannen in  
    kleuterbouw  
- verdwijnen: - 
Deze punten zijn verwerkt in het meerjarenplan. (hoofdstuk 6)  
 
C. Inhoud 
Handelingsgerichtwerken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW). 

Handelingsgerichtwerken kenmerkt zich door een planmatige benadering van de specifieke 
behoeften van leerlingen. HGW gaat niet uit van het in kaart brengen van mogelijke 
beperkingen van een leerling, maar op de ontwikkelingsmogelijkheden die een leerling heeft 
om een bepaald doel te bereiken. Afstemming van het onderwijs- en instructieaanbod op 
individuele begeleidingsbehoeften geldt dat met name de interactie tussen leerkracht, 
leerling en groep aanknopingspunten biedt. Met het voortdurend afstemmen van instructie- 
en onderwijsaanbod wordt ook het dynamische aspect in het onderwijsleerproces 
weergegeven. Niet alleen de onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht, 
maar ook de interactie tussen leerkracht, leerling en groep biedt aanknopingspunten. Niet 
alleen de onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht, maar ook de 
begeleidingsbehoefte van de leerkracht. We beschrijven de HGW-cyclus in vier fasen: 

1. Waarnemen: Verzamelen van leerlinggegevens 
2. Begrijpen: Benoemen van onderwijsbehoeften en stellen van doelen 
3. Plannen: Opstellen van het groepsplan waarin het aanbod en instructiebehoefte 

zijn vastgelegd 
4. Realiseren: uitvoeren van het groepsplan 

 
De leerkrachten zijn sleutelfiguren bij het succesvol realiseren van passend onderwijs; dat 
lukt alleen met steun van ouders, collega’s en begeleiding van de Kwaliteitsondersteuner en 
leidinggevenden.  
HGW wordt gekoppeld aan Opbrengstgericht werken (OWG).  
 
D. Actie op alle lagen: Wat gaan we doen? 
Systematische dataverzameling wordt gekoppeld aan het planmatig analyseren van deze 
data en vervolgens aan het bijstellen van het onderwijsplan: opbrengstgericht werken. De 
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uitkomsten van deze metingen bepalen hoe het onderwijs wordt vormgegeven voor de 
komende periode. 
Een opbrengstgerichte analyse van de toetsdata is gericht op het vaststellen en het 
verhogen van de opbrengsten. Handelingsgericht werken is een breder perspectief op deze 
resultaten. Hierbij wordt gekeken naar  interactie tussen leerling en (leer-)omgeving in 
brede zin. 
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6. LANGETERMIJNONTWIKKELINGEN 
Meerjarenplan 2015-2019. 

Focuspunt 1: 
Excellent in Leren leren 

Jaardoelen  
schooljaar 
2015/2016 

Jaardoelen  
schooljaar 
2016/2017 

Jaardoelen  
schooljaar 
2017/2018 

Jaardoelen  
schooljaar 
2018/2019  

Hoofddoelstelling 1. 
De cognitieve 
opbrengsten van bs St. 
Martinus liggen 
op het niveau dat past 
bij de schoolpopulatie. 

Cognitieve 
opbrengsten op bs 
St. Martinus  passen  
bij de  
schoolpopulatie.  

Consolidatie niveau 
cognitieve  
opbrengsten.  

Consolidatie niveau 
cognitieve  
opbrengsten.  

Consolidatie niveau 
cognitieve  
opbrengsten.  

Hoofddoelstelling 2.  
Er wordt planmatig 
gewerkt aan de  
sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  
 
Er wordt geïnvesteerd 
in gesprekken met 
leerlingen. 

Zien is op bs St. 
Martinus in gebruik  
en wordt ingevuld 
op alle hoofd-
onderdelen. 
Er wordt planmatig 
gewerkt met 
Vreedzame School. 
In groep 1 en 2 
wordt gewerkt met 
Kijk op twee 
leerlijnen. 

Zien is op bs St. 
Martinus  in gebruik  
en wordt ingevuld 
op alle hoofd-
onderdelen.  
Er wordt planmatig 
gewerkt met 
Vreedzame School. 
In groep 1 en 2 
wordt gewerkt met 
Kijk op drie 
leerlijnen. 

Met behulp van 
Zien, Kijk en 
Vreedzame School 
maakt de  
sociaal-emotionele 
ontwikkeling  
onderdeel uit van 
de  
groepsplannen.  

Consolidatie van 
planmatig  
werken aan sociaal-
emotionele  
ontwikkeling via 
groepsplannen.  

Hoofddoelstelling 3.  
Er is een leerlijn 'leren 
leren', die  
geïntegreerd is in het 
leerproces, waarmee de 
metacognitieve  
vaardigheden van 
kinderen worden  
ontwikkeld.  

De leerlijn Leren 
Leren is bekend bij 
de leerkrachten. 
Twee onderdelen 
van de leerlijn Leren 
Leren worden 
geïmplementeerd.  

De leerlijn Leren 
Leren is bekend bij 
de leerkrachten. 
Drie onderdelen van 
de leerlijn Leren 
Leren worden 
geïmplementeerd 

De leerlijn Leren 
Leren is bekend bij 
de leerkrachten. 
Vier onderdelen van 
de leerlijn Leren 
Leren worden 
geïmplementeerd 

Op bs St. Martinus 
wordt gewerkt  
met de leerlijn leren 
leren in alle 
groepen. 

Hoofddoelstelling 4.  
Alle leerkrachten 
werken  
handelingsgericht en 
doelgericht met  
groepsplannen, waarin 
cognitieve,  
sociaal-emotionele en 
metacognitieve  
doelstellingen een plek 
hebben, zodat  
alle leerlingen een 
optimaal  
leerarrangement 
krijgen.  

Op bs St. Martinus 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen voor  
het cognitieve 
domein.  

Op bs St. Martinus 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen voor  
het cognitieve 
domein.  

Op bs  St. Martinus 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen voor  
zowel cognitieve als 
sociaal-  
emotionele doelen. 

Op bs St. Martinus 
wordt  
handelingsgericht 
gewerkt met  
behulp van 
groepsplannen voor  
zowel cognitieve als 
sociaal-  
emotionele doelen 
en  
heeft ook doelen  
op het gebied van 
Leren Leren in  
de groepsplannen 
opgenomen.  
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Focuspunt 2 
Samen ontwikkelen van 
De leergemeenschap 

Jaardoelen  
Schooljaar 2015-
2016 

Jaardoelen  
Schooljaar 2016-
2017 

Jaardoelen  
Schooljaar 
2017/2018  

Jaardoelen  
Schooljaar 
2018/2019  

Hoofddoelstelling 1  
Voor leerkrachten zijn de 
leerdoelen en  
leerlijnen het 
uitgangspunt; zij 
gebruiken  
eigentijdse middelen en 
methoden  
hierbij als hulpbron en 
benutten de  
kwaliteiten van collega's.  

Vergroten van de 
kennis van de  
leerlijnen bij 
leerkrachten en  
deze kennis 
gebruiken voor het  
bepalen van de 
periodedoelen in  
de groepsplannen.  
Heroriëntatie op de 
Leerfabriek om te 
kijken of we het 
breder in kunnen 
zetten. 
  

De leerlijnen 
vormen het  
uitgangspunt bij het 
bepalen van  
de periodedoelen in 
de  
groepsplannen.  
 
 
 
Het planmatig en 
doelgericht inzetten 
van de Leerfabriek 
in de bovenbouw. 

Bij de realisatie van 
de  
periodedoelen 
gebruiken  
leerkrachten de 
methode als  
hulpbron en 
arrangeren zij  
maatwerk.  
 
 
 
Het planmatig en 
doelgericht inzetten 
van de Leerfabriek 
in de middenbouw. 

Bij de realisatie van 
de  
periodedoelen 
gebruiken  
leerkrachten de 
methode als  
hulpbron en 
arrangeren zij  
maatwerk. 
 
 
 
Het planmatig en 
doelgericht inzetten 
van de Leerfabriek 
door de hele school. 

Hoofddoelstelling 2  
Leerkrachten tonen een 
positieve,  
lerende en begeleidende 
houding naar  
leerlingen en naar elkaar. 
  
  
                     
  

Middels geplande 
teambijeenkomsten 
maken  
leerkrachten 
gebruik van elkaars  
ervaring en 
expertise.  

Middels geplande 
teambijeenkomsten 
maken  
leerkrachten 
gebruik van elkaars  
ervaring en 
expertise.  
Er worden 
klassenconsultaties 
georganiseerd om 
de expertise te 
kunnen delen. 

Consolideren.  Consolideren.  

          

Hoofddoelstelling 3  
Teams denken en werken  
groepsoverstijgend in het 
belang van de  
leergemeenschap van de 
school en  
binnen onze organisatie. 

    

Hoofddoelstelling 4  
Wij stimuleren en 
ondersteunen het  
didactisch en pedagogisch 
partnerschap  
van ouders.  

Aandacht voor het 
pedagogisch  
partnerschap met 
de ouders aan  
de hand van 
stimulerende en  
belemmerende 
factoren bij het 
kind,  

Aandacht voor het 
pedagogisch  
partnerschap met 
de ouders op  
zowel kind- als 
schoolniveau.  

Aandacht voor het 
didactisch  
partnerschap met 
de ouders aan  
de hand van 
stimulerende en  
belemmerende 
factoren bij het  
kind.  

Aandacht voor het 
didactisch  
partnerschap met 
de ouders op  
zowel kind als 
schoolniveau.  
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Focuspunt 3 : 
 Slimmer organiseren. 

Jaardoelen: 
schooljaar 
2015/2016  

Jaardoelen: 
schooljaar 
2016/2017  

Jaardoelen:  
schooljaar 
2017/2018 

Jaardoelen 
schooljaar 
2018/2019  
  

Hoofddoelstelling 1 
Er wordt 
groepsdoorbrekend 
gewerkt, waarbij bewust 
gebruik wordt gemaakt van 
ruimtes binnen en buiten 
de school 
om het leerproces te 
verrijken en het 
leerrendement te 
verbeteren.  

Leerkrachten 
maken bewust  
gebruik van de 
leeromgeving  
buiten de klas.  
Leerkrachten 
maken bewust 
gebruik van 
coöperatieve 
werkvormen zoals 
o.a. maatjeswerk. 

Leerkrachten 
maken bewust  
gebruik van de 
leeromgeving  
buiten de school. 
Leerkrachten 
maken bewust 
gebruikt van 
coöperatieve 
werkvormen zoals 
o.a. maatjeswerk, 
waarbij een 
doorgaande lijn 
ontstaat. 
 

Planmatig 
groepsdoorbrekend  
werken.  
 
Leerkrachten 
maken bewust 
gebruikt van 
coöperatieve 
werkvormen zoals 
o.a. 
groepsdoorbrekend 
maatjeswerk. 

Consolidatie van 
planmatig  
groepsdoorbrekend 
werken  
.  

Hoofddoelstelling 2  
Wij faciliteren het "altijd en 
overal  
kunnen leren" van 
kinderen, door het  
bieden van toegang tot 
digitale  
leeromgevingen om de 
effectieve leertijd  
te vergroten en om 
partnerschap met  
ouders mogelijk te maken.  

Leerlingen laten 
leren met  
behulp van digitale 
leermiddelen  
in de klas.  

Leerlingen laten 
leren met  
behulp van digitale 
leermiddelen  
thuis.  

Inrichten 
ouderportaal om  
didactisch 
partnerschap met  
ouders te 
realiseren.  

Verder uitbouwen 
ouderportaal  
om didactisch 
partnerschap met  
ouders te 
realiseren.  

Hoofddoelstelling 3 
We gaan experimenteren 
met het  
organiseren van het leren 
op kleine  
scholen, met als doel ze 
minder  
kwetsbaar te maken 

Ruimte voor 
oriëntatie op  
andere kleine 
scholen om uit te 
wisselen.  

Ruimte voor 
oriëntatie op  
andere kleine 
scholen om "tight 
fit" te organiseren.  

 Ruimte voor 
oriëntatie op  
andere kleine 
scholen om "tight 
fit" te organiseren. 

Opbrengsten van 
"tight fit"  
binnen de 
organisatie 
introduceren, 
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GERELATEERDE DOCUMENTEN SCHOOL 

(zie website basisschool St. Martinus: www.stmartinus.nl) 
 
Jaarplan 2015-2016 
Jaarverslag 2014-2015 
Uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders en leerkrachten 
Schoolondersteuningsprofiel 
RI&E 
Beschrijving ouder- en leerlingpopulatie| 
Pestprotocol 
 

GERELATEERDE DOCUMENTEN ORGANISATIE 

(zie website SKOzoK: www. SKOzoK.nl) 

Strategisch beleidsplan (Koersplan SKOzoK) 
Scholingsplan 
Toelatingsprocedure 
Procedure schorsen en verwijderen 
Overzicht “Van hoofddoelstellingen naar jaardoelstellingen SKOzoK 2014-2018” 
Ondersteuningsplan (leerlingenzorg) 
Gesprekscyclus 
Veiligheidsplan 
Klachtenregeling 
 
 
 

 

 

 


