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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

De indeling van dit schoolplan 2020-2024 beschrijft, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van Liemers
Novum, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in
dit geval van ambities. Deze ambities vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. 

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om vorm te geven aan onze
verbeterthema's voor de komende vier jaar. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven, periodiek beoordelen en
borgen/verbeteren (PDCA-cyclus). De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die
de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van
ons personeel.  

Het schoolplan functioneert daardoor  als planningsdocument voor de planperiode 2020-2024 en als
verantwoordingsdocument naar:
- de overheid;
- het bevoegd gezag;
- ouders.

1.2 Doelen en functie

Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 
- het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling;  
- het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 
- het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren.  
  
Dit schoolplan heeft daarnaast de volgende functies: 
- beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);  
- verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven en uitgewerkt zijn; 
-het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende jaren; 
-het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwaliteit van ons onderwijs.  
  
Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en uitgangspunten. Vanwege de
aan dit schoolplan gekoppelde jaar- en verbeterplannen is het ook een dynamisch document. Aan de hand van deze
jaar- en verbeterplannen wordt vormgegeven aan kwaliteitsbeleid (PDCA). De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd
worden en vloeien voort uit de ontwikkeldoelen die in dit schoolplan geformuleerd zijn. 

1.3 Verwijzingen

Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen onze schoolorganisatie
kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de volgende documenten:  
  
a) Strategisch beleid 2019 - 2023 Liemers Novum
b) Bestuursformatieplan 
c) Ondersteuningsplan op schoolniveau 
d) Managementrapportage en analyse Lindenhage 
e) Kwaliteitshandboek Lindenhage 
f)  Management en organisatie Lindenhage 
g) Schoolgids Lindenhage  
h) OTO, PTO en LTO
 
  

Bijlagen

1. Bestuursformatieplan 19-20
2. Schoolgids 19-20
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1.4 Tot standkoming

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar.

In de planperiode 2020-2024 zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Ieder jaar
evalueren we met het team in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Op basis van deze evaluatie en dit
schoolplan zullen we aan het einde van ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen.
Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Zakelijke gegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  LiemersNovum 

Algemeen directeur:  Dhr. Geluk

Adres + nummer:  Voltastraat 21

Postcode + plaats: 6902 PT Zevenaar 

Telefoonnummer: 0316-226514 

E-mail adres:  info@liemersnovum.nl

Website adres:  www.liemersnovum.nl 

Gegevens van de school  

Naam school: Basisschool Lindenhage

Directeur a/i: Dhr. Raateland

Adres + nummer.: Plantanenlaan 3 

Postcode + plaats: 6903 DK Zevenaar 

Telefoonnummer: 0316-523639 

E-mail adres: lindenhage@liemersnovum.nl 

Website adres: www.lindenhage.nl  

2.2 Team - Wie zijn wij?

Het team bestaat uit:

01 directeur
02 unitleiders
02 intern begeleiders
07 voltijd groepsleerkrachten
23 deeltijd groepsleerkrachten
03 onderwijsassistent
01 administratief medewerker
01 conciërge
04 interieurverzorgers 

Van de 44 medewerkers zijn er 38 vrouw en 6 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).

Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar   3  1

Tussen 50 en 60 jaar 1 5 1

Tussen 40 en 50 jaar 7 3

Tussen 30 en 40 jaar 2 14 1

Tussen 20 en 30 jaar 7

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 3 35 6
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Het beeld dat de leeftijdsopbouw binnen het team schetst is in balans. In vergelijking met de vorige schoolplanperiode
is de groep tussen 20 en 30 en tussen 30 en 40 gegroeid. Onze school heeft daarnaast een groep ervaren leraren; de
expertise van deze groep zetten we in voor de begeleiding van de jongere leraren.

2.3 Kenmerken van de leerlingen - Wie zijn onze leerlingen?

Onze school word bezocht door 482 leerlingen. Van deze leerlingen heeft 2% een gewicht: 9 leerlingen hebben een
gewicht van 0,3 en 2 leerlingen een gewicht van 1,2. Na een periode van krimp ontwikkelt het leerlingaantal zich de
laatste jaren vrij stabiel. Het percentage leerlingen met een (niet)-westerse migratie achtergrond is gering ( 2 à 3 %). 
In algemene zin hebben wij , op grond van de kenmerken van de leerlingen,  de volgende aandachtspunten: extra
aandacht voor de RTL-vakken (rekenen, taal, lezen), extra aandacht voor meer- en hoofdbegaafdheid en extra
aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling/actief burgerschap. Elke twee jaar vindt een
leerlingtevredenheidsonderzoek plaats welke wordt afgenomen door DUO. De uitkomsten van dit onderzoek worden
binnen de PDCA-cyclus gehanteerd voor het aanpassen/stellen van doelen. 

2.4 Kenmerken van ouders/omgeving - Wie zijn onze ouders/omgeving?

Omgeving 
Zoals eerder beschreven is basisschool Lindenhage onderdeel van stichting Liemers Novum. De school valt onder
het Samenwerkingsverband De Liemers en werkt daarnaast samen met het Personeelscluster Oost Nederland.
Lindenhage is geen wijkschool. De leerlingen die onze school bezoeken, komen uit alle lagen van de bevolking en
wonen over heel Zevenaar verspreid. Onze school staat in een wijk die gebouwd is in de jaren '70 met een divers
huizenaanbod. 

Ouders
De achtergrond van de ouders/verzorgers is van dien aard dat de school geen extra formatiegelden krijgt i.v.m. de
weging van leerlingen. De school ziet ouders als educatief partners binnen de ontwikkeling van het kind. Elke twee
jaar vindt een oudertevredenheidsonderzoek plaats welke wordt afgenomen door DUO. De uitkomsten van dit
onderzoek worden binnen de PDCA-cyclus gehanteerd voor het aanpassen/stellen van doelen. 

 

2.5 SWAT-analyse

Passend bij de landelijke ontwikkeling zijn onderstaande doelen voor de school relevant:

- Veel aandacht voor passend onderwijs;  
- Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen; 
- Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling); 
- Inzet ICT in het lesprogramma; 
- Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren. 

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

De school werkt vanuit het gedachtegoed van Covey, via
zeven gewoontes, aan persoonlijk leiderschap. Hiermee
geeft de school vorm aan het pedagogisch klimaat. 

Binnen de schoolorganisatie is het een uitdaging om
vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid de
doorgaande onderwijskundige lijn te bewaken binnen en
tussen parallelgroepen en units 1-4 en 5-8.  

Er is een professionele leergemeenschap waarin
seniorleerkrachten (specialisten op leergebieden) samen
met  stuurgroepen cyclisch samenwerken aan
onderwijskwaliteit.

We hebben de ambitie om door te bouwen aan het
vormgeven van toekomstgericht onderwijs met behulp
van 21st century skills en curriculum.nu. 

De school heeft bewust een eigen keuze gemaakt om te
werken met onderwijsplannen waarin wij uitgaan van een
breed beschreven onderwijsaanbod dat leidend is in het
vormgeven van ondersteuning bij kinderen.

De school heeft de ambitie de relatie met stakeholders
uit de omgeving te versterken. 

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

In het schooljaar 2020-2021 betrekt de school een
geheel vernieuwd gebouw aan de Platanenlaan. Binnen
dit gebouw krijgen zowel visie als missie een prominente
plaats in de inrichting. 

Nieuwbouwwijk Groot Holthuizen is enorm in trek binnen
Zevenaar. Wat doet dit met onze populatie? 

 In het schooljaar 2020-2021 wordt vanuit het IKC-
gedachtegoed samengewerkt aan eigen wijsheid. 

 Het leerkrachtentekort vormt op dit moment nog geen
probleem binnen onze regio. Hoe zal zich dit in de
toekomst ontwikkelen?

2.6 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. 

Onderwijskundig beleid: 
Basisschool Lindenhage werkt met The Leader in Me (Covey). De kennis en achtergronden van deze insteek moeten
levend worden gehouden nadat het implementatietraject afloopt.  
Op basisschool Lindenhage is de basis duidelijk op orde. Het beleid van de school is er op gericht het huidige
leerlingaantal te behouden. De komende jaren vindt de school daarom een uitdaging in de profilering van het
onderwijs.  

Personeelsbeleid:
Ruim 40% van het team valt in de categorie tussen 30 en 40 jaar oud. De overige leeftijdsklassen zijn met ongeveer
20 % evenredig verdeeld. Het percentage leerkrachten dat ouder is dan 60 is met 9 % laag. De komende
schoolplanperiode gaan er 3 collega's met pensioen. Met het oog op het lerarentekort is het in stand houden van het
team een uitdaging. Daarnaast is het een wens van de school het aandeel mannelijke leerkrachten binnen het team
te vergroten. 

Organisatorisch beleid:
Per 01-08-2020 wordt het gerenoveerde schoolgebouw aan de Platanenlaan betrokken. Vanuit de IKC-gedachte zal
hier worden samengewerkt met Het Kofschip en kinderopvang Zonnekinderen. Dit vraagt een organisatorische
verandering van de school.  
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn voor de school een aandachtspunt de komende jaren gezien het feit dat
een groot gedeelte van de gezinnen uit tweeverdieners bestaat. Daarnaast neemt het aantal gescheiden ouders nog
steeds toe.  

Financieel/materiaal beleid 
Basisschool Lindenhage is een financieel gezonde school met een doordachte bedrijfsvoering vanuit de
Planning&Control - cyclus. Leidend hierin is het feit dat geld als middel wordt gezien om beleid te bewerkstellingen.
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De komende schoolplanperiode zal de school een gerenoveerd gebouw betrekken waarin veel nieuwe materialen
aangeschaft dienen te worden.  

Kwaliteitsbeleid 
Basisschool Lindenhage voert planmatig en cyclisch kwaliteitsbeleid. Door de Wet Passend Onderwijs zien wij de
leerling populatie veranderen op de school. Dit doet echter weinig tot niets (ondanks vernieuwde normen) met het
leerlinggewicht op onze school. Gezien de leerling populatie stellen we ons ten doel boven landelijk gemiddeld te
scoren. Dit is de komende jaren een uitdaging voor de school.  

Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen maatregelen.

Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

The Leader in Me Groot (4) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Interne structuur Kosten: Begroting

Profilering Groot (4) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Open dagen/UCP's formuleren Kosten: Begroting

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Lerarentekort Groot (4) Catastrofaal (5)
Hoog

Maatregel: Proactief personeel werven

Leeftijdsopbouw team Zeer klein (1) Gemiddeld (3)
Laag

Maatregel: Natuurlijk verloop

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Nieuwbouw Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel:

participatie Klein (2) Minimaal (2)
Laag

Maatregel:

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid
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Omschrijving Kans Impact Risico

Nieuwbouw Klein (2) Minimaal (2)
Laag

Maatregel:

Krimp Middel (3) Maximaal (4)
Midden

Maatregel:

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

druk Passend Onderwijs Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel:

Resultaten Groot (4) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel:

2.7 Landelijke ontwikkelingen

Op de landelijke agenda hebben onderstaande zaken het laatste jaar hoge prioriteit: 

1. Veel aandacht voor passend onderwijs
2. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
3. Ouders als partners van de school
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
5. Inzet ICT in het lesprogramma
6. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
8. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen
9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)

10. Aandacht voor Wetenschap en technologie

2.8 Ontstaansgeschiedenis

Verleden
Lindenhage is op 1/8/96 ‘opgericht’. In het kader van ‘toerusting en bereikbaarheid’  zijn in de periode '92/'96 in
eendrachtige samenwerking tussen het schoolbestuur en de scholen een tweetal fusies gerealiseerd:   
1/8/92 De Hagendel en Wigwam Totempaal (De Hagendel)  
1/8/96 De Hagendel en De Lindenhoek (Lindenhage)   
De scholen hebben in die periode bewust gekozen voor de fusies teneinde zo optimaal mogelijk van de voordelen van
schaalvergroting te kunnen profiteren.  

Heden:
In het schooljaar 2019-2020 is het schoolgebouw aan de Platanenlaan volledig gerenoveerd. Vanaf schooljaar 2020-
2021 zal, samen met basisschool het Kofschip en kinderopvang Zonnekinderen, vanuit "eigen wijsheid" worden
samengewerkt vanuit de IKC-gedachte.  

2.9 Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben inspraak in het beleid. Op school is er een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn
3 ouders en 3 personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en praten over het beleid van de
school. De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau; de GMR heeft inspraak in het beleid dat alle scholen
gezamenlijk aangaat.  

2.10 Huisvesting

In het schooljaar 2019-2020 is de school, vanwege verbouwing van het hoofdgebouw aan de Platanenlaan, tijdelijk
gevestigd op twee locaties in Zevenaar (Platanenlaan en Da Costastraat). In het schooljaar 2020-2021 zal de school
onderdeel zijn van IKC Platanenlaan. In het gemoderniseerde gebouw zal vanuit visie (kernwaarden: veiligheid,
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samenwerking, talentontwikkeling in een open structuur) en IKC-gedachte worden samengewerkt met openbare
basisschool Het Kofschip en kinderopvang Zonnekinderen. Voor Lindenhage zijn er 20 lokalen beschikbaar in dit
gebouw. De school is in principe alleen via voet- en fietspaden te bereiken waardoor er een rustige en veilige
omgeving is ontstaan. Op 100 meter afstand is een goed bereikbare parkeerplaats gesitueerd. 
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een tiental grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2020-2024. De aandachtspunten die
binnen dit schoolplan zijn geformuleerd zijn aan één van de onderstaande streefbeelden te koppelen. 

Streefbeelden

1. Onze school is, met behoud van eigen identiteit, een IKC in samenwerking met openbare basisschool Het
Kofschip en kinderdagopvang Zonnekinderen.

2. Onze school geeft met behulp van The Leader In Me vorm aan het pedagogisch klimaat, de sociaal-emotionele
ontwikkeling en actief burgerschap.

3. Onze school hanteert een geïntegreerde werkwijze/methode voor de wereld oriënterende vakken waarin
toekomstgerichte denkvaardigheden een prominente plaats innemen.

4. Onze school heeft vorm gegeven aan professionele leergemeenschap binnen een professionele cultuur.

5. Onze school herformuleert haar missie/visie vanuit de bedoeling (why).

6. Onze school heeft de doorgaande lijn voor de kernvakken, gedrag en ICT in kaart gebracht vanuit de SLO
leerlijnen.

7. Onze school heeft een beleidsdocument voor meer-en hoogbegaafdheid opgesteld en praktisch
geïmplementeerd waardoor passend onderwijs geboden kan worden.

8. Onze school heeft binnen het didactisch handelen de overstap gemaakt van het IGDI-model naar het EDI-
model.

9. Onze school heeft de komende schoolplanperiode de ambitie om de beoordeling 'goed' te halen.

10. Onze school heeft vormgegeven aan talentgedreven werken met leerlingen.

3.2 Uitgangspunten en voorwaarden

Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. In een
professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel
opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de
schoolleiding expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die
gericht is op kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze
jaarplannen. Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van
invloed op het verandervermogen van de school.  

Professionele leergemeenschap 
De school geeft vorm aan een professionele leergemeenschap vanuit onderstaande kernelementen:
- Een professionele cultuur, die zich richt op gedeelde normen en waarden. De focus ligt op het leren van de
kinderen. 
- Het leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren. 
- De organisatiestructuur maakt samen leren mogelijk. Er zijn werkgewoontes ontwikkeld die samenwerkend leren
bevorderen en die ruimte bieden om elkaar te ondersteunen. 
- Er is een informatiesysteem met de focus op het leren van leerlingen en het verbeteren van de resultaten. 
- Er is ondersteunend human resource beleid met de focus op samen ontwikkelen. Kernwoorden hierbij zijn: motivatie,
betrokkenheid, toewijding en werkplezier. 

Integrale benadering en evaluatie
Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de persoonlijke ontwikkeling
af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van
de school en de vakbekwaamheid van de medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van
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ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school. In onze oordeelsvorming
onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het
onderwijsleerproces van invloed op de onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de
verschillende kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling ondersteuning en
bekwaamheden van het personeel.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Missie Lindenhage: 
Lindenhage heeft de ambitie kwalitatief goed onderwijs te bieden waarbij leerlingen zich fijn voelen. 

Na je Lindenhage-tijd ben je goed op de toekomst voorbereid, zodat je... 
- die vol vertrouwen tegemoet kunt zien 
- geleerd hebt je talenten voluit te benutten 
- beseft dat iedereen ertoe doet 
- weet dat je een belangrijk deel bent van het geheel 
- een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij.

De missie en de kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids. 

Onze parels 
Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde
waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels.

Parel Standaard

Op onze school werken we met The Leader in Me via 7 gewoonten aan
persoonlijk leiderschap.

OP1 - Aanbod

Op onze school werken we cyclisch aan onderwijskwaliteit met
zelfontworpen onderwijsplannen.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

Onze school is een veilige school. Dit blijkt uit de COTAN-geregistreerde
leerlingvragenlijsten en ouderenquetes.

SK1 - Veiligheid

Op onze school heerst een professionele cultuur waarin stuurgroepen
verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit medeontwikkelen en uitdragen.

KA1 - Kwaliteitszorg

Onze school kent een gestructureerd leerklimaat waar leerlingen zich in rust
kunnen ontwikkelen.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Onze school hanteert een doorgaande lijn op het gebied van didactisch
handelen.

OP3 - Didactisch handelen

4.2 De visies van de school

Visie Lindenhage: 
De kinderen op Lindenhage leren in een uitdagende, ontdekkende 
leeromgeving, waarbij samenhang wordt gezocht in samenwerking 
en individuele ontplooiing. De zelfstandigheid van leerlingen wordt 
o.a. gestimuleerd door de coachende rol van de leerkracht, waarbij 
de kwaliteiten van het individuele kind tot ontwikkeling komen 
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Aandachtspunt Prioriteit

Eigenaarschap/ autonomie leerlingen vergroten gemiddeld

ProcesThe Leader In Me hoog

Educatief partnerschap met buitenlandse school laag

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Lindenhage) hoog

Samenwerking kleuters-peuters hoog

Cooperatieve werkvormen gemiddeld

Gepersonaliseerd leren/ Differentieren gemiddeld

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een rooms-katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in
het onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie
tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving –
ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen
op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. We hechten
waarde aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houdingen en reflecterende vermogens die leerlingen in staat
stellen zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers binnen de huidige Nederlandse, pluriforme maatschappij.  

 De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- In alle groepen wordt aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen. 
- De zeven gewoonten van Covey bieden ons een raamwerk van waaruit leerlingen de persoonlijke kennis
ontwikkelen die als basis voor de ontwikkeling van vaardigheden, houdingen en reflecterende vermogens dient.  
- We zien de school als maatschappij en als onderdeel van de maatschappij. In dit verband weten we dat, rekening
houdend met de kenmerken van onze leerling populatie, wereldgodsdiensten een plaats binnen ons curriculum
moeten krijgen. Leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats door middel van excursies.  

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken
(leerkrachten en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele
leerling besproken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met The Leader in Me. Deze vernieuwde pedagogische lijn die is ingezet op
Lindenhage is gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey: de 7 gewoonten van effectief leiderschap, met
de naam The Leader in Me: 
Gewoonte 1: Wees proactief 
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen 
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst 
Gewoonte 4: Denk win-win 
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden 
Gewoonte 6: Creëer synergie 
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp 
Deze lijn ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf
en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale)
situaties. De gewoonten zijn in de fysieke omgeving en het handelen van personeel verweven en vormen zo een rode
draad binnen het onderwijs op Lindenhage.  

- Binnen de PDCA-cyclus wordt vanaf het schooljaar 2017-2018 gewerkt met een onderwijsplan gedrag. In het
onderwijsplan staat beschreven op welke manier vorm gegeven wordt aan schoolambities, leerlijnen, leertijd,
differentiatie en organisatie. Voortvloeiend uit deze basis wordt per groep de aanpak op 3-tier niveau beschreven. 
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- De leerlingen worden gevolgd via het leerlingvolgsysteem Zien. De leerkrachten vullen 2x per jaar de
leerkrachtenvragenlijst in.  De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen ook de leerlingenvragenlijst in. Op deze manier
maken we de sociale veiligheid en ontwikkeling van sociale vaardigheden bij onze leerlingen zichtbaar. Vanuit de
resultaten worden jaarlijks schoolanalyses gemaakt die onderwijsontwikkeling mogelijk maken.  

- Rekening houdend met de actuele behoefte en onze leerling populatie wordt jaarlijks een aanbod van
maatschappelijke excursies en gastlessen gecreëerd. Hierbij worden actuele maatschappelijke onderwerpen
onderdeel van het onderwijs binnen Lindenhage. We zien de school als maatschappij en onderdeel van de
maatschappij. Met dit aanbod bewerkstelligen we een transfer naar de maatschappij waar leerlingen ervaren dat de
school en zijzelf onderdeel van een bredere context zijn waar ze invloed op kunnen uitoefenen. 

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar
leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving.
Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze
leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook
naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

- Via The Leader in Me wordt vormgegeven aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes en het
reflecterende vermogen bij leerlingen. Wij zien dit als een voortdurende ontwikkeling waarbij de fysieke omgeving en
leerkrachtgedrag een centrale plaats innemen. Binnen het kader van The Leader in Me is, binnen kaders,
professionele ruimte voor leerkrachten om zelf vorm te geven aan deze ontwikkeling. Deze manier van werken is
passend bij de professionele leergemeenschap die Lindenhage als groot ontwikkeldoel de komende vier jaar
nastreeft.  

- Rekening houdend met de actuele behoefte wordt jaarlijks een aanbod van maatschappelijke excursies en
gastlessen gecreëerd. Hierbij worden actuele maatschappelijke onderwerpen onderdeel van het onderwijs binnen
Lindenhage. Met dit aanbod bewerkstelligen we een transfer naar de maatschappij waar leerlingen ervaren dat de
school en zijzelf onderdeel van een bredere context zijn waar ze invloed op kunnen uitoefenen. 

4.6 Leerstofaanbod

Inrichting van het onderwijs 
De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij
de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de
schoolorganisatie. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in verschillende documenten zoals: de
schoolgids, het zorgplan en het ondersteuningsprofiel   
  
Kerndoelendekkend 
Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit aanbod worden  eigen
accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in
paragraaf 4.1. Dat kan bij de leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven.
Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het onderwijskundig-  en
pedagogisch kader van de school leidend is.   
  
Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de
school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de
toekomst. De schoolleiding stelt in samenspraak met het team het schoolondersteuningsprofiel op. Het
schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het profiel inventariseert de
school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De
school publiceert het profiel via publieke kanalen zoals bijvoorbeeld schoolgids en website, zodat iedereen (ouders,
leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.  
  
M.b.t. onderwijs vraagt de komende schoolplanperiode aandacht voor:
- Aanschaf en implementatie nieuwe methode technisch lezen
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- Aanschaf en implementatie van nieuwe methode schrijfonderwijs
- Aanschaf en implementatie nieuwe werkwijze onderzoekend leren (WO) 
- Ontwikkeling en implementeren van beleidsdocument meer- en hoogbegaafdheid  
- Verdere implementatie passend onderwijs    
- Schoolplan 2024-2028  
  
Gerelateerde documenten 
- Schoolgids Lindenhage 
- Ondersteuningsplan Lindenhage  
- Onderwijs en identiteit van stichting LiemersNovum 

Aandachtspunt Prioriteit

Professionalisering team (rekenen) hoog

Professionalisering team (meer- en hoogbegaafdheid) hoog

Implementatie aanschag werkwijze WO-vakken hoog

Orientatie aanschaf werkwijze WO-vakken hoog

Inloop hoog

Leerlijn leren 'leren' / Presentatie- en studievaardigheden leerlingen gemiddeld

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Taal Actief  
Versie 4 

Methodegebonden toetsen 2025-2026 

 Kleuteruniversiteit Observatielijsten Jaarlijks 

 Snappet Methodegebonden toetsen Jaarlijks

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  Jaarlijks

Technisch lezen Veilig leren lezen 
KIM Versie

Methodegebonden 
 AVI/DMT

 2023-2024

  Estafette Methodegebonden
AVI/DMT 

 2020-2021

  Protocol Leesproblemen - Dyslexie  Jaarlijks

    

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Methodegebonden
CITO-LOVS

Jaarlijks 

  Humpie Dumpie Methodegebonden 2027-2028 

  Cito-eindtoets  

Spelling Taal Actief 
Versie 4

Methodegebonden
CITO LOVS

2025-2026 

  Cito-eindtoets  
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Schrijven Pennenstreken  Methodegebonden 2020-2021 

  Zwart-Wit  Methodegebonden  2021-2022

  Schrijfkriebels  Observatielijsten  2026-2027

Engels Take it Easy Methodegebonden toetsen vanaf groep 5 2026-2027

Rekenen Reken Zeker 2020-2021  

  Snappet Methodegebonden
CITO-LOVS

Jaarlijks

  Kleuteruniversiteit Observatielijsten Jaarlijks

  Met Springen Vooruit Observatielijsten Jaarlijks

 BAREKA Methodegebonden Jaarlijks

  Cito-eindtoets

Geschiedenis Argus Clou Methodegebonden 2020-2021 

Aardrijkskunde Meander Methodegebonden 2020-2021

Natuuronderwijs Argus CLOU Methodegebonden 2020-2021 

Wetenschap & Techniek Argus CLOU Methodegebonden 2020-2021 

  Technieklokaal - Jaarlijks 

Verkeer Op voeten en fietsen! Methodegebonden Jaarlijks 

 Jeugdverkeerskrant Methodegebonden   Jaarlijks

  Verkeersexamen groep 7  Jaarlijks

Tekenen Moet je doen!  -  Jaarlijks

Handvaardigheid Moet je doen!  - Jaarlijks 

Muziek 123 Zing! - Jaarlijks 

  Muziekimpuls Presentaties  Jaarlijks  

Drama Moet je doen! Methodegebonden Jaarlijks 

Bewegingsonderwijs BIOS Methodegebonden Jaarlijks 

 SEO/Actief burgerschap The Leader in Me - Jaarlijks 

Zien! 
Veiligheidsbeleving
Sociale vaardigheid

 LOVS Jaarlijks 

Taakspel - 2019-2020 

  Een doos vol gevoelens  -  2019-2020

  Klassenkracht  -  Jaarlijks

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Aandachtspunt Prioriteit

Methode voortgezet technisch lezen vernieuwen hoog

Invoeren portfolio 3 en 4 gemiddeld

Invoeren portfolio 5 t/m 8 gemiddeld
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4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met
anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we contact
met voorschoolse voorzieningen. Op basis van informatie kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een
taalachterstand. Daar waar nodig (als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven) zetten we extra
taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te
maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een stuurgroep taal waaraan leiding wordt gegeven door een gekwalificeerd
seniorleerkracht.

2. Onze school beschikt over een stuurgroep technisch/begrijpend lezen waaraan leiding wordt gegeven door een
twee gekwalificeerde seniorleerkracht.

3. Onze school maakt gebruik van moderne methodes voor technisch en begrijpend lezen die passen bij de
missie/visie, handelings- en opbrengstgericht werken en de leerling populatie.

4. Onze school maakt gebruik van moderne en geïntegreerde methodes voor taal. Spelling en woordenschat die
passen bij de missie/visie, handelings- en opbrengstgericht werken en de leerling populatie.

Aandachtspunt Prioriteit

Professionalisering team (begrijpend lezen) hoog

Kwaliteitsimpuls werkwoordspelling hoog

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne lesmethodes en Cito-toetsen om
de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met onderwijsplannen. De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school heeft een stuurgroep rekenen die wordt geleid door twee gekwalificeerde seniorleerkrachten.

2. Onze school werkt methodisch met Reken Zeker i.c.m. Snappet.

3. De leraren werken cyclisch aan onderwijskwaliteit m.b.v. het onderwijsplan rekenen.

4. Onze school besteedt structureel tijd aan automatiseren aan de hand van Snappet, Bareka en Met Sprongen
Vooruit

Aandachtspunt Prioriteit

Professionalisering team (rekenen) gemiddeld

Gebruik Snappet optimaliseren hoog

4.10 Wereldoriëntatie

Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, gezond gedrag en verkeer. 
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In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen
oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Binnen de wereldoriënterende vakken ontstaat op deze
manier een kennisbasis die het mogelijk maakt om op een actieve manier als wereldburger deel te nemen aan de
maatschappij.

Daarnaast oriënteren leerlingen zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel
erfgoed. 

De school heeft de ambitie om tijdens de komende schoolplanperiode een andere invulling te geven aan het vak
wereldoriëntatie. Vanuit de sterke zwakte analyse wil de school hiermee invulling geven aan toekomstgericht
onderwijs. De school heeft de ambitie de wereldoriënterende vakken geïntegreerd en thematisch aan te bieden en het
eigenaarschap/de autonomie van de leerlingen binnen deze vakken te vergroten. Gekoppeld aan de grote
ontwikkeldoelen gaat de school de komende vier jaar aan de slag met de aanschaf en implementatie van een nieuwe
werkwijze/methode voor de wereldoriënterende vakken.   

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn op dit moment:

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een moderne methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek.

2. We besteden gericht aandacht aan verkeersonderwijs

3. We besteden gericht aandacht aan gezond gedrag (via projecten)

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

5. De school kiest ervoor het techniekonderwijs te verrijken door met groep 7 en 8 viermaal per jaar een
technieklokaal te bezoeken.

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. 

Ieder schooljaar wordt een kunstdiscipline onder de loep genomen en wordt gekeken hoe het onderwijs hierin
versterkt kan worden.

In de afgelopen schooljaren hebben het onderwijs in muziek, beeldende vorming, dans en drama een impuls
gekregen.

Naast de cultuureducatie binnen school wordt er ook samengewerkt met de scholen binnen de hele gemeente. Dit
gebeurt in de Commissie Cultuureducatie Zevenaar. In deze commissie zijn zowel de scholen als de culturele
instellingen vertegenwoordigd. Het streven is de kinderen in de loop van acht jaar basisonderwijs met alle
kunstdisciplines en cultureel erfgoed in contact te brengen.

De school heeft de ambitie om tijdens de komende schoolplanperiode een vakdocent muziek aan te stellen, zodat het
muziekonderwijs op Lindenhage hierin versterkt kan worden.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over twee cultuurcoördinatoren

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

3. Vanuit het Muziekimpuls worden er muzieklessen gegeven (inclusief het leren gebruiken van instrumenten)

4. Wij beschikken over een methode voor het vak Muziek, tekenen, handvaardigheid en drama.

5. Wij besteden aandacht aan dramatische expressie
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4.12 Bewegingsonderwijs

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

De school heeft de ambitie om tijdens de komende schoolplanperiode de vakdocent gym te blijven behouden, zodat
het bewegingsonderwijs op Lindenhage hierin versterkt blijft worden. Daarnaast heeft de school de ambitie om in
samenwerking met Zonnekinderen een naschoolse activiteitenaanbod bewegen te creëren.  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen (aug 2020)

2. Alle leraren zijn bevoegd (of zijn bezig deze bevoegdheid te halen) om bewegingsonderwijs te verzorgen

3. We beschikken over een vakdocent Lichamelijk opvoeding die door de gemeente wordt gesubsidieerd

4. We beschikken over een uitgewerkt curriculum Lichamelijke opvoeding

5. We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs

6. De groepen 1/2 spelen dagelijks 1 1/2 uur buiten op een goed geoutilleerd speelplaats met materialen die
uitnodigen tot bewegen.

7. De groepen 3 t/m 8 spelen dagelijks minimaal 30 minuten buiten op een goed geoutilleerde speelplaats waar
diverse mogelijkheden tot sport en spel zijn

8. Er wordt veel gebruik gemaakt van Bewegend Leren

4.13 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan naar Technoplaza (technieklokaal) om de kennis en vaardigheden en de
onderzoekende houding op dit vakgebied te versterken.

De school heeft de ambitie om tijdens de komende schoolplanperiode te beschikken over een doorgaande lijn voor
wetenschap en techniek. Tevens willen we graag beschikken over een techniekcoördinator die de doorgaande lijn kan
bewerkstelligen. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We hanteren een methode voor wetenschap en techniek (Argus Clou)

2. We toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek.

3. We koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills

4.14 Engelse taal

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

Op Lindenhage is er een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op het vakgebied Engels. In de groepen 1 t/m 4 wordt er
op een speelse manier Engels gegeven. Vanaf groep 5 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal om de
leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het VO. Zodat de doorgaande lijn gewaarborgd blijft.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. In de groepen 1 t/m 4 wordt de methode Take it Easy op een speelse manier m.b.v. een Native Speaker
ingezet

2. In de groepen 5 t/m 8 besteden we structureel aandacht aan de Engelse taal (Take it Easy)

3. In alle groepen worden de lessen ondersteund door een Native Speaker

4.15 Les- en leertijd

Onze school hanteert het 5-gelijke-dagen model. Op onze school hanteren we voor de volgende lestijden: 

08.30 uur - 10.00 uur Effectieve lestijd 
10.00 uur - 10.30 uur Eten & Drinken / Pauze 
10.30 uur - 12.00 uur Effectieve lestijd 
12.00 uur - 12.30 uur Eten & Drinken / Pauze 
12.30 uur - 14.00 uur Effectieve lestijd 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een lessentabel,
een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen met effectief klassenmanagement voor effectief gebruik van de lestijd.

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

3. De leraren hanteren een effectieve dagplanning.

Beoordeling

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

Naast het schoolplan worden er ook doelen omschreven in een jaarplan dat gezamenlijk met team ontwikkeld wordt
en jaarlijks door het team geëvalueerd wordt. Tweejaarlijks vragen wij aan de ouders en leerlingen in een
tevredenheidsmeting hierop feedback.

Bijlagen

1. Lessentabel

4.16 Pedagogisch handelen

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties
van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. De basis van het pedagogisch handelen van de school is te vinden in
het gedachtegoed van Covey. Daarnaast hanteert de school Taakspel om een prettig pedagogisch klassenklimaat te
scheppen. Het instrument ZIEN! wordt vanuit Parnassys gehanteerd om de veiligheid en sociale ontwikkeling van
leerlingen te monitoren. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving

2. De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]

3. De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen

4. De leerkrachten bieden de leerlingen structuur

5. De leerkrachten zorgen voor veiligheid

6. De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken

7. De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

8. De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas

Beoordeling

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

In het jaarplan worden onderdelen vanuit het schoolplan jaarlijks geëvalueerd.

Aandachtspunt Prioriteit

Binnen de stuurgroepen is het pedagogisch handelen een jaarlijks terugkerend onderwerp. gemiddeld

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het IGDI-model. De komende
schoolplanperiode heeft de school de ambitie het EDI-model te hanteren. Van belang is, dat de uitleg en de
verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door: actieve leerlingen en
ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). Het team heeft er bewust voor gekozen de
werkdrukgelden in te zetten voor ondersteuning in en buiten de groep. 

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen

2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

3. De leraren geven directe instructie

4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen

5. De leerlingen werken zelfstandig samen

6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde)

7. De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogelijk zelf corrigeren

8. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie

9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

10. De leraren variëren de onderwijstijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

11. De leraren zorgen voor taakgerichtheid

12. De leraren zorgen voor betrokkenheid

13. De leraren geven effectieve feed-up, feedforward en feedback aan de leerlingen

14. De leraren geven feedback op taakniveau, procesniveau, zelfregulerend niveau en persoonlijk niveau vanuit
een growth mindset.
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Beoordeling

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

Jaarlijks worden de kwaliteitsindicatoren beoordeeld in de stuurgroep vergaderingen.

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen.  Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. De zeven gewoonten van Covey zijn hierin leidend
voor de school. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te
gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing
nodig hebben, krijgen die ook. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen

2. De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken

3. De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie)

4. De taken bevatten keuze-opdrachten

5. De leraren laten de leerlingen –waar mogelijk- samenwerken en elkaar ondersteunen

6. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen

Beoordeling

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

In het jaarplan worden onderdelen vanuit het schoolplan jaarlijks geëvalueerd.

4.19 Klassenmanagement

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

Op Lindenhage hanteren wij het Directe instructiemodel (IGDI). Dit model is een vorm van leerkracht gestuurde
instructie, gericht op het overbrengen van informatie en ontwikkelen van vaardigheden. Op Lindenhage zetten we het
DI model in tijdens de lessen. 

We hebben de ambitie het komende schoolplan het EDI-model te integreren. Daarop aansluitend voeren alle
leerkrachten collegiale consultatie uit met als thema kijkwijzer EDI.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal

2. De leraren hanteren heldere regels en routines

3. De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd worden

4. We hanteren op school het directe instructiemodel

5. De leraren voorkomen regel overtredend gedrag

6. We zetten op school Taakspel in om op planmatige wijze te werken aan het beïnvloeden van gedrag.

4.20 Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
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hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het
LOVS CITO binnen ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we
opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar
nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat
onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. Naast het zorgplan beschikt Lindenhage over onderwijsplannen. De
onderwijsplannen verhelderen het aanbod en de doorgaande lijn per vakgebied, de ontwikkeling van de groep als
geheel, de ontwikkeling van de subgroepen en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). 

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van
de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepen (basis-plus-hulp) en de ontwikkeling
van individuele leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren kennen de leerlingen

2. De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen

3. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben

4. Ouders worden betrokken bij de (extra) ondersteuning voor hun kind

5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de ondersteuning voor leerlingen

6. We gebruiken LVS Parnassys, LVS Zien en de onderwijsplannen voor het volgen van de prestaties en de
ontwikkeling van de leerlingen

7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepalen de interne begeleiders samen met de
leerkrachten de aard en de ondersteuning voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

8. De school voert de ondersteuning planmatig uit.

9. De intern begeleiders coördineren de ondersteuningsbehoeften en begeleiding

4.21 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met onderwijsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken en de resultaten van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een
onderwijsplan op. In het onderwijsplan onderscheiden we de basisgroep, de plusgroep (verdiept arrangement) en de
hulpgroep (intensief arrangement).

 De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Ze
dragen er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs
wordt afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van het
onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is, monitort het management en de interne begeleiders voortdurend of de
leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele
leerlingen. Dit doen we m.b.v. de managementrapportage, tevredenheidsonderzoeken (leraren, ouders en leerlingen),
maar ook via ons personeelsbeleid. 

De school heeft de ambitie om tijdens de komende schoolplanperiode nog intensiever in te zetten op een
ononderbroken ontwikkeling en deze te waarborgen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie niveaus

2. De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking

3. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

4. De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) groepjes leerlingen (basis-plus-hulp)

5. De leraren stemmen hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen

4.22 Extra ondersteuning

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

De school maakt daarnaast bewust de keuze om de werkdrukgelden en gelden uit de zware ondersteuning in te
zetten buiten de groep. Concreet betekent dit dat de leerlingen met een OPP individuele begeleiding buiten de klas
hebben. De inhoud van deze begeleidingstijd wordt in nauw overleg tussen leerkrachten/onderwijsassistenten en
leerkrachtondersteuners vorm gegeven. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben

2. Het OPP wordt geschreven volgens een vast format

3. Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld

4. Het SOP beschrijft wanneer een leerling een eigen leerlijn krijgt

5. Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning

6. Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteunings-
behoefte

4.23 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en daar waar nodig extra ondersteuning. In ons
schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we kunnen geven. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP)

2. Onze school biedt basisondersteuning

3. Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden

4. De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel

5. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

4.24 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we een norm vastgesteld. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de
uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde
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vaardigheidsscore). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de
leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod opplussen
Differentiatie aanpassen 

Wij monitoren ons opbrengstgericht werken jaarlijks aan de hand van de managementrapportage. De schoolleiding en
de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de interventies toe te
passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om
good practice op te doen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten

2. We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten

3. De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd

4. De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren

4.25 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een
leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. We monitoren of de leerlingen zich
ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt
conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. In het kader van de ononderbroken
ontwikkeling stellen we jaarlijks een overzicht op van het aantal verlengers, het aantal zittenblijvers en het aantal
leerlingen met een OPP (eigen leerlijn). Met betrekking tot verlengen en zittenblijven hebben we normen opgesteld.
Voor verlengen is dit 12% (groep 1 en 2) en voor zittenblijven 3% (groep 3 t/m 8). 

De intern begeleiders bespreken meerdere malen per jaar de (te verwachten) resultaten van het leerling-
onderwijsvolgsysteem (LOVS) met de betreffende groepsleerkracht. De groepsleerkrachten schrijven en presenteren
de resultaten van de groepsanalyse binnen de parallelgroepen aan elkaar. De IB'er schrijft naar aanleiding van deze
analyses de schoolanalyse en presenteert deze binnen het team. Het LOVS bestaat uit toetsen waarmee vorderingen
worden geregistreerd op het gebied van spelling, begrijpend en technisch lezen en rekenen. Ook bespreken zij het
welbevinden van leerlingen, hun sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Waar nodig wordt een “plan van
aanpak” opgesteld. 

Twee keer per jaar stellen we de managementrapportage op, waarin we de resultaten van de LOVS toetsen
vergelijken met de gestelde doelen. De resultaten worden geanalyseerd op zowel school- , groeps-  als individueel
niveau. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun
kenmerken) [m.n. Rekenen en Taal]

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen
en Taal]

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)

4. De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

5. De leerlingen ontwikkelen zich ononderbroken

6. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar

7. Het aantal verlengers is minder dan 12% (groep 1 en 2)

8. Het aantal zittenblijvers is minder dan 5% (groep 3 t/m 8)

9. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs

10. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Beoordeling

De intern begeleiders bespreken meerdere malen per jaar de (te verwachten) resultaten van het leerling-
onderwijsvolgsysteem (LOVS) met de betreffende groepsleerkracht. De groepsleerkrachten schrijven en presenteren
de resultaten van de groepsanalyse binnen de parallelgroepen aan elkaar. De IB'er schrijft naar aanleiding van deze
analyses de schoolanalyse en presenteert deze binnen het team. Het LOVS bestaat uit toetsen waarmee vorderingen
worden geregistreerd op het gebied van spelling, begrijpend en technisch lezen en rekenen. Ook bespreken zij het
welbevinden van leerlingen, hun sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Waar nodig wordt een “plan van
aanpak” opgesteld.

Twee keer per jaar stellen we de managementrapportage op, waarin we de resultaten van de LOVS toetsen
vergelijken met de gestelde doelen. De resultaten worden geanalyseerd op zowel school- , groeps-  als individueel
niveau. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld. 

4.26 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LOVS
ParnasSys. Het toetsrooster is onderdeel van het jaarrooster.  De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde
agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de contactmomenten
geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). De school
evalueert jaarlijks de ervaringen en oriënteert zich naar aanleiding van deze ervaringen waar nodig op andere
aanbieders. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven
in de schoolgids.  

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem

2. Onze school beschikt over een toetskalender

3. Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften

4. Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten

5. Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito)

6. Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.
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Aandachtspunt Prioriteit

Onze school gaat het huiswerkbeleid herzien. hoog

4.27 Vervolgsucces

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen
jaarlijks met de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen
op de Kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). De analyse heeft een plaats binnen de groepsbespreking van groep
8 en de managementrapportage. Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig-
bij. 

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie schoolgids)

2. Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3

3. De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3

Lindenhage

Schoolplan 2019-2023 30



5 Personeelsbeleid

5.1 LN Integraal personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde competenties. 

We gaan uit van de volgende competenties:

A) VAKINHOUDELIJK 
- kennis 
- kunde 
B) PEDAGOGISCH 
- kennis 
- kunde 
C) COMMUNICATIE 
- Intern (directie/ team) 
- Extern (o.a. ouders) 
D) CREATIEF DENKEN EN HANDELEN 
E) DIGITALE GELETTERDHEID 
- computational thinking 
- ict-basisvaardigheden 
- informatievaardigheden 
- mediawijsheid 
F) KRITISCH DENKEN 
G) PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN 
H) SAMENWERKEN 
I) SOCIALE EN CULTURELE VAARDIGHEDEN 
J) ZELFREGULERING

De vastgestelde criteria bij de competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de cao Primair
Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument
Bekwaamheidsdossier Cupella, waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team
als geheel. Deze kijkwijzer gebruiken we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal
bij de diverse groepsbezoeken, maar bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, ontwikkel-
en beoordelingsgesprekken. Deze worden in een driejarige cyclus gehouden: OG,OG,BG. 

Alle medewerkers schrijven in september een Persoonlijk ontwikkelingsplan. Gekoppeld aan de beschreven
competenties worden binnen dit plan SMART-doelen gesteld. Het POP is onderdeel van het instrument
bekwaamheidsdossier Cupella.  

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een competentieset voor leraren

2. We beschikken over een competentieboekje (met toelichtingen op de competentieset)

3. We gebruiken Cupella als gevalideerd observatie-instrument (kijkwijzer)

4. We beschikken over een functionerende gesprekencyclus

5. We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze

6. Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de
leraren
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Aandachtspunt Prioriteit

Implementatie formulieren Cupella OG/BG gemiddeld

Interne mobiliteit gemiddeld

Personeeltevredenheidsonderzoek gemiddeld

Professionalisering team (professionele dialoog) gemiddeld

Onderhouden bekwaamheden binnen Cupella gemiddeld

Datagestuurd werken (LOVS/ZIEN) gemiddeld

Optimaliseren 21ste eeuwse vaardigheden gemiddeld

Oudercommunicatie (Onderwijsaanbod) gemiddeld

Professionele leergemeenschap (LeerKracht) hoog

5.2 LN Bevoegde en bekwame medewerkers

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma,
aangevuld met een diploma ' Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs'.

De directeuren beschikken over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden
van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Daarin staat
de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid).

Onze intern begeleiders zijn in functie benoemd. Zij zijn opgeleid tot bevoegd intern begeleider met een certificaat
Interne begeleiding en/of master SEN of gelijkwaardig.

Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en
vakbekwaam. Het instrument Bekwaamheidsdossier geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In
de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van
bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister en de leraren staan ingeschreven in het
lerarenregister. Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier. Voor de aandachtspunten
verwijzen wij naar de paragraaf organisatorische doelen. 

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet. We weten wat wenselijk is op
een termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken. 
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1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2019-2020 Gewenste situatie 2023-2024

1 Aantal personeelsleden 42 42

2 Verhouding man/vrouw 5-37 5-37

3 L10-leraren 23 23

4 senior leraren 7 8

5 Aantal IB'ers 2 2

6 Opleiding schoolleider / MT 3 3

7 Onderwijsassistenten 3 3

8 Onderwijsondersteunend 6 2

9 Senior ICT 1 1

 10 Senior Rekenen                2 1

11 Senior Taal&Spelling  1 1

12 Senior gedrag 1 1

13 Senior MHB 1 1

 14 Senior leesonderwijs               2  1

  15 Senior jonge kind               0                 1 

  16 Senior (Nader te bepalen)               0                 1

 Senior (nader te bepalen) 0 1

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

Het beleid van de school is gericht op behoud van het huidige leerlingaantal. Met de risicoanalyse en SWAT-analyse
in het achterhoofd vraagt dit een proactieve houding aangaande de profilering van de school. Om deze reden is dit
doel ook bij de grote ontwikkeldoelen opgenomen. 

Op Lindenhage wordt de term L11-leerkracht niet gehanteerd. In de organisatie wordt de term seniorleerkracht
gehanteerd. Voor wat betreft de seniorleraren hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: een
specialist jonge kind en een specialist Wereldoriëntatie (beiden minimaal HBO+). 

Momenteel (2018) beschikken we over de acht volgende seniorfuncties: unitleiders (2x), ICT-specialist (1x),
rekenspecialist (2x), taalspecialist (1x), gedragsspecialist(1x), specialist meer- en hoogbegaafdheid (1x). Twee
seniorleerkrachten hebben een afgeronde Master-SEN opleiding. De verdeling van de seniorfuncties is onevenredig
ontstaan. D.w.z. alle seniorleerkrachten zijn werkzaam in de bovenbouw van de school. 

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een administratief medewerker, een conciërge en 4
interieurverzorgers. 

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. Vanuit bovenstaande informatie heeft de school de volgende
aandachtspunten voor de komende schoolplanperiode:
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Aandachtspunt Prioriteit

1. Gezien de ontwikkeling tot IKC stelt de school zich ten doel de interne structuur i.o.o. met
alle betrokkenen op een passende manier vorm te gaan geven. Hiervoor zal in het
schooljaar 2020-2021 een nieuwe IKC-directeur worden aangesteld. De school heeft de
ambitie met twee unitleiders en 2 IB'ers te blijven werken.

hoog

2. Bij invulling van nieuwe vacatureruimte gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar
een man. Dit gezien de man-vrouw verhouding binnen het team.

laag

3. Binnen de groep seniorleerkrachten zijn minimaal 3 medewerkers in het bezit van een
master-SEN.

gemiddeld

4. De seniorleerkrachten zijn evenwichtig over de twee units verdeeld. hoog

5. LiemersNovum gaat een Europese aanbesteding doen voor de interieurverzorging. laag

6. Gezien het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de administratief
medewerker heeft de school een nieuwe en geschikte kandidaat benoemd.

gemiddeld

7. Alle seniorleerkrachten zijn minimaal HBO+ geschoold. hoog

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt momenteel gevormd door de directeur a/i en twee unitleiders van de school. De school stelt
zichzelf ten doel het komende jaar een nieuwe IKC-directeur te benoemen. 

Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat
organiseren van de gang van zaken op school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het
onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief en situationeel leiding geven, dat betekent dat ze
daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren. 

De directie stelt zich de komende schoolplanperiode ten doel elementen  van gespreid en gedeeld leiderschap te
implementeren binnen Lindenhage. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze
school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes

2. De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school

3. De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze

4. De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate

5. De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden

6. De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen

7. De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze

8. De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele en proactieve instelling van de
werknemers, aan een juiste beroepshouding. Vanuit onze visie zijn veiligheid, kwaliteit, samenwerken, enthousiasme
en ontwikkeling hierbij belangrijke kernwaarden. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school

2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar

3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken

4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten

5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

6. Feedbackcultuur: De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

7. De leraren zijn gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen

5.6 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd.

Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IB-ers
klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. Tijdens de komende schoolplanperiode zullen collegiale
klassenconsultaties/beeldcoaching verder worden vormgegeven.

Typerend voor onze school is tevens, dat we de ambitie hebben te leren met en van elkaar in professionele
leergemeenschappen. Hiertoe werken we met stuurgroepen waaraan uitvoerend leiding wordt gegeven door een
seniorleerkracht. Op deze manier spreiden we leiderschap en creëren we eigenaarschap. De stuurgroepen borgen
dat de leraren een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid. Het
werken in stuurgroepen krijgt vorm vanuit de volgende 6 kernwaarden: 
1. Gedeelde missie (doel), visie (richting), waarden (collectieve inzet en verplichtingen) en doelstellingen (indicatoren,
tijdlijnen en targets), stuk voor stuk gericht op het leren van de leerlingen.  
2. Cultuur van samenwerken met focus op leren door iedereen.  
3. Gezamenlijk onderzoek doen naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de huidige werkelijkheid.  
4. Actiegerichtheid: leren door te doen.  
5. Voortdurend streven naar verbetering.  
6. Resultaatgericht werken.

De medewerkers houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (onderdeel van het bekwaamheidsdossier). Beide
unitleiders zijn in het bezit van een schoolleidersdiploma. De schoolleider is geregistreerd schoolleider.

Aandachtspunt Prioriteit

Opzetten collegiale klassenconsultaties gemiddeld

Verbeteren interne structuur stuurgroepen (zie ook organisatorische doelen) hoog

5.7 LN: Beleid met betrekking tot stagiaires

LiemersNovum is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat alle scholen zijn aangesloten bij (een van) beide regionale
pabo's te weten Hogeschool Iselinge of Hogeschool Arnhem-Nijmegen. De stagiaires worden  begeleid door een
studieloopbaancoach vanuit de pabo, de mentor vanuit de school en de schoolopleider vanuit de stichting.
LiemersNovum heeft vier eigen schoolopleiders. LiemersNovum is voornemens om met de lio-stagiares een leer-
werkovereenkomst aan te gaan die wellicht kan uitmonden in een arbeidscontract voor lio-ers.

5.8 Werving en selectie

We gaan bij werving en selectie uit van de kaders in het IPB-plan. Hierin staat aangegeven dat we proactief
medewerkers werven. Daarnaast is de competentieset die wij hanteren van belang voor de werving en selectie.
Tevens vinden wij het van belang om tijdens de sollicitatieprocedure een goed beeld te hebben van de behoefte die
de school heeft. Deze behoefte komt onder andere aan bod tijdens de vlootschouw van het personeel. 
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Bij het sollicitatiegesprek houden we een criteriumgericht interview dat gebaseerd is op onze competenties en criteria.
Wij verwachten dat sollicitanten een presentatie kunnen geven over hun professionele identiteit en op welke manier
ze deze op Lindenhage in kunnen zetten. De sollicitanten moeten de mate van beheersing kunnen aantonen (via
bekwaamheidsdossier en portfolio). 

5.9 Introductie en begeleiding

Nieuwe leraren krijgen een maatje en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De unitleider bespreekt de competentieset. Daarmee wordt de nieuwe
collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe leraren ontwikkelen een
POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name de criteria die zijn
gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’. De plaatsing in een groep is afhankelijk van de kwaliteit(en) van de nieuwe
collega. De lesobservaties (zie begeleidingsplan) worden uitgevoerd door de IB-ers en de unitleiders. Om te bepalen
of de nieuwe leraar zich in voldoende mate ontwikkelt naar basisbekwaam, gebruikt de school het instrument
bekwaamdheidsdossier binnen Cupella. 

5.10 Collegiale consultatie

Collega’s komen binnen de bouw bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of
de opgestelde doelen van de school (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt.  

In unitvergaderingen wordt een rooster opgesteld voor deze consultaties. Per jaar wordt door collega's zelf bepaald bij
welke vakgebieden ze feedback willen. Collega's geven een duidelijke opdracht mee aan elkaar tijdens de
consultatie. 

5.11 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Daarbij gebruiken we een eigen
ontwikkeld lesbezoekformulier (School aan Zet). Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze
uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het
klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin
de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort
en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een reflectieve vraag. De reflectieve vraag en het
antwoord worden door de leraar gearchiveerd in het bekwaamheidsdossier binnen Cupella. Op verzoek, of indien IB
dit nodig acht, ontvangen collega's video interactie begeleiding.  

5.12 Persoonlijke ontwikkelplannen

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op het POP-formulier dat stichting
LiemersNovum heeft ontwikkeld. De werknemer stelt zich binnen dit formulier doelen voor de korte en de lange
termijn. De uitvoer van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde
bij het functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt door de directie een oordeel gegeven over de
realisatie van de opgestelde POP’s. De POP-formulieren worden ieder jaar in september besproken met de
unitleiders en worden vervolgens onderdeel van het bekwaamheidsdossier. 

5.13 LN Bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een digitaal bekwaamheidsdossier (Cupella). Deze dossiers worden beheerd door
de leraren zelf. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een levend instrument is door er veelvuldig
mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit dossier bevinden zich:

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

Dit  dossier kan worden ingezien door het bestuur en de stafmedewerker personeel.

5.14 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een ontwikkelgesprek met alle medewerkers. Tijdens het ontwikkelgesprek staat het POP
van de medewerker (met daarin de competentieset) centraal. Op basis van het ontwikkelde POP wordt omgezien
naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen,
scholing, taakbeleid, mobiliteit en de mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar.

5.15 Beoordelingsgesprekken

De directie voert 1 x per 3 jaar een beoordelingsgesprek met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt
ons competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders, en de
doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. De directie geeft tevens een oordeel over de mate
van bekwaamheid van de leraar: start-, basis- of vakbekwaam. Op basis van alle beoordelingen stelt de directie een
teamfoto op. Deze teamfoto wordt tijdens een gesprek gedeeld met de directeur-bestuurder en
personeelsmedewerker binnen LiemersNovum. Na bespreking en analyse daarvan worden er schoolverbeterpunten
vastgesteld.

5.16 LN Professionalisering

Stichtingbreed hebben alle medewerkers toegang tot de LiemersNovum Academy. Daarom is een breed aanbod
opgenomen op met name de gebieden van passend onderwijs, ict e.a. De directeur geeft een akkoord op de
aangevraagde scholing.

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school.

De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

5.17 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de unitleider. Deze regelt de vervanging door de vervangingspool te
benaderen. De werknemer meldt zich ook beter bij de unitleider. 

Bij kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de
werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld, in
overleg met de personeelsconsulent. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. 

De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij
ziekte wordt, naast de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de
betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6
weken) wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is een van de 28 scholen van Stichting LiemersNovum. De directeur geeft, onder
eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur-bestuurder van de Stichting, leiding aan de school. De directeur
is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt
bijgestaan door twee unitleiders en twee IB-ers. Het MT wordt gevormd door de directeur en de twee unitleiders. De
school heeft de beschikking over een oudervereniging en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

Aandachtspunt Prioriteit

Implementeren werkverdelingsplan hoog

Interne structuur/'beleid seniorleerkrachten gemiddeld

Seniorleerkrachten verder integreren gemiddeld

Interne structuur/beleid gemiddeld

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Kofschip/Lindenhage) hoog

Verhuizing hoog

Ouderportaal Parnassys laag

Ouderbetrokkenheid & ouderparticipatie (visie) gemiddeld

Vernieuwen website hoog

Profilering open dag laag

Collegiale klassenconsultatie laag

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Gezien de schoolgrootte is er in alle leerjaren sprake van
twee of drie parallelgroepen. Het vormen van combinatiegroepen is vanuit zowel ambitie als urgentie niet aan de orde
op Lindenhage. Naar verwachting zal dit de komende schoolplanperiode zo blijven.  

De indeling van klassen vindt plaats op basis van een sociogram en de aanwezige ondersteuningsbehoeften. Het
team voelt hier, in samenwerking met IB en MT een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Vanuit The Leader in Me heeft de
school zich ten doel gesteld om in de komende schoolplanperiode het werken in leerpleinen verder uit te bouwen. Bij
de grote ontwikkeldoelen is een andere organisatievorm van het onderwijs aan diverse doelen te koppelen. Bij
rekenen, taal en lezen wordt het klassenverband, indien noodzakelijk, doorbroken. De school maakt hiervoor bewust
de keuze om ondersteuning buiten de klassen te bieden m.b.v. leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Bij
de vorming van deze groepen zijn de ondersteuningsbehoeften, zoals beschreven in de onderwijsplannen, van de
leerling leidend. 

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
We bieden hiermee een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is.
Om hier zorg voor te dragen zien wij de zeven gewoonten van Covey als leidend.  

Onze school is een school die open staat voor ouders. We proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij
de dagelijkse gang van zaken. Ouders ontvangen hiervoor maandelijks een nieuwsbrief en worden geïnformeerd via
SocialSchools. Daarnaast zijn er vier geplande contactmomenten met ouders. 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Lindenhage

Schoolplan 2019-2023 38



Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4. Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief

5. De school organiseert jaarlijks twee ouderavonden (thema-avonden)

6. De school biedt leerlingen een rustig en gestructureerd leerklimaat.

6.4 Veiligheid

Afspraken rondom veiligheid zijn vastgelegd in een bovenschools beleidsplan veiligheid. De school waarborgt de
veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de
school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal
heling
(religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format binnen
Parnassys). Naast de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie. De IB'ers analyseren
jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels zullen in het schooljaar 2019-2020 worden
herzien. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd en zijn gevisualiseerd binnen het gebouw. De school
beschikt daarnaast over een werkwijze voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, worden de IB'ers en uiteindelijk het MT betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de
aanpak van incidenten en ongevallen. Tevens wordt in voorkomende gevallen de wijkagent betrokken bij de
afhandeling van klachten.

De ouders en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten middels een
tevredenheidsonderzoek van DUO of een andere aanbieder. De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks
gemonitord met een gevalideerd instrument: ZIEN!. De gegevens schetsen het beeld van een veilige school en
worden binnen Parnassys aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs. Tevens zijn de gegevens terug te vinden
vinnen Vensters. 

De school beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon (zie schoolgids). De school beschikt over een veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). In de
schoolgids worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 9 BHV'ers
en 3 gediplomeerd EHBO'ers. 
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen voelen zich veilig

2. De leraren voelen zich veilig

3. De ouders zijn tevreden over de veiligheidssituatie

4. De school beschikt over veiligheidsbeleid

5. De school beschikt over een aanspreekpunt

6. De school bevraagt leerlingen, leraren en ouders systematisch over aspecten m.b.t. veiligheid

7. De school hanteert een incidentenregistratie

8. De school hanteert een ongevallenregistratie

9. De school evalueert jaarlijks de incidenten en ongevallen aan de hand van de registraties

6.5 Arbobeleid

Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school. Het beleid is erop gericht om
uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige (mevrouw Wekking,
arbeidsdeskundig adviesbureau), eventueel in overleg met de bedrijfsarts (dhr. Heijnen), een probleemanalyse op. De
directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor
overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent. 

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. De brandweer heeft
een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is
een calamiteitenplan aanwezig.

Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) voor de eerste hulpverlening. Op
Lindenhage beschikken we over 9 BHV'ers en 3 gediplomeerd EHBO'ers. De BHV'ers volgen elk schooljaar een
herhalingscursus waaronder hulpverlening en brandpreventie valt.

Elke klas beschikt over een ontruimingsplan. Aan de hand van het ontruimingsplan organiseren we jaarlijks de
verplichte ontruimingsoefening. Dit doen we in samenwerking met Bosman Opleidingen.

6.6 Interne communicatie

In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te geven. We zijn ons ervan
bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met
alle belanghebbenden, zowel intern als extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren. We zijn gericht op het
creëren van betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de
school te optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt. 
  
Interne communicatie 
Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake  van een functionele overlegcultuur
en overlegstructuur. Alle interne communicatie moet gezien worden in het belang van goed onderwijs voor de
kinderen en een goede werksfeer voor leraren en schoolleiding. De interne informatievoorziening (wekelijkse info’s)
draagt er aan bij dat teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden.  

Communicatie met externen  
De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en degenen die daarbij zijn
betrokken. Een goede communicatie met externen is representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur
van de school. De communicatie is transparant.  
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Kwaliteitsindicatoren

1. We werken met een vergadercyclus van 5 weken binnen de units.

2. We steken met een scholingstraject aangaande de proffessionele dialoog bewust in om interne en externe
communicatie binnen Lindenhage de komende schoolplanperiode.

3. Het MT vergadert wekelijks

4. De BOV vergadert 8x per jaar

5. De MR vergadert 6x per jaar

6. We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, memo-bord en via e-mail

7. Een keer per maand vind er een parallel overleg plaats

8. MT en IB vergaderen 6x per jaar.

6.7 Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen van Zonnekinderen en Humanitas. Deze
samenwerking is gericht op informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties en het realiseren van een
doorgaande leerlijn. In het schooljaar 2020-2021 zal met basisschool Het Kofschip en kinderopvang Zonnekinderen
een nieuw gebouw worden betrokken: IKC Platanenlaan. Vanuit de IKC-gedachte zal hier samen worden gewerkt aan
eigen wijsheid.  

Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). 

Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners.  
Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda
en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

In het kader van zorg onderhouden wij contacten met:

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

Binnen het zorgplan is een routekaart voor de ondersteuning opgenomen waarop alle betrokken ketenpartners zijn
vermeld. 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We overleggen structureel met Zonnekinderen en het Kofschip

2. We overleggen structureel met het Liemers College en Candea College

3. We overleggen structureel met de gemeente/wijkagent

4. We betrekken ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school

5. We werken samen met diverse ketenpartners (zie overzicht/bijlage)

6. We werken samen met het SWV

6.8 Contacten met ouders

Samenwerking met ouders  
Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool. Goede
communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. De
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informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te
leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede
samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het
kind in de groep en denkt actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een
bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat ouders mee kunnen doen
en mee kunnen leven. Op deze manier wordt gestreefd naar educatief partnerschap. Lindenhage heeft de komende
schoolplanperiode de ambitie om een heldere visie op ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap te ontwikkelen en
uit te dragen. 

Uit het laatste OTO is gebleken dat het tijdig informeren van ouders een aandachtspunt is voor de school. De school
heeft hierop de volgende acties ondernomen: 
- Het organiseren van leiderschapsmiddagen waar leerlingen ouders rondleiden in de school en inzage geven in het
implementeren van het gedachtegoed The Leader in Me op Lindenhage; 
- Het organiseren van kijkmiddagen met het karakter van een inloop; 
- Toegang geven tot het ouderportaal zodat (niet) methoden gebonden toetsen en rapporten inzichtelijk en
toegankelijk zijn voor ouders.  
- K.O.P: kind op podium.Een keer per jaar geven de kinderen aan ouders, verzorgers een voorstelling over wat er op
dat moment speelt in de klas. Verschillende groepen worden geclusterd. 
De school heeft de ambitie om in de toekomst viermaal per jaar thematische koffiemomenten te organiseren. 
Tevens creëren we 4 x per jaar inloopweken waarbij de ouders van de groepen 4 t/m 8 welkom zijn in de groep.  

Kwaliteitsindicatoren

1. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten

2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders

3. Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken

4. Ouders worden betrokken bij (extra) ondersteuningsbehoeften

5. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs

6. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

7. Ouders kunnen de ontwikkeling van het kind volgen via het ouderportaal van Parnassys

8. Min. 4 keer in het jaar vinden er oudergesprekken plaats

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen.  
De procedure voor overstap naar het voortgezet onderwijs is beschreven in de schoolgids. De school betrekt ouders
en leerlingen actief binnen deze procedure en voorziet de ouders van de juiste informatie om een doordachte en
afgewogen keuze voor een VO-school te maken. 

Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. We
bewaken de doorstroom op het voortgezet onderwijs middels analyse van de gegevens die wij ontvangen van diverse
VO-scholen. De gegevens die wij verkrijgen vanuit PO Vensters zijn ook onderdeel van de analyse. Vanuit deze
analyse wordt ons adviesbeleid bijgesteld. Daarnaast gebruiken wij de rapportage van DUO die we hebben
ontvangen om onze adviezen kritisch te beoordelen. 

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (Zie schoolgids)

2. We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren

3. We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt

4. We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden

5. We controleren of onze adviezen effectief zijn

6.10 Privacybeleid

Op Lindenhage wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerling gegevens
nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de
goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de
inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen
(bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie
(dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.   

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen
worden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier
mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.   

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale leerling administratie- en leerlingvolgsysteem van
ParnasSys. Dit programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze
school. Omdat Lindenhage onderdeel uit maakt van Samenwerkingsbestuur LiemersNovum, worden daar ook (een
beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die
gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen
met de leerkracht van de leerling, of met de directeur. In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere
organisaties, wordt daar toestemming voor gevraagd, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.  Voor het
gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming
gevraagd. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een privacyreglement

2. We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens

3. We beschikken over afspraken over de leerlinggegevens

4. We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie

In het schooljaar 2020-2021 zal met basisschool Het Kofschip en kinderopvang Zonnekinderen een nieuw gebouw
worden betrokken: IKC Platanenlaan. Vanuit de IKC-gedachte zal hier samen worden gewerkt aan eigen wijsheid. Dit
betekent dat we nauw samenwerken met kinderopvang Zonnekinderen in de buurt van onze school. De
samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen) en de zorg en
begeleiding. We onderhouden een beginnende relatie met Zonnekinderen en er is in alle gevallen van plaatsing op
Lindenhage sprake van een warme overdracht. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen
ambities) van onze school zijn:
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1. Drie keer per jaar werken we aan een gezamenlijk thema met kinderopvang Zonnekinderen

2. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd.

3. De kwaliteitszorg richt zich ook op VVE

4. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht

5. De opbrengsten zijn van voldoende niveau

Aandachtspunt Prioriteit

We streven er naar om te beschikken over een doorgaande lijn qua aanbod hoog

We streven er naar om het educatief handelen op elkaar af te stemmen hoog

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

In het schooljaar 2020-2021 zal met basisschool Het Kofschip en kinderopvang Zonnekinderen een nieuw gebouw
worden betrokken: IKC Platanenlaan. Vanuit de IKC-gedachte zal hier samen worden gewerkt aan eigen wijsheid.

Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang, ouders kunnen hiervoor bij
kinderopvang Zonnekinderen terecht. De school is vanaf 08.20 uur open voor leerlingen (en ouders). Het is ons
streven om intensief samen te werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang.
De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De voor- en naschoolse opvang vindt voor 85% plaats op kinderopvang Zonnekinderen

6.13 Management

Lindenhage kent een Managementteam. Het MT bestaat uit 3 personen, een directeur en twee unitleiders. De
directeur is integraal schoolleider en eindverantwoordelijk. De directeur en de unitleiders zijn belast met de dagelijkse
gang van zaken in de groepen 1 tot en met 8. Beiden zijn verantwoordelijk voor het beleidsterrein onderwijs en
kwaliteit en het beleidsterrein personeel en middelen.
 
De beleidskeuzes zijn terug te vinden in de het schoolplan van de school die voor een periode van vier jaar wordt
vastgesteld. In het jaarplan wordt jaarlijks de doelen omschreven waar de school aan werkt. Dit doen we
opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken en leidinggeven is het systematisch en doelgericht werken aan het
maximaliseren van prestaties. Het is een werkwijze waarbij de resultaten van leerlingen op alle niveaus van de
organisatie worden benut om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school. In het jaarplan wordt tevens
jaarlijks verantwoord wat wel of niet is gerealiseerd.

Aandachtspunt Prioriteit

Stimuleren professionalsering (Lerarenbeurs/Master) gemiddeld

Nieuw- / verbouw monitoren hoog
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7 Financieel beleid

7.1 LN: Financiële kaders

Financiële kaders zijn onmisbaar voor een organisatie. Het zijn onze interne spelregels die gelden op financieel
gebied. Hoeveel geld kan uitgegeven worden, hoe moet het geld worden besteed, welke regels gelden hierbij?
Sommige organisaties noemen deze financiële kaders ‘financiële doelen’. Maar geld kan nooit een doel zijn; het is
een middel om inhoudelijke doelen te verwezenlijken.

Financiële kaders zijn er om de financiële gezondheid van Liemers Novum te bewaken. De kaders geven
duidelijkheid en bevatten de te stellen eisen aan vermogen, exploitatie, solidariteit enzovoorts. Ze geven ook aan hoe
binnen een meerschoolse organisatie de middelen over de individuele scholen verdeeld worden. En bovenal dragen
ze bij aan inzet die leidt tot een goed onderwijs op basis van een duidelijke en aansprekende identiteit.

Het bestuur van Liemers Novum kiest voor besturen op hoofdlijnen en op resultaten. Dit betekent o.a. dat het bestuur
beleidskaders vormt, op afstand blijft van de uitvoering, slechts bij uitzondering treedt in de verant-woordelijkheden
van de directeuren en deze directeuren aanspreekt op behaalde resultaten. De directeuren van Liemers Novum
hebben daarom de opdracht om de gestelde beleidskaders waar nodig nader uit te werken en verder te
operationaliseren. De GMR toetst de uitwerking op stichtingsniveau. De MR wordt geïnformeerd over de uitwerking op
schoolniveau.

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in de Financiële Kaderafspraken van
de Stichting (zie bijlage). Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de
middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het
schoolplan van de school te realiseren.

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
gelden van het SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het
bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteedt zijn aan welke thema’s
(opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de
gelden via de managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel
verlof gedeclareerd.

7.3 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 35,00 per
jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks (op
de algemene ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

7.4 Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
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onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen sprake van sponsoring in wat voor vorm dan ook.

7.5 LN: Begroting

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van het college van bestuur vastgesteld na
goedkeuring van de raad van toezicht en instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  De
vastgestelde begroting is taakstellend voor het bestuur en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe
geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan,
mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk
sturingselement geworden.
De directeur stelt jaarlijks in overleg met het bestuur een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden,
ondersteuningsinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeelsformatieplan wordt besproken met de MR. 

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

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit zorgvuldige analyse. Investeringen worden geactiveerd en op basis van de gekozen
afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.

7.6 LN: Bijlage financiele beleidskaders

Lindenhage

Schoolplan 2019-2023 46



8 Zorg voor kwaliteit

8.1 LN: Kwaliteitszorg

Alle scholen binnen LiemersNovum bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat is onze ambitie. Deze ambitie
houdt in dat ons onderwijs opbrengst- en handelingsgericht is en het maximale haalt uit leerlingen. Het is onze
ambitie ervoor te zorgen dat alle leerlingen passend onderwijs ontvangen door de handelingsgerichte werkwijze.
Opbrengstgericht werken betekent voor ons ‘het ontwikkelingspotentieel van leerlingen en medewerkers optimaal tot
ontplooiing brengen’. Daarnaast staat LiemersNovum voor eigentijds en innovatief onderwijs dat leerlingen stimuleert
en prikkelt.
Daarbij is voor alle scholen ruimte voor autonomie, gericht op verschil en diversiteit in onderwijsconcepten en keu-zes
die de school daarin maakt. De scholen zijn vrij zich te profileren en zetten eigen visie en ambitie uit op school-niveau.
Dit is mede gebaseerd op analyses van de leerlingenpopulatie en daaraan gekoppelde leer- en ontwikkel-doelen. Het
team is betrokken bij het bepalen van ambities. Het team vertaalt gezamenlijk en individueel de doelen naar
aanpakken, eigen gedrag en houding in de school en in de klas, passend bij de visie van de school. Het leerple-zier
en leerrendement van de leerlingen staan centraal. De school werkt vanuit de kerndoelen en daaraan worden eigen
doelen gekoppeld. Bij de doelbepaling houdt de school haar eigen ambitie aan, waarbij wordt voldaan aan de
basiskwaliteit. Alle scholen presteren conform doelen en verwachtingen. Ouders zijn op de hoogte van en betrokken
bij deze doelen.

Kenmerkend voor opbrengstgericht werken is de evaluatiegerichtheid die in de hele keten (leerling-, groeps-, school
en bestuursniveau) terug te vinden is en die begint bij het formuleren van concrete LiemersNovum-normen. Een
belangrijke conditie voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met concrete opbrengsten is een goed systeem van een
onderwijsinhoudelijke kwaliteitscyclus. Binnen LiemersNovum wordt gewerkt vanuit een kwaliteitsagenda  waarin de
schoolzelfevaluatie en het draaiboek auditing  centraal staan. Op deze wijze wordt de kwaliteit gewaarborgd en
gemonitord. Om dit goed te realiseren wordt cyclisch gewerkt (PDC(S)A cirkel) en worden de ambities geëvalueerd
om tot een goede en verantwoorde match tussen het onderwijsaanbod en de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten
van leerlingen te komen. 

Aandachtspunt Prioriteit

LOVS 3.0 implementern gemiddeld

LOVS 3.0 implementeren gemiddeld

Ontwikkeling leerlijn meer- en hoogbegaafden gemiddeld

Onderwijsplannen verfijnen laag

Onderwijsplan gedrag invoeren gemiddeld

Passend onderwijs gemiddeld

Interventies n.a.v. managementrapportages gemiddeld

Implementatie kleuterobservatiesysteem 3.0 gemiddeld

Gefaseerd afbouwen kleutertoetsen laag

8.2 LN: Zicht op ontwikkeling

Op stichtingsniveau wordt Parnassys gebruikt als leerlingvolgsysteem. De school gebruikt beredeneerd aanvullende
instrumenten om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De eigen observaties en bevindingen van teamleden
worden op waarde meegenomen. De school analyseert op alle niveaus de opbrengsten en brengt de leerwinst in
kaart. Bij de analyse wordt de expertise van het hele team betrokken en wordt de data en analyse ook gebruikt als
directe feedback op het eigen pedagogisch-didactisch handelen. Het team trekt conclusies en bepaalt interventies op
alle niveaus en evalueert het effect van de interventies om vervolgens te borgen. Dit wordt opgenomen in de
schoolzelfevaluatie en vervolgens teruggekoppeld aan het bestuur. Op deze manier wordt gezorgd voor zicht op
ontwikkeling op bestuurlijk niveau. 

In de kwaliteitsagenda van LiemersNovum wordt weergegeven welke gegevens verzameld en geanalyseerd worden

Lindenhage

Schoolplan 2019-2023 47



op zowel leerling-, groeps- als schoolniveau. Dit is een middel om het werken met data cyclisch vorm te geven en te
zorgen dat binnen alle scholen de juiste data op het juiste moment verzameld en geanalyseerd wordt. Hierbij worden
de kwaliteitsstandaarden onderwijsresultaten, onderwijsproces en schoolklimaat als uitgangspunt genomen. Alle
scholen doorlopen deze cyclus en het bestuur houdt hier zicht op. Op deze wijze kunnen de gegevens de risico’s
beperken, de richting bepalen en sturing geven, alles met als doel de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te
verbeteren.

8.3 Verantwoording en dialoog

Op Lindenhage betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze
school geauditeerd, we organiseren een ouderpanel, beschikken over een leerlingenraad (binnen de Covey methode
noemen wij dit het "Leerlingen Light House Team". Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met
onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze
stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten. De evaluatie wordt in
de schoolgids opgenomen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

Kwaliteitsindicatoren

1. Lindenhage stelt jaarlijks een jaarplan op

2. Lindenhage stelt jaarlijks een jaarverslag op

3. Lindenhage betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

4. Lindenhage betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

8.4 Het meten van de basiskwaliteit

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

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Lindenhage onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf
steeds aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige
kenmerken hebben we geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken
(kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de
basiskwaliteit. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere
eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk Onderwijskundig beleid
(zie paragraaf Missie)

8.6 Wet- en regelgeving

Lindenhage heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8

Beoordeling

De ambities worden jaarlijks beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
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8.7 Inspectiebezoeken

Lindenhage heeft op 3 februari 2016 het rapport inzake het PKO, nav het inspectiebezoek de datum 2 en 3 november
2015, ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie
bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school
heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks tekortkomingen, en daar waar dat wel zo is, hebben we
een plan van aanpak opgesteld.

Bijlagen

1. PKO 3 februari 2016

8.8 LN: Zelfevaluatie en audits

Om zowel op school- als bestuurlijk niveau zicht te krijgen en te houden op de kwaliteit van het onderwijs en verder te
ontwikkelen, wordt door de schoolleiding in samenwerking met het team, jaarlijks een schoolzelfevaluatie gemaakt .
Daarnaast worden binnen LiemersNovum audits afgenomen. Het doel van de audit is de kwaliteit van het onderwijs in
kaart brengen en (verder) te ontwikkelen, dit vanuit een waarderend karakter. In het draaiboek auditing is deze
werkwijze beschreven. Door deze manier van werken wordt de kwaliteitszorg gewaarborgd en waar nodig aangepast.
In beide documenten wordt direct de link gelegd met het nieuwe onderzoekskader van Inspectie, dit wordt
meegenomen binnen de audits en zal voor een groot deel het kader van de audits vormen. Belangrijk hierbij blijft de
ruimte voor autonomie van de school zelf. Het is mogelijk om binnen een audit een eigen ambitie te presenteren en
deze te laten waarderen .
Elk schooljaar worden minimaal zes scholen bezocht door een auditteam bestaande uit twee geschoolde auditoren en
twee toegevoegde professionals (schooldirecteuren, IB-ers etc.). Zo wordt elke school eens in de vier jaar
geauditeerd. 

8.9 Evaluatieplan 2019-2023

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg.  
Deze meerjarenplanning is tot stand gekomen in samenspraak tussen MT/IB en vervolgens voorgelegd aan het team.
De meerjarenplanning is opgenomen bij de aandachtspunten binnen dit schoolplan. Het gaat om hoofdstuk 10, 11, 12
en 13.  
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9 Strategisch beleid

9.1 LN Strategisch beleid

LiemersNovum heeft een Strategisch Beleidsplan 2019-2023 vastgesteld. Dat plan is leidend voor het beleid van de
stichting en de scholen die in hun schoolplan over dezelfde periode hun beleid hebben verwoord. Er zijn doelen die
alleen op stichtingsniveau van toepassing zijn en doelen die voor de scholen gelden. Deze zijn allemaal opgenomen
onder  'aandachtspunten scholen'. 

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019-2023 Prioriteit

Onderwijs test gemiddeld

Bijlagen

1. Strategisch Beleidsplan LiemersNovum
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Onze school is, met behoud van eigen identiteit, een IKC in
samenwerking met openbare basisschool Het Kofschip en
kinderdagopvang Zonnekinderen.

test

hoog

Onze school geeft met behulp van The Leader In Me vorm aan het
pedagogisch klimaat, de sociaal-emotionele ontwikkeling en actief
burgerschap.

hoog

Onze school hanteert een geïntegreerde werkwijze/methode voor de
wereld oriënterende vakken waarin toekomstgerichte
denkvaardigheden een prominente plaats innemen.

hoog

Onze school heeft vorm gegeven aan professionele leergemeenschap
binnen een professionele cultuur.

hoog

Onze school herformuleert haar missie/visie vanuit de bedoeling (why). hoog

Onze school heeft de doorgaande lijn voor de kernvakken, gedrag en
ICT in kaart gebracht vanuit de SLO leerlijnen.

hoog

Onze school heeft een beleidsdocument voor meer-en
hoogbegaafdheid opgesteld en praktisch geïmplementeerd waardoor
passend onderwijs geboden kan worden.

hoog

Onze school heeft binnen het didactisch handelen de overstap gemaakt
van het IGDI-model naar het EDI-model.

hoog

Onze school heeft de komende schoolplanperiode de ambitie om de
beoordeling 'goed' te halen.

hoog

Onze school heeft vormgegeven aan talentgedreven werken met
leerlingen.

hoog

De visies van de
school

Eigenaarschap/ autonomie leerlingen vergroten gemiddeld

ProcesThe Leader In Me hoog

Educatief partnerschap met buitenlandse school laag

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Lindenhage) hoog

Samenwerking kleuters-peuters hoog

Cooperatieve werkvormen gemiddeld

Gepersonaliseerd leren/ Differentieren gemiddeld

Leerstofaanbod Professionalisering team (meer- en hoogbegaafdheid) hoog

Orientatie aanschaf werkwijze WO-vakken hoog

Inloop hoog

Leerlijn leren 'leren' / Presentatie- en studievaardigheden leerlingen gemiddeld

Vakken, methodes
en
toetsinstrumenten

Methode voortgezet technisch lezen vernieuwen hoog

Invoeren portfolio 3 en 4 gemiddeld

Invoeren portfolio 5 t/m 8 gemiddeld
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Taalleesonderwijs Professionalisering team (begrijpend lezen) hoog

Kwaliteitsimpuls werkwoordspelling hoog

Rekenen en
wiskunde

Professionalisering team (rekenen) gemiddeld

Gebruik Snappet optimaliseren hoog

Pedagogisch
handelen

Binnen de stuurgroepen is het pedagogisch handelen een jaarlijks
terugkerend onderwerp.

gemiddeld

Toetsing en
afsluiting

Onze school gaat het huiswerkbeleid herzien. hoog

LN Integraal
personeelsbeleid

Implementatie formulieren Cupella OG/BG gemiddeld

Interne mobiliteit gemiddeld

Personeeltevredenheidsonderzoek gemiddeld

Professionalisering team (professionele dialoog) gemiddeld

Onderhouden bekwaamheden binnen Cupella gemiddeld

Datagestuurd werken (LOVS/ZIEN) gemiddeld

Optimaliseren 21ste eeuwse vaardigheden gemiddeld

Oudercommunicatie (Onderwijsaanbod) gemiddeld

Professionele leergemeenschap (LeerKracht) hoog

Organisatorische
doelen

1. Gezien de ontwikkeling tot IKC stelt de school zich ten doel de interne
structuur i.o.o. met alle betrokkenen op een passende manier vorm te
gaan geven. Hiervoor zal in het schooljaar 2020-2021 een nieuwe IKC-
directeur worden aangesteld. De school heeft de ambitie met twee
unitleiders en 2 IB'ers te blijven werken.

hoog

2. Bij invulling van nieuwe vacatureruimte gaat bij gelijke geschiktheid
de voorkeur uit naar een man. Dit gezien de man-vrouw verhouding
binnen het team.

laag

3. Binnen de groep seniorleerkrachten zijn minimaal 3 medewerkers in
het bezit van een master-SEN.

gemiddeld

4. De seniorleerkrachten zijn evenwichtig over de twee units verdeeld. hoog

5. LiemersNovum gaat een Europese aanbesteding doen voor de
interieurverzorging.

laag

6. Gezien het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de
administratief medewerker heeft de school een nieuwe en geschikte
kandidaat benoemd.

gemiddeld

7. Alle seniorleerkrachten zijn minimaal HBO+ geschoold. hoog

Professionele
cultuur

Opzetten collegiale klassenconsultaties gemiddeld

Verbeteren interne structuur stuurgroepen (zie ook organisatorische
doelen)

hoog

Organisatiestructuur Implementeren werkverdelingsplan hoog

Seniorleerkrachten verder integreren gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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Interne structuur/beleid gemiddeld

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Kofschip/Lindenhage) hoog

Verhuizing hoog

Ouderportaal Parnassys laag

Ouderbetrokkenheid & ouderparticipatie (visie) gemiddeld

Vernieuwen website hoog

Profilering open dag laag

Collegiale klassenconsultatie laag

Voor- en
vroegschoolse
educatie

We streven er naar om te beschikken over een doorgaande lijn qua
aanbod

hoog

We streven er naar om het educatief handelen op elkaar af te stemmen hoog

Management Stimuleren professionalsering (Lerarenbeurs/Master) gemiddeld

Nieuw- / verbouw monitoren hoog

LN: Kwaliteitszorg LOVS 3.0 implementeren gemiddeld

Ontwikkeling leerlijn meer- en hoogbegaafden gemiddeld

Onderwijsplannen verfijnen laag

Onderwijsplan gedrag invoeren gemiddeld

Passend onderwijs gemiddeld

Interventies n.a.v. managementrapportages gemiddeld

Implementatie kleuterobservatiesysteem 3.0 gemiddeld

Gefaseerd afbouwen kleutertoetsen laag

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school is, met behoud van eigen identiteit, een IKC in samenwerking met openbare
basisschool Het Kofschip en kinderdagopvang Zonnekinderen.

De visies van de
school

Eigenaarschap/ autonomie leerlingen vergroten

ProcesThe Leader In Me

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Lindenhage)

Samenwerking kleuters-peuters

Cooperatieve werkvormen

Gepersonaliseerd leren/ Differentieren

Leerstofaanbod Orientatie aanschaf werkwijze WO-vakken

Taalleesonderwijs Kwaliteitsimpuls werkwoordspelling

Rekenen en
wiskunde

Gebruik Snappet optimaliseren

LN Integraal
personeelsbeleid

Implementatie formulieren Cupella OG/BG

Onderhouden bekwaamheden binnen Cupella

Datagestuurd werken (LOVS/ZIEN)

Oudercommunicatie (Onderwijsaanbod)

Organisatiestructuur Implementeren werkverdelingsplan

Seniorleerkrachten verder integreren

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Kofschip/Lindenhage)

Verhuizing

Ouderbetrokkenheid & ouderparticipatie (visie)

Management Stimuleren professionalsering (Lerarenbeurs/Master)

Nieuw- / verbouw monitoren

LN: Kwaliteitszorg LOVS 3.0 implementeren

Ontwikkeling leerlijn meer- en hoogbegaafden

Onderwijsplannen verfijnen

Onderwijsplan gedrag invoeren

Passend onderwijs

Interventies n.a.v. managementrapportages

Implementatie kleuterobservatiesysteem 3.0

Gefaseerd afbouwen kleutertoetsen

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Onze school is, met behoud van eigen identiteit, een IKC in samenwerking met openbare
basisschool Het Kofschip en kinderdagopvang Zonnekinderen.

De visies van de school Eigenaarschap/ autonomie leerlingen vergroten

ProcesThe Leader In Me

Educatief partnerschap met buitenlandse school

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Lindenhage)

Samenwerking kleuters-peuters

Gepersonaliseerd leren/ Differentieren

Leerstofaanbod Professionalisering team (meer- en hoogbegaafdheid)

Orientatie aanschaf werkwijze WO-vakken

Inloop

Leerlijn leren 'leren' / Presentatie- en studievaardigheden leerlingen

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Methode voortgezet technisch lezen vernieuwen

Invoeren portfolio 3 en 4

Taalleesonderwijs Professionalisering team (begrijpend lezen)

Rekenen en wiskunde Professionalisering team (rekenen)

Gebruik Snappet optimaliseren

LN Integraal
personeelsbeleid

Interne mobiliteit

Personeeltevredenheidsonderzoek

Professionalisering team (professionele dialoog)

Onderhouden bekwaamheden binnen Cupella

Datagestuurd werken (LOVS/ZIEN)

Optimaliseren 21ste eeuwse vaardigheden

Oudercommunicatie (Onderwijsaanbod)

Professionele leergemeenschap (LeerKracht)

Organisatiestructuur Implementeren werkverdelingsplan

Interne structuur/beleid

IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Kofschip/Lindenhage)

Verhuizing

Ouderportaal Parnassys

Ouderbetrokkenheid & ouderparticipatie (visie)

Vernieuwen website

Collegiale klassenconsultatie

Management Stimuleren professionalsering (Lerarenbeurs/Master)
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Nieuw- / verbouw monitoren

LN: Kwaliteitszorg LOVS 3.0 implementeren

Ontwikkeling leerlijn meer- en hoogbegaafden

Onderwijsplannen verfijnen

Passend onderwijs

Interventies n.a.v. managementrapportages

Implementatie kleuterobservatiesysteem 3.0

Gefaseerd afbouwen kleutertoetsen

Thema Verbeterdoel

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

Thema Verbeterdoel

De visies van de school Eigenaarschap/ autonomie leerlingen vergroten

ProcesThe Leader In Me

Educatief partnerschap met buitenlandse school

Gepersonaliseerd leren/ Differentieren

Vakken, methodes en toetsinstrumenten Invoeren portfolio 5 t/m 8

LN Integraal personeelsbeleid Onderhouden bekwaamheden binnen Cupella

Datagestuurd werken (LOVS/ZIEN)

Oudercommunicatie (Onderwijsaanbod)

Organisatiestructuur IKC-ontwikkelingen (Zonnekinderen/Kofschip/Lindenhage)

Vernieuwen website

Profilering open dag

Management Stimuleren professionalsering (Lerarenbeurs/Master)

LN: Kwaliteitszorg LOVS 3.0 implementeren

Onderwijsplannen verfijnen

Passend onderwijs

Interventies n.a.v. managementrapportages

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

De visies van de school Eigenaarschap/ autonomie leerlingen vergroten

ProcesThe Leader In Me

Gepersonaliseerd leren/ Differentieren

LN Integraal personeelsbeleid Personeeltevredenheidsonderzoek

Onderhouden bekwaamheden binnen Cupella

Datagestuurd werken (LOVS/ZIEN)

Oudercommunicatie (Onderwijsaanbod)

Organisatiestructuur Profilering open dag

Management Stimuleren professionalsering (Lerarenbeurs/Master)

LN: Kwaliteitszorg Onderwijsplannen verfijnen

Passend onderwijs

Interventies n.a.v. managementrapportages

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

Brin: 08JY

Naam: Lindenhage

Adres: Platanenlaan 3

Postcode: 6903 DK

Plaats: ZEVENAAR

VERKLARING

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

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

Lindenhage
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 08JY

Naam: Lindenhage

Adres: Platanenlaan 3

Postcode: 6903 DK

Plaats: ZEVENAAR

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

Lindenhage
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