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Schoolplan 2 0 1 9 – 2 0 2 3
1. Onze school in beeld
1.1 Inleiding

Basisschool “Dr. Poels ” behoort tot de Stichting Prisma.
Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen, 1 openbare basisschool en een school
voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken
samen aan het onderwijs voor ruim 1700 leerlingen.
De opdracht van onze basisschool is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan onze
leerlingen om hen toe te rusten om een competente persoonlijkheid te zijn die actief deelneemt aan
de maatschappij.

1.2 Missie en Visie

De missie van onze school betreft: ‘Dr. Poels…..Samen actief leren!’
We bieden alle kinderen van onze school passend onderwijs door tegemoet te komen aan de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We leggen daarbij de nadruk op het leren en niet op het
onderwijzen. Uiteraard zullen de leerkrachten de leerlingen, net als de leerlingen dit onderling
kunnen doen, ondersteunen en toerusten om actief te kunnen leren, vandaar het ‘samen’.

1.3 Identiteit
Dr. Poels is een rooms-katholieke school. Er wordt een verband gelegd tussen normen en waarden
en het leven van alledag. De leerlingpopulatie van Dr. Poels bestaat voornamelijk uit autochtone
leerlingen. Er zitten enkele allochtone leerlingen op onze school en sociale integratie is van groot
belang; de school staat open en biedt een veilige plek voor alle leerlingen, ongeacht hun
levensbeschouwelijke identiteit, waarbij kinderen met verschillende culturele en religieuze
achtergronden met elkaar samen spelen, leren en ontdekken met respect voor elkaar en de
omgeving.
1.4 Actief burgerschap
Onze school is geen eiland, maar staat middenin de samenleving. Daarom is actief burgerschap; de
oprechte betrokkenheid met en zorg voor anderen om je heen erg belangrijk. Kinderen zetten zich in
voor goede doelen en er wordt deelgenomen aan projecten. Wij laten kinderen kennis maken met
politiek en maatschappij. Er vindt jaarlijks een verkiezing plaats, waarbij er een leerlingenraad uit de
bovenbouw wordt gekozen. De leerlingenraad vergadert regelmatig en overlegt ideeën met de
directie of leerkrachten van de school.
1.5 Interne en externe analyse
Het team van basisschool Dr. Poels heeft een s.w.o.t.-analyse gemaakt. Deze analyse kan
geïnterpreteerd worden als de beginsituatie van de school voor ingang van de periode 2019-2023.
Het team heeft sterke en zwakke punten van de school geformuleerd. Hetzelfde heeft het team
gedaan met betrekking tot kansen en bedreigingen die naar hun mening van invloed zijn op de
toekomst van de school.
Sterke punten






Dynamische schoolontwikkeling
Betrokken en gedreven leerkrachten
Korte lijnen binnen het team
Veiligheid en sfeer
Missie en visie

Kansen voor de school




Betrokken ouders en MR
Scholenkoppel met Kindcentrum LEEF
Leefbare kernen; uitgangspunt een
onderwijsinstelling in elke kern

Zwakke punten


Klein team: hoge werkdruk, kwetsbaarheid
van een klein team

Bedreigingen voor de school





Krimp leerlingenaantal
Weinig tot geen bouwplannen in kern
Schoolpopulatie 2019: 15,6 % gewicht
Nieuwe samenstelling team: (startende)
leerkrachten en directie

Wij vinden kwaliteit en het waarborgen hiervan belangrijk. Zo staat een veilig pedagogisch klimaat en
een werksfeer waar iedereen zich dus prettig voelt hoog in het vaandel.
Tevens vinden we het waardevol om kennis te nemen van wat anderen van onze school vinden.
Om de vier jaar wordt er daarom op onze school een tevredenheidspeiling uitgevoerd.
Uit de meest recente tevredenheidspeiling (2018) is gebleken dat leerlingen erg tevreden zijn over
onze school.
Aandachtspunten: Hulp bij oplossen van ruzies , zelfstandig werken, vermoeidheid op school (22%).
Pluspunten: Duidelijkheid schoolregels, omgang medeleerlingen, leereffect, beperking pijn door
andere kinderen, beperking angst voor kinderen (100%)
Hulp leerkracht, beperking pesten op school, beperking online pesten, uitstapjes met de klas,
omgang met de juf of meester (97%).
Veiligheid, welbevinden in de groep, uitleg juf of meester, leren op school (95%)

Ook de ouders zijn in het algemeen zeer tevreden over de school.
Aandachtspunten: Speelmogelijkheden op het plein (25%), hygiëne en netheid binnen de school,
veiligheid op weg naar school (17%).
Pluspunten: Plezier in schoolgaan, veiligheid op school, opvoedkundige aanpak, contact met
medewerkers, uitdaging, aandacht voor pestgedrag, omgang leerkracht met de leerlingen, huidige
schooltijden, mate waarin leraar naar ouders luistert, vakbekwaamheid leerkracht/ individueel, inzet
en motivatie leerkracht (100%).
1.6 Strategische keuzes
Vanuit het strategisch beleidsplan van Prisma, de tevredenheidsenquête en de evaluatie van het
schoolplan zijn nieuwe speerpunten geformuleerd. Voorop staat het bieden van kwalitatief goed en
passend onderwijs aan de leerlingen.
Vanuit de missie en visie van Dr. Poels zal er de komende jaren verder ingezet worden op het bieden
van passende leerarrangementen die aansluiten bij de diversiteit en talenten van kinderen, waarbij
we geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind.
Door het bieden van passend, betekenisvol, wereldoriënterend onderwijs willen we leerlingen
uitdagen tot het ontwikkelen van 21st century skills, om hen voor te bereiden op hun toekomst als
burger die actief deelneemt aan de maatschappij en beschikt over de competenties; flexibel zijn,
zelfkennis hebben, communicatief vaardig zijn, kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid dragen
voor zichzelf en de ander, creativiteit en ondernemend zijn.
ICT is op onze school geen doel op zich, maar biedt zeer veel mogelijkheden om bij te dragen aan een
betekenisvolle en uitdagende leeromgeving voor kinderen. Daarnaast biedt ICT uitkomsten bij het
efficiënt gebruik van onderwijstijd en gebruiken we ICT bij het inrichten van een digitaal leerlingportfolio, waarin leerlingen hun eigen ontwikkeling kunnen vastleggen en in toenemende mate
verantwoordelijkheid voor en inzicht in hun eigen leerproces zullen krijgen.
De krimp van het leerlingenaantal zet zich voort.
Anticiperen op krimp betekent kijken naar mogelijkheden en kansen. Betrokken ouders denken mee
over mogelijkheden met als doel kind-nabij, kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs te blijven
bieden in Kessel-Eik. Voorzieningen zijn belangrijk om de school aantrekkelijk te houden voor
werkende ouders. In samenwerking met onze keten partner Hoera hebben we gastouders die
kinderen goede voor-, en naschoolse kinderopvang te bieden. Tevens kunnen ouders gebruik maken
van opvang bij kindcentrum LEEF in Kessel.
Op basisschool Dr. Poels is een klein aantal leerkrachten werkzaam. Door kritisch invulling te geven
aan het taakbeleid kunnen leerkrachten zich vooral met hun kerntaken bezig houden, waardoor ze
kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.
Om vorm te geven aan de onderwijsontwikkeling wordt er gewerkt met School Ontwikkeling Plannen
(S.O.P.s). In de S.O.P.s worden jaardoelen opgesteld en concrete acties opgenomen.
De teamleden van Dr. Poels zullen niet alleen binnen de eigen school werken aan de uitvoering van
de S.O.P.s, maar zullen nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met koppelschool Kindcentrum
LEEF, waarbij het kwaliteitsteam processen bewaakt , als klankbord fungeert en gesprekspartner is
om te komen tot een optimale ontwikkeling.

2. Kind, onderwijs en kwaliteit in beeld
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderwijs op basisschool Dr. Poels vormgegeven wordt,
waarbij ieder kind in beeld is en er invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het
onderwijs, rekening houdend met de missie en visie zoals beschreven in hoofdstuk 1.
Onder kwaliteitszorg verstaan we het voortdurend planmatig en cyclisch werken om de kwaliteit van
het onderwijs te meten en te verbeteren. Zowel directieleden, leden van het kwaliteitsteam,
leerkrachten en leerlingen werken op deze wijze aan doelen op schoolniveau, klassenniveau en
individueel niveau.
Veiligheid is voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Om die reden dient de school de veiligheid van
kinderen en personeel te waarborgen. Hoe dit gebeurt is terug te vinden in het veiligheidsbeleid.
Hierin is onder andere beschreven hoe er omgegaan wordt met pestproblematiek.
2.2 De Wettelijke opdracht van het onderwijs
De wet schrijft voor dat onderwijs zodanig wordt ingericht dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Binnen onze schoolontwikkeling realiseren wij een ononderbroken ontwikkeling zoals beschreven in
onderstaande paragraaf.
Uiteraard ontwikkelt ieder kind zich anders. Desondanks is het zo dat we, zeker voor de kernvakken
rekenen en taal nastreven dat iedere leerling zich de wettelijk voorgeschreven basiskennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen eigen maakt, zoals vastgelegd in het referentiekader
taal en rekenen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een fundamenteel niveau en een
streefniveau, om toch tegemoet te kunnen komen aan het afstemmen op ontwikkelingsproces van
de leerling.
Naast de kernvakken taal / lezen en rekenen gaat er uiteraard ook aandacht uit naar de brede
ontwikkeling van onze leerlingen en hebben ook andere vak- / vormingsgebieden een belangrijke
plek in ons onderwijs, zoals muzikale vorming, lichamelijke ontwikkeling, wereldoriëntatie, Engels,
creatieve ontwikkeling, techniek, sociale vorming, et cetera. De kerndoelen geven richtlijnen bij het
vormgeven van het onderwijs. Het onderwijs op Dr. Poels wordt zoveel mogelijk afgestemd op de
belevingswereld van het kind en de zone van naaste ontwikkeling.
2.3 Doorlopende leerlijn en ononderbroken ontwikkeling van kinderen
Het is de bedoeling dat we ons onderwijs verder afstemmen op de onderwijsbehoeften van
leerlingen door instructie, interactie en klassenmanagement nog beter af te stemmen op de
kinderen. Voor elke leerling hebben een leerlingoverzicht waarin we de ondersteuningsbehoeften
hebben vastgelegd. Leerkrachten beschikken over actuele gegevens van de kinderen, die ze o.a.
verkregen hebben door toetsen, observaties en gesprekken met de kinderen.
Deze gegevens worden gebruikt bij het ontwerpen van arrangementen om tegemoet te komen aan
de onderwijsbehoeften van de kinderen met als doel: uitdagend en afgestemd onderwijs voor alle
leerlingen. Bij het ontwerpen van het onderwijsaanbod zijn de leerlijnen van slo de basis en
gebruiken de leerkrachten bestaande methodes slechts als bron.
Binnen het IKC wordt de ontwikkeling gevolgd van kinderen van twee tot twaalf jaar.
Door inhoudelijke samenwerking wordt er gewerkt aan een doorgaande lijn bij het volgen van
kinderen in Kessel-Eik, waarbij de volgende doelen leidend zijn; stimuleren van ontwikkeling en

welbevinden van de kinderen; aanbieden doorgaande ontwikkelingslijn peuter-kleuter in
samenwerking met de pedagogisch medewerkster van onze ketenpartner Hoera.
Daarnaast zorgen we voor een warme overdracht naar het VO.
Binnen Stichting Prisma gaat een werkgroep aan de slag met het ’10 – 14 – onderwijs’. Bevindingen
en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien worden teruggekoppeld aan de leden kwaliteitsteam van
alle scholen en vertaald naar het aanbod op alle scholen.
Zie hiervoor ook het document PO-VO Dr. Poels.
2.4 Kind, onderwijs en kwaliteit in samenhang
2.4.1 Kwaliteitsbeleid
Om de kwaliteit van het onderwijs te meten en te verbeteren bevat het kwaliteitsbeleid op Dr. Poels
de volgende aspecten die zich in een cyclus opvolgen:
a. Analyse
Het team heeft een helder beeld van de populatie die de school bezoekt. Dit beeld is verkregen door
het analyseren van de populatie in 2018. Deze analyse zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van
actuele data. Op dit moment worden de tussentijdse toetsen spelling, rekenen, begrijpend lezen en
technisch lezen van cito afgenomen. De toetsen die worden afgenomen worden gebruikt om de groei
van de individuele leerling in beeld te brengen.
b. Beoogde effecten
De groei die de leerling laat zien vormt de basis voor het formuleren het effect dat de volgende
tijdsperiode bereikt zou moeten worden en van daaruit het formuleren van acties die ingezet zullen
worden op kindniveau, leerkrachtniveau, groepsniveau en mogelijk schoolniveau om het beoogde
effect te bereiken.
c. Passend (formatief) toetsen
Het team is zoekende naar een passende manier van (formatief) toetsen. Dit met als doel het
beoogde effect te meten, zowel op didactisch als op sociaal emotioneel vlak. Ook op stichtingsniveau
is dit een speerpunt. Leerlingen krijgen met regelmaat feedback van de leerkrachten. Doel hierbij is
de leerling te helpen hun eigen ervaringen te onderzoeken en te interpreteren. Door goede open
vragen te stellen worden de kinderen geholpen te herkennen wat hun eigen aandeel was bij het
werken aan een doel of taak en worden eventuele blinde vlekken zichtbaar.
Hieraan wordt ook coaching gekoppeld: er wordt vooruit gekeken en leerlingen stellen zelf doelen,
die ze willen bereiken. Deze doelen registreert de leerling in zijn of haar portfolio. Het effect dat we
hiermee willen bereiken is dat de leerlingen meer inzicht krijgen in de verantwoordelijkheid die ze
hebben in hun eigen leerproces en deze steeds meer zelf nemen.
Gesprekken over de ontwikkeling van de leerlingen worden voorbereid door de leerlingen, op een
manier die bij hen past.
2.4.2 Schoolontwikkeling en overleg
Om ons onderwijs voortdurend te ontwikkelen en verbeteren vindt er overleg plaats in verschillende
vormen. Per jaar worden er zeven studiedagen in gepland waarop het team, in samenwerking met de
andere school binnen het scholenkoppel, kennis en vaardigheden met betrekking tot actuele
veranderonderwerpen uitbreidt. Jaarlijks vinden er daarnaast enkele teamvergaderingen plaats
waarin het accent ligt op onderwijsinhoud en onderwijskwaliteit. De leden van het kwaliteitsteam
met IB-taken voeren jaarlijks twee groepsbesprekingen met de leerkrachten om (individuele) groei in
beeld te brengen, beoogd effect te evalueren en formuleren en concrete actie sop te stellen . Met
datzelfde doel vinden er leerlingvolgbesprekingen plaats, waarin leerkrachten op interviserende
wijze individuele leerlingen bespreken. Er is ruimte voor coaching, intervisie en collegiale consultatie

op allerlei manieren. Leerkrachten krijgen de gelegenheid elkaars klassen te bezoeken en om het lid
van het kwaliteitsteam, de directeur of een andere collega uit te nodigen in de klas om feedback te
ontvangen met betrekking tot een bepaalde competentie.
2.4.3 Ondersteuningsroute en schoolondersteuningsprofiel
De manier waarop wij onze leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling, zowel wat betreft de
basisondersteuning als de lichte en zware ondersteuning wordt visueel weergegeven in de
ondersteuningsroute. Om zaken nauwgezet toe te lichten is er voor Dr. Poels een
ondersteuningsdraaiboek opgesteld, dat een beeld geeft van de wijze waarop de ondersteuning in de
praktijk gerealiseerd wordt.
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de inhoud en kwaliteit van onze basisondersteuning. Zo
wordt er bijvoorbeeld beschreven hoe tegemoet gekomen wordt aan de ondersteuningsbehoeften
van nieuwkomers, hoe er gewerkt wordt met ontwikkelingsperspectieven, hoe gezorgd wordt dat
leerlingen met een vve of smi indicatie op passende wijze instromen, et cetera.
Ook beschrijft het de ambities we hebben voor de toekomst. Op basis van dit profiel is
geïnventariseerd welke expertise moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de leraren.
Zowel het ondersteuningsdraaiboek als het schoolondersteuningsprofiel zijn opgenomen als bijlage.

2.5 consequenties voor de meerjarenplanning
In de meerjarenplanning worden veranderingsonderwerpen beschreven waarover doelen en
resultaten zijn opgenomen om de onderwijskundige vormgeving en kwaliteitszorg van onze school en
daarmee de kwaliteit van onze school te verbeteren.
Dit betreft de volgende onderwerpen:
Kind in beeld:
- Zinvol gebruiken van documenten die effectief zijn om de ontwikkeling (bijvoorbeeld
’rapporten’) en onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld documenten in de
ondersteuningsstructuur) van alle kinderen in beeld te brengen.
- Leerkrachten kunnen aan de hand van de ontwikkeling van een leerling de verwachte
ontwikkeling formuleren om zo planmatig en bewust vorm te geven aan een bepaald beoogd
effect. Dit geldt onder andere ook expliciet voor het samen formuleren van een
uitstroomperspectief, uiteindelijk leidend tot het advies voor het voortgezet onderwijs, om
de ononderbroken ontwikkelingslijn na de basisschool te continueren.
- De voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op didactisch als op sociaalemotioneel vlak, wordt systematisch en cyclisch gemeten, geanalyseerd en in beeld gebracht
om deze te vergelijken met de verwachte ontwikkeling.
Onderwijs in beeld:
- Vanuit het volgen van de leerling en zijn ontwikkeling wordt bekeken welke inhouden de
leerling op welke wijze en eventueel op welke plek aangeboden dient te krijgen om zo goed
mogelijk af te kunnen stemmen op de behoeften van de leerling met als doel zijn
ontwikkeling te stimuleren en een voor hem of haar passend arrangement en zo een
doorlopende leerlijn en ononderbroken ontwikkeling te kunnen waarborgen. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan leerlijndoorbrekend, groepsdoorbrekend of met
momenten schooldoorbrekend werken. Hierbij gaat expliciet aandacht uit naar meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
- Leerkrachten ontwerpen betekenisvolle onderwijsinhoud op basis van de leerlingen, met
methodes en andere middelen als bron, waarbij zoveel mogelijk leerstof van verschillende
jaargroepen gebundeld wordt aangeboden.
- Leerlingen krijgen steeds meer inzicht in de eigen ontwikkeling, onder andere op het gebied
van de 21ste eeuwse vaardigheden en leren hierop reflecteren. Leerkrachten geven continu
feedback op dit leerproces.
- Het aanbod voor spelling dient op andere wijze vorm te krijgen met als doel het vergroten
van kritisch bewustzijn van de leerlingen en daarmee het verbeteren van het effect van
spellingonderwijs.
Kwaliteit in beeld:
- Leerkrachten dienen zich bewust te zijn van het effect dat ze beogen te bereiken met hun
leerkrachthandelen en het onderwijsaanbod dat ze vormgeven. Dit dient plaats te vinden op
leerkrachtniveau, leerlingniveau, groepsniveau, maar ook op schoolniveau.
- De kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen wordt formatief
geëvalueerd.
- Het organiseren van feedback op de kwaliteit van ons onderwijs door middel van interne
audits binnen stichting Prisma.

3. Personeelsbeleid
3.1 Inleiding
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 van de school.
3.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid
Persoonlijke ontwikkelplannen
Iedere werknemer richt zich jaarlijks op het onderhouden van zijn bekwaamheid, dat gericht is op het
versterken van zijn competenties en vaardigheden, zodat iedere leerkracht binnen stichting Prisma
tenminste basisbekwaam is in het uitoefenen van zijn of haar vak.
De werknemer voert jaarlijks 2 gesprekken over zijn ontwikkeling met de directeur.
De directeur voert jaarlijks groepsbezoeken uit.
Van formele gesprekken( functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek) worden verslagen gemaakt.
Het bekwaamheidsdossier
Alle werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in beeld brengen van hun ontwikkeling.
Voor de leerkracht is het vooral van belang dat hij zich kan blijven ontwikkelen in zijn beroep.
Het bijhouden van een bekwaamheidsdossier kan helpend zijn om zelf zicht te blijven houden op zijn
ontwikkelingen en deze af te stemmen met collega's en het didactische en pedagogische beleid van
de school.
In dit dossier bevinden zich bijvoorbeeld, afschriften van diploma’s en certificaten, de competenties
en indicatoren, de persoonlijke ontwikkelplannen, verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het
klassenbezoek, filmpjes, foto's. In gesprek met de leidinggevende kan de leerkracht vaststellen hoe
het er voor staat met de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening en kan hij aangeven op welk gebied hij
zich verder zou willen ontwikkelen en professionaliseren.
Kwaliteitsteam:
Basisschool Dr. Poels en kindcentrum LEEF vormen samen een scholenkoppel. Beide scholen blijven
autonoom bestaan. Om de kwaliteit op beide scholen te waarborgen is er een kwaliteitsteam
samengesteld Het kwaliteitsteam bestaat uit de directeur en vier teamleden. Samen draagt het
kwaliteitsteam de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op beide scholen. Daarom worden er
jaarlijks studiedagen en leerwerkbijeenkomsten voor het gehele team ingeroosterd.
Werkverdelingsplan
Voorafgaand aan het schooljaar worden de werkzaamheden in het kader van de CAO per werknemer
zo concreet mogelijk vastgelegd.
In het kader van de professionalisering beschikt iedere medewerker uren die ze kunnen inzetten ter
bevordering van de professionaliteit. Daarnaast is er voor iedere medewerker een budget
beschikbaar in het kader van de duurzame inzetbaarheid. Scholing komt aan de orde in gesprekken
met de directeur. Teamscholing komt aan de orde bij het opstellen van de jaarplannen.
3.3 Consequenties voor de meerjarenplanning
In de meerjarenplanning worden veranderingsonderwerpen beschreven waarover doelen en
resultaten zijn opgenomen om het personeelsbeleid van onze school en daarmee de kwaliteit van
onze school te verbeteren.
Dit betreft wat betreft personeelsbeleid de volgende onderwerpen:
- Het extern delen van kennis; leerkrachten krijgen de mogelijkheid extern kennis te halen
(binnen of buiten de stichting), gericht op de veranderonderwerpen. Tevens is er de
mogelijkheid voor externen om op Dr. Poels kennis en ervaring te komen halen in de vorm

van schoolbezoeken, bijvoorbeeld gericht op combinatiegroepen, 21ste eeuwse vaardigheden
en eigenaarschap.
- Feedback collega’s: collegiale consultatie met behulp van een kijkwijzer die binnen stichting
Prisma zal worden ontwikkeld.
4. Financieel beleid
4.1 Inleiding
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel
Beleidsplan van Stichting Prisma. 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 Stichting Prisma en het schoolplan van de school te realiseren.
Drie maal per jaar bespreken de Voorzitter College van Bestuur en de directeur van de school de
financiële positie van de school via de managementrapportage.
4.2 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar opgesteld. De vastgestelde begroting
is taakstellend; in principe kunnen er geen uitgaven 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 de bestuurder 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 overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basisformatie
verantwoord.
Mocht er sprake zijn van eventuele sponsoring, dan zal de directie handelen volgens de beschrijving
sponsorgelden, die is opgenomen in de schoolgids van Dr. Poels.

5. Meerjarenplanning
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk starten wij met een overzicht van de veranderingsonderwerpen in de komende
schoolplanperiode. Daarbij wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke resultaten wij ten aanzien
van deze onderwerpen in de komende vier jaar nastreven.
Vervolgens zijn de veranderonderwerpen ondergebracht in een overzicht, hetgeen een globale
planning weergeeft van de schoolplanperiode 2019-2023.
Op basis van dit meerjarenplan worden jaarlijks gedetailleerde schoolontwikkelingsplannen
opgesteld.
5.2 Veranderonderwerpen en resultaten
Veranderonderwerp 1
Effectiviteit documenten – Kind in beeld
Resultaten
- Er worden zinvolle documenten gebruikt die effectief zijn voor het in beeld brengen van de eigen
ontwikkeling; het leerlingrapport is voor leerlingen, ouders en leerkrachten een overzichtelijk
document dat een duidelijk beeld geeft van de brede ontwikkeling van het kind.
- Er worden zinvolle documenten gebruikt die effectief zijn voor het in beeld brengen van de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen; de documenten binnen de
ondersteuningsstructuur dienen hun doel.

Veranderonderwerp 2
Perspectief op ontwikkeling – Kind in beeld
Resultaten
- Leerkrachten formuleren de verwachte ontwikkeling van de leerling (ontwikkelperspectief) en
zetten planmatig acties in om beoogde effecten na te streven.
- Leerkrachten formuleren op basis van de verwachte ontwikkeling tevens de verwachte uitstroom
(uitstroomperspectief), nemen leerling en ouders hier in een vroeg stadium in mee en zetten
samen met hen planmatig acties in om beoogde effecten na te streven.
Veranderonderwerp 3
Passende arrangementen – Onderwijs in beeld
Resultaten
- Er wordt voor iedere leerling een passend aanbod / arrangement aangeboden. Waar dit helpend
is gebeurt dit leerlijndoorbrekend, groepsdoorbrekend of schooldoorbrekend. Dit geldt voor
iedere leerling, dus ook voor leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften, als ook
meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Veranderonderwerp 4
Spelling – Onderwijs in beeld
Resultaten
- De kwaliteit van het onderwijsaanbod voor spelling verbetert, door aanpassingen te doen in de
wijze van inoefening gericht op het inslijpen van het woordbeeld, het investeren van meer tijd en
het geven van directe feedback door de leerkracht.
- Het kritisch bewustzijn van de leerlingen op het gebied van spelling groeit aanzienlijk.

Veranderonderwerp 5
21st century skills – onderwijs in beeld
Resultaten
-Kinderen kunnen zelf reflecteren op hun ontwikkeling, onder andere op het gebied van de 21ste
eeuwse vaardigheden.
-Deze vaardigheden zijn voor leerkrachten ‘kapstokken’ om onderwijs vorm te geven en het
belangrijkste onderwerp van de feedback die ze geven aan leerlingen.
Veranderonderwerp 6
Formatief evalueren – kwaliteit in beeld
Resultaten
-Het team evalueert formatief, zowel op het gebied van onderwijskwaliteit als op het gebied van
de ontwikkeling van leerlingen.
-De school maakt gebruik van interne en externe feedback aan de hand van vooraf geformuleerde
succescriteria om effecten van het onderwijs te meten door middel van interne audits.

Veranderonderwerp 7
Effecten – kwaliteit in beeld
Resultaten
-Leerkrachten geven vorm aan het eigen handelen en aan het onderwijsaanbod om met een
beoogd effect dat ze willen bereiken. Dit kan een effect zijn op kind-, leerkracht- , groeps- of
schoolniveau.
Met betrekking tot bovenstaande veranderonderwerpen worden jaarlijks
schoolontwikkelingsplannen opgesteld waarin gespecificeerd wordt waarom, op welke manier iets
ontwikkeld wordt en hoe dit er precies uit gaat zien (Why, how, what, Golden circle, Simon Sinek.

5.3 Overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode 2019-2023
In deze tabel treft u het overzicht aan van de veranderonderwerpen in de komende vier jaar.
In de tabel is weergeven in welke schooljaren er vooral ingezet zal worden op het betreffende
veranderonderwerp, aangaande de ontwikkeling en implementatie. In de jaren die volgen zal er
uiteraard geborgd worden. Per schooljaar zullen er met betrekking tot de veranderonderwerpen
schoolontwikkelingsplannen geschreven worden, waarbij ook de resultaten van het achterliggende
jaar meegenomen zullen worden.

Veranderonderwerpen
Kind in beeld
Effectiviteit documenten
Perspectief op ontwikkeling
Passende arrangementen
Onderwijs in beeld
Spelling
21ste eeuwse vaardigheden
Kwaliteit in beeld
Formatief evalueren
Effecten
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6. Bijlagen
-

PO-VO Dr. Poels
Ondersteuningsdraaiboek Dr. Poels
Schoolondersteuningsprofiel Dr. Poels
Veiligheidsbeleid Dr. Poels

