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Voorwoord 
 

 

 
 

  

In 2015 stond de school voor de 

uitdaging om met een nieuw 

schoolplan 2015-2019 zich toe 

te rusten op het onderwijs van 

de toekomst. Middels team-

bijeenkomsten werd een 

gedragen visie gecreëerd waar: 

‘Jezelf zijn, Meesterschap, 

Open en duidelijk handelen en , 

Kwaliteitsversterking’ een 

herkenbare rol speelden. 

 

Vooral onderwerpen als 

didactisch cyclisch werken, het 

versterken van  de ouder- 

participatie, vorm geven aan 

mediawijsheid en versterkte 

aandacht voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van 

leerlingen vormden centrale 

thema’s binnen het schoolplan 

2015-2019. 

 

Afgelopen jaren is ook ge-

bleken dat een enthousiast, 

betrokken en zeer gemotiveerd 

team intensief heeft gewerkt aan 

het realiseren van deze 

doelstellingen.  Ondanks enkele 

uitdagende ontwikkelingen, 

denkt u o.a. aan teruglopende 

budgetten, de invoer van de 

COA 2014-2015 en de daarbij 

horende beleidsontwikkelingen 

en dalende leerlingenaantallen 

in de wijk, is Klippeholm erin 

geslaagd boven de normen van 

de stakeholders te presteren. 

RKBS KLIPPEHOLM ZEER SUCCESVOL IN AFGELOPEN JAREN! 

Door afdeling onderwijs 

 

Hoofddorp augustus 2019 – Leerlingen van RKBS Klippeholm blijken door kwaliteitsonderwijs goed 

voorbereid voor het voortgezet onderwijs. Vooral de implementatie van een goede cyclus voor het 

didactisch handelen heeft goede opbrengsten opgeleverd waardoor bovengemiddelde resultaten 

zijn behaald. Ook is de school bovengemiddeld gescoord door de ouders, leerlingen en personeel in 

de tevredenheidspeiling uit 2016 waaruit blijkt dat Katholiek onderwijs in Bornholm sterk op de 

kaart staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inspectie is ook overtuigd van de kwaliteit van het onderwijs op Klippeholm aangezien 

zij al jaren het basisarrangement toekennen 
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Voorwoord 
 

In het schoolplan 2015-2019 van Katholieke basisschool Klippeholm leest u over de wijze waarop de 

school vorm geeft aan het onderwijs en welke plannen de school heeft om zich de komende vier jaar 

te ontwikkelen. Dit schoolplan geeft een beschrijving van de school, het kwaliteitsbeleid, het 

onderwijskundig beleid, het personeel, de bedrijfsvoering en de rol van ouders en externe relaties. 

De uitwerking van dit schoolplan is tot stand gekomen in overleg met het team, het 

managementteam, de medezeggenschapsraad en de directeur. Middels meerdere teammomenten is 

een ontwikkelkader voor de komende jaren vormgegeven, dat is uitgewerkt door de directeur. De 

medezeggenschapsraad heeft het definitieve schoolplan beoordeeld en daarover advies en 

instemming gegeven. 

De maatschappij, en mede daardoor ook het onderwijs, is altijd in beweging. Om de kansen die hieruit 

ontstaan goed te kunnen benutten, is het van belang tijdig te plannen, uit te voeren, te bezinnen en te 

sturen op nieuwe ontwikkelingen. Het schoolplan is voor Klippeholm dan ook een levend beleidsstuk 

dat jaarlijks kritisch geëvalueerd moet worden en waar nodig aangepast wordt om duurzaam 

onderwijs te creëren. 

In de periode 2012-2014 heeft Klippeholm te maken gehad met een onvoldoende functionerende 

schoolleiding en een daaropvolgende interim-periode. Sinds maart 2014 is het team goed in staat om 

samen met de nieuwe directeur en de managementleden te focussen op een kansrijke toekomst en 

het daarbij horende beleid. In dit schoolplan wordt dan ook voornamelijk vooruit gekeken naar de 

toekomst en minder naar de behaalde resultaten uit het verleden omdat de schoolontwikkeling de 

afgelopen jaren verstoord is geweest. 

 

Mede namens het team, 

P. Kupper 

Directeur 

RKBS Klippeholm 
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Hoofdstuk 0 Inleiding 

 
0.1 De functies van het schoolplan 
 

De wetgever heeft beoogd, dat met o.a. de invoering van schoolgids en schoolplan een betere 

planning voor de schoolontwikkeling wordt bereikt. Het schoolplan is een aanzet om te komen tot een 

duidelijke verantwoording van het beleid van de scholen en om een planmatige ontwikkeling tot stand 

te brengen. Kortom: Waar staan wij als school in 2015 en wat willen wij gerealiseerd hebben in 2019? 

Voor de duidelijkheid: In het schoolplan wordt met name het beleid van de school op diverse 

terreinen beschreven. Uitwerking van dat beleid in termen van werkwijze van de scholen wordt 

beschreven in de schoolgids, die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. 

Het schoolplan kent verschillende functies: 

1. Planningsdocument 

Het stelt ons als schoolteam in staat om de schoolontwikkeling te plannen, het wil zorgen dat wij de 

geplande richting kunnen inslaan. Daarnaast geeft het ons mogelijkheden om onze visie op de 

ontwikkeling van de school regelmatig aan te scherpen. Met dat alles streven wij naar het steeds 

verder uitbreiden van onze deskundigheid. 

2. Kwaliteitsdocument 

Het geeft ons de mogelijkheid om ons beleid duidelijk te maken. Het zorgt dat werkzaamheden 

duidelijk worden beschreven. Zodoende dragen wij er zorg voor, dat wij onze keuzen bewust maken, 

die keuzen ook steeds nabespreken en daardoor planmatig kunnen uitvoeren. 

3. Verantwoordingsdocument aan ouders 

Het is een document dat aan de ouders van de leerlingen duidelijk maakt wat er op de scholen 

plaatsvindt. Deze transparantie naar ouders toe, maakt dat de mogelijkheid ontstaat om elkaar op 

deze zaken aan te spreken. Het schept voor hen en voor ons duidelijkheid over wat zij van ons mogen 

verwachten. 

4. Verantwoordingsdocument naar de inspectie Onderwijs 

Naast de voornoemde drie functies is er natuurlijk nog een vierde, dat is de verantwoording naar de 

inspectie onderwijs. De inspectie controleert de scholen regelmatig op de juiste uitvoering van 

voorgenomen beleid en op de uitvoering van de Wet op het Primair Onderwijs.  

Het schoolplan heeft een statisch en een dynamisch deel. Het statische deel zal nauwelijks gewijzigd 

worden gedurende de looptijd van het schoolplan. Het dynamische deel, de naam geeft het al aan, 

verandert jaarlijks en is in dit plan terug te vinden in de bijlagen. 

Voorts bestaat dit schoolplan uit beschrijvingen die voor alle negentien scholen van de stichting 

gelden. De schooloverstijgende teksten zijn voornamelijk afkomstig van het College van Bestuur van 

Meer Primair. De directies hebben voor de overige delen gezorgd. 
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0.2 Procedure op Meer Primair-niveau 
 
Het bevoegd gezag, Meer Primair, stelt het schoolplan vast voor de periode 2015-2019. Het plan 

behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad van de school 

heeft ingestemd met het schoolplan 2015-2019. Zie hiervoor bijlage 1. 

Elk vastgesteld schoolplan of elke vastgestelde wijziging in het schoolplan wordt aan de Inspectie voor 

het onderwijs toegezonden en door haar wettelijke regelgeving getoetst. 

0.3 Evaluatie 
 
In het schooljaar 2018-2019, bij het opstellen van het nieuwe schoolplan, zal het huidige schoolplan 

worden geëvalueerd door/met het team. 
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Hoofdstuk 1 De school 
 

1.1 Strategische doelen m.b.t. de identiteit Meer Primair en Klippeholm 
 

1.1.1 Meer Primair gaat voor kwalitatief goed bijzonder onderwijs, waarin de scholen staan 

voor hoogwaardige onderwijskwaliteit met een krachtige leeromgeving en 

werkklimaat 
 

 

 

1.2 Klippeholm en de Stichting Meer Primair 
 

Meer Primair is een onderwijsstichting die is ontstaan door een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2014 
tussen de Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO) Quercus en de Stichting Katholiek Onderwijs 
Haarlemmermeer (SKOH). 
 
Meer Primair wordt gevormd door negentien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, 
Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. Klippeholm maakt onderdeel uit van deze Stichting. Meer 
Primair is werkgever van 550 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5700 leerlingen in de 
Haarlemmermeer. Klippeholm heeft in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Die 
eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Meer Primair. Meer Primair is weliswaar één 
organisatie, maar de scholen kunnen zich binnen de kaders optimaal profileren. 
 

1.3 Visie en missie Meer Primair 
 

De missie van Meer Primair geeft de ambities weer en de richting aan waaraan zij de komende 
jaren wil werken. Alle medewerkers, leerlingen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd 
om zich met deze missie te identificeren en daar vanuit te handelen.   

 

Ruim 5700 leerlingen zitten op de scholen van de Meer Primair. Alle talenten van deze kinderen 

worden zo optimaal mogelijk benut. Op deze wijze worden zij zo goed mogelijk op hun toekomst 

voorbereid. ‘Kinderen centraal’ betekent dat alles wat de scholen van Meer Primair doen op de 

ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid is gericht.  

Het fundament van handelen (de visie) binnen Meer Primair ligt in vijf kernwaarden, te weten:  

- Vakmanschap 

- Inspiratie 
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- Ontwikkeling 

- Verbinding  

- Continuïteit 

Deze vijf kernwaarden ziet Meer Primair als leidraad voor haar acties en voor haar beleid in de 

toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit 

deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers 
geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen de identiteit van 
de organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. Binnen de kernwaarden staan de 
kenmerken van het christelijk en katholiek onderwijs centraal.  

  

1.3.1 Vakmanschap 
De functie van leerkracht is een betekenisvolle functie. Het verdient een podium dat recht doet aan 

de kwaliteiten als professional. Professioneel leiderschap en competente medewerkers zorgen voor 
optimale resultaten voor ieder kind. 
 

Meer Primair staat voor een leven lang leren en draagt er zorg voor dat gekwalificeerde 
medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte zijn en over ruime pedagogische kennis beschikken. Het 
eigen gedrag geldt als voorbeeld voor leerlingen (en ouders). Het is van belang dat de expertise 
binnen de organisatie wordt gedeeld.  

 

1.3.2 Inspiratie 
Meer Primair is een organisatie met een interconfessionele identiteit, die rooms-katholiek en 
christelijk onderwijs verzorgt. Wij laten ons bij de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan 

leerlingen inspireren door de verhalen uit de bijbel. 
 

Meer Primair staat voor inspirerend onderwijs. De scholen staan open voor iedereen, ook al is er 

sprake van een andere levensbeschouwelijke visie. Ongeacht geloofsovertuiging en culturele 
afkomst, zolang er maar respect is voor de interconfessionele identiteit, voor elkaar en voor 

verschillen. 
 
Met alle verschillende leerlingen bij elkaar vormen de scholen van Meer Primair een goede 
afspiegeling van de samenleving. Op alle scholen wordt godsdienstonderwijs aangeboden en maken 

leerlingen kennis met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 

In ons onderwijs stimuleren wij de ontwikkeling van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en 

morele verantwoordelijkheid van leerlingen in een multiculturele samenleving. 

 

1.3.3 Ontwikkeling 
Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders is essentieel 
voor de ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van de leerlingen. Meer Primair is actief in 

onderwijsvernieuwing, zet moderne  leermiddelen en methoden in en hanteert diverse 
onderwijsconcepten.  

 

Leerlingen kunnen hun talenten veelzijdig (cognitief, motorisch, creatief en sociaal) ontwikkelen. Dit 
gebeurt in een veilige, vertrouwde en “dynamische” leeromgeving. Zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid van leerlingen wordt gestimuleerd. Zij worden optimaal toegerust voor het 
voortgezet onderwijs en het functioneren in de samenleving. 

 

De medewerkers zijn inspirerend, ondernemend, wereldgericht, vernieuwend en hebben zicht op 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
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1.3.4 Verbinding  
Meer Primair is relatiegericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie 
en zorg. 

 

De scholen van Meer Primair staan midden in de samenleving en zoeken vanuit hun sociale functie 

verbinding met de omgeving. De scholen werken actief samen met ouders en andere betrokkenen in 
de maatschappelijke omgeving van de school. Er is daarbij aandacht voor tolerantie, onderlinge 

solidariteit en de verscheidenheid in de maatschappij.  Het pedagogisch handelen is in goed 
evenwicht met het behalen van leerresultaten. 

 

1.3.5 Continuïteit  
Het onderwijs van Meer Primair is van constante kwaliteit. Alle scholen vallen onder het regulier 
toezichtkader van de inspectie. Er worden hoge en realistische doelen gesteld. De scholen staan 
open voor nieuwe ontwikkelingen en werken continu aan verbetering en vernieuwing. 
De visie en de ambities zijn uitgewerkt in doelstellingen op de beleidsterreinen identiteit, onderwijs, 

personeel, organisatie, PR & communicatie, huisvesting en financiën. De strategische doelstellingen 

zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren 

resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de jaarlijkse afspraken die tussen het College van bestuur 

en de Raad van toezicht, en het College van bestuur en de schooldirecteuren worden gemaakt. 

De afspraken worden in een jaarplan vastgelegd. Daar waar mogelijk zijn bij de resultaten concrete 

indicatoren geformuleerd. Over de uitvoering van de afspraken rapporteren de scholen door middel 

van managementrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de afspraken op 

schoolniveau. 
 

1.4 De school 
 

1.4.1 Huidige situatie: 
Klippeholm is een katholieke basisschool waar les gegeven wordt conform een 

leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem is er inhoudelijk en organisatorisch ruimte om inhoud 

te geven aan de verschillen die er zijn tussen de leerlingen van dezelfde jaargroepen. Deze verschillen 

zijn terug te vinden in de hoeveelheid, wijze van aanbieden en verwerking op verschillende niveaus 

van de leerstof. Gedurende de basisschoolperiode leren de kinderen steeds meer zelfstandig te 

werken. Meer informatie over de huidige situatie en typering van de school is terug te vinden in de 

schoolgids hoofdstuk 1.  

1.4.2 Identiteit 
Klippeholm is een basisschool op katholieke grondslag. De identiteit van onze school uit zich in 

activiteiten rondom de christelijke feestdagen, het voorlezen van bijbelteksten en in de lessen uit de 

methode Hemel en Aarde. De identiteit van de school uit zich niet alleen in praktische zin. Respectvol 

met elkaar omgaan vinden wij heel belangrijk. Dit betekent dat er ruimte en respect is voor andere 

opvattingen. Onze school verleent dan ook graag gastvrijheid aan iedereen die zich conformeert aan 

onze normen en waarden. 
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1.4.3 Missie en visie Klippeholm 
‘Fijn dat je er bent!’ is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog 

niveau, gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt en ruimte is 

voor het individu om zich te ontwikkelen. 

 

Binnen de visie van school zijn er vier nadrukkelijke pijlers te onderscheiden: 

1. Je mag zijn wie je bent 
Om goed te kunnen leren is een prettige en veilige school van doorslaggevend belang. Leerlingen 

worden gestimuleerd een open houding te hebben, met elkaar te verbinden en naast hun sterke 

kanten ook hun kwetsbaarheden te tonen. Verschillend en uniek zijn wordt gezien als een kans om van 

elkaar te leren. 

Dagelijks zorgen we ervoor dat de school een plek is waar je elkaar leert kennen, met elkaar tradities 

beleeft en uitgenodigd wordt om jezelf te laten zien en elkaar te waarderen. Hierbij denken we vanuit 

mogelijkheden, doet iedereen ertoe en bieden we hulp waar gewenst.  

2. Meesterschap 
De school is een professionele leeromgeving waarin zowel het beste uit het kind als de leerkracht 

wordt gehaald. Dit houdt in dat er ingespeeld wordt op de diverse behoeften van zowel de leerling als 

de leerkracht om een leven lang leren te stimuleren. 

Een leerling kan op Klippeholm van zijn leerkracht verwachten dat: 

- hij een brede algemene kennis heeft; 

- een gedifferentieerd instructieaanbod geeft; 

- inzicht heeft in de leerlijnen; 

- op de hoogte is van de laatste onderwijsontwikkelingen; 

- een duidelijke structuur biedt in zijn dagelijks handelen; 

- concrete lesdoelen stelt zodat de leerling weet wat hij gaat leren. 

3. Open en duidelijk 
Samenwerken met leerlingen, ouders en teamleden betekent voor ons veel meer dan informeren. Het 

betekent dat er ook ruimte is om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen. Goed 

communiceren brengt ons dichter bij elkaar en geeft de mogelijkheid elkaar te blijven begrijpen. 

Op Klippeholm vinden wij het daarom erg belangrijk elkaar serieus te nemen, actief te luisteren, begrip 

te tonen, in de ander te verplaatsen en wederzijds respect te tonen. Dit allemaal op een open, 

duidelijke, oprechte en gelijkwaardige manier. 

4. Ieders kwaliteiten versterken 
Uitdagend onderwijs op Klippeholm maakt ruimte voor ambities en talenten van leerlingen en 

teamleden. Door deze capaciteiten te erkennen en daar tijd in te investeren laten we hen excelleren 

op sportief, cognitief en sociaal vlak. Kortom, laat leerlingen en leerkrachten genieten van wat ze goed 

kunnen! 
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1.5 De wijk Bornholm1 

 
1.5.1 Naam van de wijk 
De naam Bornholm verwijst naar de rentenierswoning Bornholm aan de IJweg. Deze woning is weer 

vernoemd naar het Deense eiland Bornholm. In de wijk verwijzen alle straatnamen naar Denemarken, 

veel namen eindigen op -holm dat klein eiland betekent. De naam van de school draagt ook een 

Deense naam: Klippeholm = Klippen- of Rotseiland 

 

De wijk Bornholm bestaat ruim 35 jaar. Bornholm is een echte woonerfwijk met intieme pleintjes, 

kronkelende autoluwe straatjes en rijtjeswoningen met speelse daklijnen. Ooit was dit een zeer 

kinderrijke wijk. Anno 2014 wonen er veel minder kinderen en jongeren, er is meer variatie in 

leeftijdsopbouw. Veel gezinnen zijn vertrokken naar nieuwe wijken en de wijk is daardoor enigszins 

vergrijsd.   

Het betaalbare woningaanbod maakt de wijk wel aantrekkelijk voor starters. Dit remt de vergrijzing, 

maar leidt ook tot een zwakkere economische positie en minder buurtbinding. De wijkraad en de 

scholen doen hun uiterste best om de wijk leefbaar en kleurrijk te houden. Door de vergrijzing is het 

voor kinderen en jongeren moeilijk om vertier in de eigen omgeving te vinden. Vroege signalering van 

eventuele problematiek kan helpen om maatschappelijke en sociale problemen te voorkomen. Daarbij 

is meer inspraak van wijkbewoners belangrijk. Met juiste en intensieve communicatie leert men elkaar 

kennen en ontstaat begrip voor elkaars standpunten. De wijk moet leefbaar zijn en blijven voor 

iedereen.  

1.5.2 Bornholm als tussenstap 
Bornholm was een tussenstap in de wooncarrière van veel eerste bewoners. Zij stroomden door en zo 

ontstond ruimte voor nieuwe jonge huishoudens. Met de komst van steeds nieuwe inwoners, 

ontwikkelde de samenhang in de wijk zich tot vijf jaar geleden niet goed. De economische crisis remt 

                                                           
1
 Bronnen: Kijk op de wijk 4 door gemeente Haarlemmermeer en Visieplan Brede school Bornholm 
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de verhuizingen en dit heeft een gunstig effect op de buurtcohesie. Na de crisis zal de doorstroming 

waarschijnlijk aantrekken. Dit maakt de leeftijdsopbouw steeds diffuser en zwakt verdere vergrijzing 

af. Het totaal aantal ouderen neemt wel toe. De wijk wordt gemêleerder, met niet alleen gezinnen 

maar ook meer oudere paren en alleenstaanden. Het totale aantal inwoners neemt dan af. 

1.5.3 Gevolgen van de crisis 

De crisis betekent niet alleen meer sociale binding in de wijk, maar ook daling van inkomen en stijging 

van het aantal werklozen. Het gevolg is dat vooral alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens vaker 

in een benarde economische positie terechtkomen. Vanwege de groeiende buurtcohesie kunnen deze 

huishoudens nu rekenen op stevige vangnetten. Zodra de economie aantrekt en de doorstroming 

toeneemt, kunnen deze vangnetten weer snel verdampen. 

 

1.6 Leerling- en ouderpopulatie 

 
1.6.1 Gezinssamenstelling 

Van onze leerlingen komt ongeveer 81% van de leerlingen uit een 2-oudergezin waarbij er geen sprake 

is (geweest) van echtscheiding of overlijden. Van ongeveer 19% van de leerlingen is de gezinssituatie 

gewijzigd door middel van echtscheiding van de ouders. Van hen leeft ongeveer 9%  in een 

samengesteld gezin. De meeste gezinnen (48%) bestaan uit 2 kinderen. Daarnaast groeit 24% van de 

kinderen op als enig kind. De overige kinderen groeien op in een gezin met 3 kinderen (24%) of 4 

kinderen (3%).  

1.6.2 Religieuze achtergrond 

Op Klippeholm geeft slecht 20% aan een Christelijke achtergrond te hebben. Daarnaast heeft 7% een 

Islamitische achtergrond. Ongeveer 40% geeft aan geen specifieke godsdienst aan te hangen en ruim 

30% heeft zich niet geuit over zijn/haar religieuze achtergrond. Slecht een klein percentage heeft 

aangegeven een andere religieuze achtergrond te hebben. 

1.6.3 Opleidingsniveau 
Van de ouders op Klippeholm heeft 2% een minimale opleiding op het niveau van het basisonderwijs 

of het special (basis) onderwijs. Een groep van 10% heeft LBO of VMBO B/K als opleiding genoten. De 

overige 88% heeft een opleiding op het niveau van VMBO T of hoger. 

1.6.4 Leerlingenaantallen 
Het aantal leerlingen op Klippeholm bedraagt aan het begin van het schooljaar 2014-2015 399 

leerlingen verdeelt over 16 groepen. Het aantal gewichtenleerlingen is beperkt. Ondanks een 

verwachte lichte daling van het aantal leerlingen streven we ernaar om te stabiliseren op het huidige 

leerlingenaantal in de komende jaren. 
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1.7 Overige omstandigheden die de beleidskeuzen beïnvloeden 
 

De school ligt op een scholeneiland met twee andere scholen voor primair onderwijs, waarvan er één 

school binnen dezelfde stichting als Klippeholm valt. Direct naast de school liggen een openbare 

school en een protestant christelijke school. De school probeert zich van de andere scholen te 

onderscheiden door sterke onderwijsresultaten, veel aandacht voor sportactiviteiten, een aantal 

bijzondere tradities, een moderne uitstraling, sterke en positieve ouderparticipatie en veel ruimte 

voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Op deze wijze streven we na om 

aantrekkelijk te blijven voor ouders met schoolgaande kinderen. Binnen de wijk Bornholm gaan we uit 

van een gezonde concurrentie met onze buurtscholen. 

 

1.8 Toekomst 
 

Er verandert veel in het (basis) onderwijs. De maatschappij wordt steeds complexer. Er komen steeds 

meer vragen op het onderwijs af: de ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten is in volle gang, 
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kinderen ontwikkelen zich anders dan vroeger, de rol van ouders verandert. In deze paragraaf worden 

een aantal van deze ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Klippeholm, in beeld gebracht. 

1.8.1  Interne ontwikkelingen 
Om kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te kunnen bieden moet Klippeholm zijn sterke 

kanten benutten en verbeterpunten uitvoeren. Daartoe wordt met enige regelmaat de organisatie 

tegen het licht gehouden. 

- Het aantal leerlingen is in de afgelopen jaren licht gestegen. Volgens de prognose van de 
gemeente zal het aantal leerlingen de komende jaren licht dalen in de wijk Bornholm. De 
school zal zijn uiterste best moeten doen om stabiel te blijven in de komende jaren. 
 

- De school maakt onderdeel uit van de Brede school Bornholm. In voorgaande jaren heeft 
school onvoldoende kunnen participeren in deze samenwerking door de onrustige 
directieperiode. Mede hierdoor is het draagvlak onder de teamleden lager dan bij de andere 
aangesloten organisaties. Meetbare en zichtbare successen kunnen een structurele 
verandering brengen in het beeld over de Brede school Bornholm. Wel lijkt er binnen de 
kernstuurgroep van de Brede school Bornholm een nieuwe weg ingeslagen te zijn waarbij de 
contacten en de opbrengsten worden geïntensiveerd. 
 

- Het bewegingsonderwijs is diep verankerd binnen de school. Structureel wordt twee keer per 
week bewegingsonderwijs aangeboden aan groep 3 t/m 8. Daarnaast voert de vakdocent de 
motorische screening uit van alle leerlingen op school en waar nodig wordt MRT aangeboden. 
Voor de groepen 1/2 is er een samenwerking met een fysiotherapeute die leerlingen op 
school begeleidt, wanneer zij uitvallen bij de motorische screening van de vakdocent. 
 

- Door de komst van de nieuwe cao wordt in de komende jaren een aantal beleidswijzigingen 
doorgevoerd. Zo is inmiddels door de werkgever de 8-urige werkdag ingevoerd en zal het 
aantal lesuren voor elke leerling worden vastgesteld op 940 uren per jaar. Hierdoor is een 
wijziging van het lesrooster voor alle groepen noodzakelijk. Daarnaast zijn de werktijdfactoren 
door de vele parttimers niet afgestemd op de nieuwe 8-urige werkdag. 
 

- De kwaliteit van ons onderwijs is goed; dat blijkt uit alle allerlei resultaten op het gebied van 
Cito- en  inspectierapporten, oudertevredenheid, uitstroomcijfers naar het VO e.d. 
 

- De competentie van het huidige personeel staat niet ter discussie. Uiteraard werkt Klippeholm 
aan voortdurende verbetering daarvan, maar in de kern zijn onze medewerkers goed voor hun 
taken toegerust. Er is wel zorg over de ervaren werkdruk en de complexe 
communicatievraagstukken (denk aan problematische echtscheidingen en juridisering van de 
maatschappij) waar de huidige leerkracht mee geconfronteerd wordt. Ook is het de vraag of 
alle leerkrachten in staat zijn om de huidige onderwijsontwikkelingen te verankeren binnen 
hun dagelijkse werkzaamheden. 
 

- Het aantal kinderen met een gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis groeit. Minder kinderen 
kunnen en mogen worden verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Dit vraagt om meer 
deskundigheid van het personeel om tegemoet te kunnen komen aan de daaruit 
voortvloeiende beperking/belemmering.  
 

- De tevredenheid van het personeel op Klippeholm (zo blijkt uit recente peilingen) is hoog. 
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1.9 Indicatoren en resultaten van de strategische doelen m.b.t. de identiteit van 

de school 
 
Ad 1.1.1 Meer Primair gaat voor kwalitatief goed bijzonder onderwijs, waarin de scholen 

staan voor hoogwaardige onderwijskwaliteit met een krachtige leeromgeving en werkklimaat  

Op Klippeholm is iedereen welkom, ongeacht status, afkomst of levensbeschouwing. Wij respecteren 

de bijzondere, eigen achtergrond van ieder kind en willen daar ook graag van leren. Om onze opdracht 

waar te kunnen maken, is er beleid gemaakt en zijn er werkafspraken gemaakt. De Klippeholm wil 

kwaliteit leveren en formuleert dit beleid op alle vijf  hieronder genoemde aspecten van identiteit. 

Deze uitgangspunten zijn richtinggevend. 

Deze doelstelling van de levensbeschouwelijke identiteit willen we bereiken door het realiseren van de 

volgende resultaten: 

 De (levensbeschouwelijke) identiteit komt tot uiting in alle facetten van de dagelijkse praktijk 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm nieuwe methode voor 

levensbeschouwelijk onderwijs geïmplementeerd. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm nieuwe schoolregels 

opgesteld. 

 Iedere school draagt de kernwaarden van christelijk onderwijs uit 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm nieuwe methode voor 

levensbeschouwelijk onderwijs geïmplementeerd. 

 Medewerkers hebben een christelijke levensvisie of een positieve grondhouding t.a.v. het 

christelijk geloof 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 is dit een vast gespreksonderdeel binnen de 

gesprekscyclus. 

 Schoolteams spreken halfjaarlijks over de invulling van de levensbeschouwelijke vorming en 

identiteit 

o Indicator voor dit resultaat: Geen indicator opgesteld. 

 Scholen van Meer Primair werken vanuit een geïnspireerde en gevarieerde leeromgeving 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm een leerlijn voor wereldse 

religies ontwikkeld waarin is beschreven welk leerdoel per leerjaar wordt behandeld. 

Het bezoeken van diverse gebedshuizen vormt hier een structureel onderdeel van. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 brengt Klippeholm met het team een 

bezoek aan het Sint Liobaklooster. 

 Meer Primair werkt aan vernieuwend en eigentijds onderwijs (inspirerend onderwijs) 

o Indicator voor dit resultaat: Zie indicatoren hoofdstuk 3. 
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg 
 

2.1 Strategische doelen m.b.t. kwaliteitszorg Meer Primair en Klippeholm 
 

2.1.1 De scholen staan voor hoogwaardig onderwijskwaliteit 

 

 

2.2 Kwaliteitszorg op schoolniveau 

 
2.2.1 Streven naar kwaliteit 
Op Klippeholm is er het dagelijks streven naar een goede kwaliteit. In eerste instantie willen we goed 

onderwijs geven. Dat betekent dat niet alleen het onderwijs van goede kwaliteit moet zijn, maar ook 

alle randvoorwaarden daarom heen. Het is belangrijk dat de organisatie goed gestructureerd is, 

heldere afspraken worden gemaakt en dat deze bekend en inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. 

De afgelopen jaren is hier helaas te weinig aandacht voor geweest. Sinds de komst van de nieuwe 

directeur is er nadrukkelijk aandacht voor het vastleggen van beleidskeuzes in beleidsdocumenten. 

Deze documenten zijn voor alle medewerkers digitaal in te zien op de server. 

2.2.2 De inrichting van de kwaliteitszorg 
Er zijn verschillende overlegsituaties waar gesproken wordt over de kwaliteit en de inrichting van ons 

onderwijs. Daarnaast zijn er instrumenten die de kwaliteit controleren. Dit zijn o.a. de inrichting van de 

leerlingenzorg, het analyseren van methode-  en CITO-opbrengsten (groeps- en schoolniveau), het 

kwaliteitsinstrument van Meer Primair en de tevredenheidpeilingen. 

2.2.2.1 Overlegsituaties 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is er gestart met een nieuwe overlegstructuur. In deze structuur 

is gezocht naar een effectieve manier van vergaderen, waarbij er veel tijd geïnvesteerd wordt in de 

verbetering van de kwaliteit op school. Er wordt dan ook bewust voor gekozen om huishoudelijke 

mededelingen niet aan bod te laten komen tijdens vergaderingen en/of studiedagen. Van elke 

vergadering worden notulen gemaakt waarin afspraken worden vastgelegd en actiepunten worden 

omschreven binnen een gesteld tijdspad.  
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Themavergaderingen 

Gemiddeld acht keer per jaar is er een themavergadering voor alle teamleden die op die dag 

werken. Tijdens deze vergaderingen worden alleen onderwijsinhoudelijke agendapunten, die 

aan het begin van het jaar zijn ingepland, besproken om de onderwijskwaliteit te verhogen. 

De inhoudelijke onderwerpen die in de themavergaderingen besproken worden kunnen 

informatief, meningsvormend of besluitvormend zijn, dit wordt van tevoren kenbaar gemaakt. 

Uitgaan van het eigen ‘meesterschap’ wordt gestimuleerd waardoor medewerkers worden 

uitgedaagd om zelf vorm te geven aan de inhoud van de vergadering. 

De directeur zit normaliter de vergadering voor, waarbij afhankelijk van het onderwerp het 

voorzitterschap met regelmaat gedelegeerd wordt. 

Bouwvergaderingen 

Gemiddeld 10 keer per jaar is er een bouwvergadering voor alle teamleden uit de 

desbetreffende bouw, die op die dag werken. Tijdens deze vergaderingen wordt beleid 

uitgewerkt, wordt er inhoud gegeven aan schoolactiviteiten en is er ruimte voor collegiale 

uitwisseling over groepen en leerlingen. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de 

bouwcoördinatoren. Ook in deze vergaderingen wordt het aspect ‘meesterschap’ 

gestimuleerd. In overleg met de bouwcoördinator kunnen leerkrachten onderwerpen 

inbrengen, voorbereiden en presenteren.  

Studiedagen 

Elk jaar worden van tevoren 5 studie(mid)dagen vastgelegd, waarbij het hele team aanwezig 

is. De onderwerpen van de studiebijeenkomsten worden gekozen vanuit de visie en de 

ambities uit dit 4 jaren schoolplan. Tijdens studiemomenten wordt een actieve bijdrage 

gevraagd van de teamleden om gestelde doelen te realiseren. Het (dag)voorzitterschap ligt in 

handen van de directeur. 

MT-vergadering 

Wekelijks komt het managementteam (bouwcoördinatoren, IB-er en directeur) bijeen om 

vorm te geven aan nieuw beleid, recente ontwikkelingen te bespreken en om uitvoer te geven 

aan managementtaken. 

Netwerkbijeenkomsten voor specialisten 

De IB-er heeft regelmatig netwerkbijeenkomsten met IB-ers van het samenwerkingsverband.  

De ICT-deskundige  heeft enkele keren per jaar overleg met ICT-ers van de overige scholen van 

Meer Primair.  De directeuren van Meer Primair en het College van Bestuur, voeren  

intercollegiaal overleg met Meer Primair directeuren binnen het Directieberaad. 

Gesprekkencyclus 
Elke medewerker neemt deel aan de gesprekkencyclus zoals opgesteld binnen Meer Primair. 
Daarbij worden de volgende instrumenten ingezet: 

- Functioneringsgesprekken (waaronder persoonlijk ontwikkeling); 
- Beoordelingsgesprekken;  
- Nascholing; 
- Groepsbezoeken; 
- Coaching (wanneer er behoefte aan is); 
- Collegiale consultatie 
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2.2.2.2 Leerlingenzorg  
De kwaliteit van ons onderwijs bewaken wij door een goed en overkoepelend systeem van toetsen in 
combinatie met observaties van de leerkrachten.  

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 hanteren we een leerlingvolgsysteem. Resultaten, kennis en 
vaardigheden worden hiermee bijgehouden. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit observaties, methode 
gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen. Voor dit laatste onderdeel maken we gebruik 
van de CITO toetsen die niet gebonden zijn aan leermethoden. Deze toetsen vergelijken onze 
resultaten met het landelijk gemiddelde. 
 
Wij nemen de CITO-toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen/luisteren, DMT, woordenschat en 
leestempo/leestechniek af. Met deze toetsen bewaken we in feite de basiselementen van ons 
onderwijs. Zodoende kunnen wij bijhouden of kinderen voldoende vorderingen doormaken. We 
nemen deze toetsen twee keer per jaar af. Deze toetsperiodes zijn meestal in januari en mei. In de 
kleutergroepen worden de CITO-toetsen Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters afgenomen. Om 
te kunnen signaleren wat na groep 7 nog extra aandacht moet krijgen qua leerstof wordt in groep 7 de 
CITO-entreetoets afgenomen.  
 
Het accent ligt bij onze school ook nadrukkelijk op de methode gebonden toetsen. Na het afsluiten 
van een leerstofblok wordt een toets gemaakt en geanalyseerd door de leerkracht. Indien nodig volgt 
extra oefen- of verdiepingsstof. 
 
Naast de toetsen zijn er ook meerdere protocollen voor de leerlingenzorg waarin onze richtlijnen zijn 
omschreven met betrekking tot bijvoorbeeld doublure- en begaafdheidbeleid. Daarnaast wordt er 
momenteel onderzocht welk instrument ons goed advies geeft in het welbevinden en de 
betrokkenheid van onze leerlingen. Er wordt een afweging gemaakt tussen het instrument van de 
Kanjertraining (implementatie 2016) en ZIEN. 
 
Tenslotte maken we ook gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem op het gebied van de 
motorische ontwikkeling. Hiermee maken we het mogelijk om de totale ontwikkeling van de leerlingen 
te volgen. 
 
2.2.2.3 Analyse opbrengsten 
Naast de analyse van de methode gebonden toetsen, door de leerkracht, wordt er na elke 
toetsperiode van CITO, een opbrengstgesprek gevoerd waarbij de desbetreffende leerkracht, de IB-er 
en de directeur aanwezig zijn. Hierin worden de groepsresultaten geanalyseerd, nieuwe meetbare 
doelstellingen voor de groep opgenomen en didactische keuzes gemaakt voor de komende periode. 
Hiervan wordt door de leerkracht een verslag opgesteld. Op schoolniveau vindt door het MT een 
zelfde opbrengstgesprek plaats. Hieruit volgen eventueel schoolbrede interventies wanneer daar 
aanleiding toe is. 

2.2.2.4 Kwaliteitsinstrument Meer Primair 
In 2011 is door de voormalige SKOH een kwaliteitsinstrument ontwikkeld waarin middels concrete 
indicatoren, gebaseerd op het strategisch beleid, over de totale schoolontwikkeling verantwoording 
wordt afgelegd. 

Jaarlijks wordt dit instrument binnen Meer Primair ingevuld om vervolgens samen met het College van 

Bestuur te spreken over de gewenste kwaliteit, de borging hiervan en waar nodig te verhogen. 

2.2.2.5 Tevredenheidspeilingen 
Eens per drie jaar worden er onder leerlingen, ouders en medewerkers een tevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken met het team, het MT en de MR. Hieruit volgen 
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verbeterplannen die worden opgenomen in het school- en jaarplan. 
 

2.3 Schoolplancyclus 
 
Alle scholen van Meer Primair realiseren vierjaarlijks een nieuw schoolplan. Dit plan is een wettelijke 
verplichting en leidend voor de onderwijsinspectie. Scholen van Meer Primair hebben daarnaast de 
mogelijkheid het schoolplan jaarlijks voor een nieuwe periode van vier jaar vast te stellen. 

Voor het samenstellen van het schoolplan wordt in grote lijnen de volgende werkwijze gehanteerd: 

- De school start met een nauwgezette bepaling van de stand van zaken met betrekking tot alle 

beleidsaspecten van de school; 

- De school evalueert de schoolontwikkeling en maakt een analyse van de leerlingenpopulatie, 

de oudertevredenheid en het leerlingvolgsysteem; 

- Alle verkregen gegevens worden besproken met het team. Tevens wordt er informatie 

verstrekt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije  toekomst. Ook MR-

leden zijn betrokken; 

- Op basis van de verkregen informatie en gebruik makend van de inzichten van de leerkrachten 

worden visie en missie waar nodig bijgesteld en worden beleidsvoornemens geformuleerd 

voor de nieuwe  schoolplanperiode; 

- Het schoolplan vraagt instemming van de MR en dient door het bevoegd gezag van Meer 

Primair te worden vastgesteld. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld 

van de hoofdlijnen. 

 

2.4  Jaarplancyclus 
 
De beleidsvoornemens uit het schoolplan worden jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Hierbij 
wordt ook rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van een voorgaand jaar.  Het 
jaarplan wordt aan de MR voorgelegd ter informatie. Aan het eind van elk jaar wordt het jaar  
geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag. De uitkomsten daarvan zijn basis voor de invulling van 
een volgend jaarplan, binnen het kader van het schoolplan. 
 

2.5  Borging 
 

Passend binnen de PDCA- gedachte evalueren wij regelmatig ons 

onderwijs en zo nodig passen wij ons beleid aan. Wij maken hierbij 

gebruik van onder andere tevredenheidpeilingen bij leerkrachten, 

ouders en leerlingen. Ook worden de opbrengsten geëvalueerd. Verder 

worden vergadermomenten gerealiseerd om als team/bouw te 

bespreken hoe het onderwijs verloopt en het beleid wordt 

vastgehouden. Tijdens planning- en evaluatiegesprekken komt het 

functioneren van de leerkrachten/teamleden aan de orde.  
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2.6 Indicatoren en resultaten van de strategische doelen m.b.t. kwaliteitszorg 
 

Ad 2.1.1 De scholen staan voor hoogwaardig onderwijskwaliteit 

De kwaliteit van het onderwijs op onze school wordt systematisch ontwikkeld en bewaakt. Er is 

veelvuldig overleg en afstemming over de inhoud van het lesprogramma, de resultaten van de 

leerlingen worden structureel gemonitord en eens in de drie jaar bevraagt de school zijn omgeving 

over de ervaren tevredenheid. Daarnaast wordt er gewerkt met een kwaliteitsinstrument dat is 

ontwikkeld door Meer Primair. 

Deze doelstelling van de kwaliteitszorg willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Alle scholen werken systematisch aan kwaliteitsverbetering 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm vorm gegeven aan de 

vernieuwde didactische cyclus op basis van het Handelingsgericht Werken waarin i.i.g. 

opbrengstgesprekken, blokplannen, lesplannen, OPP’s  en zicht op leerlijnen zijn 

opgenomen. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm het kwaliteitsinstrument 

Meer Primair 2.0 geïmplementeerd. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 neemt de directeur en de IB-er deel aan de 

cursus Bezoek onderwijsinspectie: leiden of lijden, lust of last? 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 heeft Klippeholm een genormeerde toets 

voor SEO ingevoerd. 

 Alle scholen voldoen aan de nieuwe standaard inspectienorm, waarbij meerdere scholen over 

de kwalificatie goed beschikken 

o Indicator voor dit resultaat: Bij een volgend inspectiebezoek voldoet de school aan het 

de nieuwe standaard inspectiebezoek. 
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Hoofdstuk 3 Onderwijskundig beleid 
 

3.1 Strategische doelen m.b.t. onderwijskundig beleid Meer Primair en 

Klippeholm 
 

3.1.1 Hoogwaardige onderwijskwaliteit met een krachtige leeromgeving en werkklimaat 

3.1.2 Een optimaal ontwikkelde ondersteuning structuur 

3.1.3 Aandacht voor talentontwikkeling 

3.1.4 ICT en Onderwijs: Meer Primair biedt kwalitatief goed en doelmatig onderwijs in een 

optimaal toegeruste leer- en werkomgeving. 

3.1.5 ICT en toepassingen: zowel de inhoud (informatie, educatieve content) als de 

toepassingen (software) zijn aangepast op de ambities. 
 

 

 

3.2 Onderwijskundig beleid op schoolniveau 

  

3.2.1 Kernpunten van de Klippeholm 

3.2.1.1 Handelingsgericht werken 

De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van het onderwijs op Klippeholm. Zij vormen de 

basis voor elke andere ontwikkeling.  Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de 

begeleiding voor alle leerlingen te optimalieren werkt Klippeholm volgens de zeven uitgangspunten 

van het handelingsgericht werken: 

1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal 
2. Afstemming en wisselwerking 
3. De leerkracht doet ertoe 
4. Positieve aspecten zijn van groot belang 
5. Constructieve samenwerking 
6. Doelgericht werken 
7. Systematisch en transparant 
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Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 

 
 

3.2.1.2 Opbrengstgericht onderwijs 

Op Klippeholm speelt het bewust zijn van de opbrengsten, het systematisch handelen en het cyclisch 

werken aan maximale opbrengsten een belangrijke rol in de komende jaren. Daarin gaat het naast de 

cognitieve resultaten van de leerlingen ook om de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid 

van leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs. De leerling-, groeps- en schoolcyclus waarin we 

waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren speelt daarin een centrale rol. Op deze manier proberen 

we te waarborgen dat we voor elke leerling ‘eruit halen wat erin zit’.  

3.2.1.3 Sportief gedrag 

Zowel de motorische- als de sociaal emotionele ontwikkeling speelt binnen het sportieve gedrag op 

Klippeholm een grote rol. 

Om de motorische ontwikkeling te stimuleren is er extra aandacht binnen het curriculum voor 

bewegingsonderwijs. Leerlingen krijgen twee keer per week les van een vakdocent 

bewegingsonderwijs, omdat we een grote meerwaarde zien in de inzet van een specialist. Haar 

uitgangspunt is om de leerlingen binnen hun mogelijkheden op een zo hoog mogelijk niveau te 

helpen. Ook wordt door de vakdocent wekelijks MRT gegeven om leerlingen met een motorische 

achterstand te stimuleren en hun daarbij het plezier in bewegen te laten houden. Daarnaast is er een 

kinderfysiotherapeut beschikbaar voor de groepen 1/2 om leerlingen te begeleiden in hun motorische 

ontwikkeling. 

Om het sportieve karakter van Klippeholm te benadrukken wordt er op alle sporttoernooien, die voor 

de scholen in de Haarlemmermeer worden georganiseerd, ingeschreven. Hierdoor hebben alle 

leerlingen meerdere keren per jaar de mogelijkheid zich te bekwamen in een sport die ze nog niet 

kennen. 

Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op het sociaal emotionele gedrag van leerlingen tijdens het 

sporten. Zowel tijdens de bewegingslessen als tijdens het buiten spelen is hier structureel aandacht 

voor. 
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3.2.1.4 Kwaliteiten versterken 

Elke leerling of medewerker op Klippeholm heeft zijn eigen kwaliteiten en voorkeuren. Om hier aan 

tegemoet te komen streeft Klippeholm na om op diverse vak- en vormingsgebieden een uitdaging 

voor leerlingen aan te bieden. Zo wordt er jaarlijks schoolbreed een techniekdag georganiseerd, 

waarin leerlingen in groepjes werken aan een technische opdracht en is er op school een leerorkest. 

Voor leerlingen die een extra cognitieve uitdaging aankunnen is er de Nexø-groep waarin leerlingen 

eens in de twee weken werken aan een ontwikkelopdracht op een hoog niveau. In de toekomst is er 

de nadrukkelijke wens om te investeren in een ‘sportplusklas’ waarbij leerlingen uit diverse groepen 

bijeen komen op een hoog niveau te sporten. 

3.3 Onderwijsorganisatie 
 

3.3.1 Onderwijs dat gericht is op ieder kind 
Klippeholm wil voor kinderen ontplooiingsmogelijkheden scheppen, die leiden tot een zo breed 

mogelijke overdracht van kennis en vaardigheden. Het meegeven van normen en waarden is daarbij 

een belangrijk aspect. Wij willen de kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel,  motorisch en 

expressief gebied voldoende kennis en vaardigheden meegeven om hun weg in de maatschappij te 

vinden. Wij stellen het kind en zijn ontwikkeling centraal en beschouwen ieder kind, ook het 

leerproces van ieder kind, als uniek. 

Binnen onze school wordt veel nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen voor vragen en 

problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn hierbij onmisbaar. Een veilige 

ontwikkelingsomgeving is een zeer belangrijke voorwaarde. Naast kennisoverdracht van leerkrachten 

naar kinderen hechten wij veel waarde aan het samenwerkend leren; kinderen leren van elkaar, met 

elkaar en aan elkaar.  

3.3.2 Inrichting onderwijskundig systeem 
De school werkt in de basis met jaargroepen. Een uitzondering hierop zijn de groepen 1 en 2. Dit zijn 

heterogene groepen. Als school kiezen we hier bewust voor, aangezien we de meerwaarde van het 

van elkaar leren juist in deze groepen terugzien.  Vanaf groep 3 werken we zoveel mogelijk met 

homogene groepen, omdat er in elke groep al verschillende niveaus aanwezig zijn.  

3.3.3  Didactisch handelen 
Een goed didactisch klimaat biedt niet alleen een goed overzicht, maar vooral ook de juiste uitdaging. 
De leerkracht zorgt voor een doelgerichte leeromgeving, waarin voor de leerlingen duidelijk is wat zij 
gaan leren en in welke context zij dit moeten plaatsen. Daarbij wordt er verschil gemaakt in nieuwe 
lesstof of herhaling/verdiepen van de reeds opgedane kennis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
diverse leer- en ontwikkelingsmaterialen die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Een 
belangrijk onderdeel hierin is het werken met digitale middelen zoals digitale schoolborden, 
computers en in de toekomst ook ander devices.  

De lesinstructie wordt aangeboden middels het IGDI-model, dat inhoudt dat de instructie interactief, 

gedifferentieerd en met directe feedback plaatsvindt. 

3.3.4  Pedagogisch handelen 

Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie 

basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) van de leerlingen. 

Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd; ze hebben het gevoel erbij te horen en welkom te 

zijn; ze voelen zich veilig en er wordt met de leerlingen gepraat en niet over hen. 

Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de lesstof voldoende aankunnen; ze ervaren 

succeservaringen en worden zich bewust van hun talenten. 
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Autonomie: Leerlingen krijgen vrijheid en zelfbepaling; ze mogen verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

taken; ze zijn deels in staat hun leergedrag te sturen. 

Op Klippeholm geven we ruimte aan het autonome gevoel van leerlingen. Leerling initiatieven worden 
waar mogelijk gehonoreerd en leerlingen worden uitgedaagd om eigen oplossingen te bedenken. 

3.4 Ondersteuningsbeleid 

 

3.4.1  Passend onderwijs 
Per 1 augustus 2014 biedt elke school passend onderwijs aan. Dit houdt in dat iedere school onderwijs 

moet bieden, dat zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van elke leerling. Op Klippeholm 

willen we dat elke leerling zich ontwikkelt conform zijn/haar mogelijkheden. Deze ontwikkeling vindt in 

de basis plaats in de eigen groep bij de eigen leerkracht. Binnen deze groepen wordt gedifferentieerd 

in het aanbod. Soms zijn er leerlingen die ondanks alle begeleiding van de leerkracht binnen de eigen 

groep extra zorg nodig hebben. Het aanbod van de leerstof, leertijd of leeraanpak moet voor hen 

passend gemaakt worden.  

Door de komst van de wet op Passend Onderwijs is er voor ons als school de mogelijkheid om voor de 

leerlingen waarvan de hulpvraag groter is dan ons ‘reguliere’ aanbod, extra hulp in te zetten. Deze 

hulp kan bestaan uit personele of materiele middelen. Hierbij is altijd de onderwijsbehoefte van de 

individuele leerling leidend. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Een enkele keer heeft 
een leerling een zeer specifieke onderwijsbehoefte, waaraan wij op Klippeholm niet tegemoet kunnen 
komen. In dat geval gaan we samen met ouders op zoek gaan naar een school die beter past bij de 
vraag van het kind. Dit kan een andere school voor basisonderwijs zijn, een school voor Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of een school voor Speciaal Onderwijs (SO). In het geval van overplaatsing naar 
een SBO of SO school wordt in overleg met ouders en beide scholen besproken wat de wensen, 
doelen en te behalen resultaten zijn en dit wordt vastgelegd in een toelaatbaarheidsverklaring. 

3.4.2  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer 
Er zijn binnen de gemeente Haarlemmermeer 66 scholen verenigd in een samenwerkingsverband. Om 

Passend onderwijs te kunnen realiseren is er soms aanvullende ondersteuning nodig, om het 

onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van kinderen en de 

ondersteuningsmogelijkheden van scholen. De ondersteuningsmogelijkheden kunnen bestaan uit 

verschillende arrangementen. Deze arrangementen richten zich op de leerkracht, de ouders en het 

kind zelf. We spreken in dit geval over de Kerntriade. Het creëren van deze arrangementen zal altijd in 

nauw overleg plaatsvinden binnen de kerntriade leerkracht, ouder en kind. Het 

samenwerkingsverband voor Passend onderwijs Haarlemmermeer, heeft haar onderwijsinhoudelijke 

koers vastgelegd in het ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat beschreven hoe er 

arrangementen voor ondersteuning gemaakt kunnen worden en wie daarbij betrokken kunnen 

worden. Dit kunnen uiteenlopende partijen zijn, omdat de basisgedachte is, dat elke situatie rondom 

een kind een specifieke aanpak nodig heeft. Het maken van deze ondersteuningsarrangementen 

gebeurt altijd in nauw overleg en in samenspraak met ouders, school en het kind. 

Klik hier voor informatie over Passend Onderwijs Haarlemmermeer 

3.4.3  Onderwijsprofiel 
In schooljaar 2014/2015 is er voor Passend Onderwijs Haarlemmermeer  een onderwijsprofiel 

opgesteld in samenspraak met de MR van Klippeholm. Daarin wordt omschreven hoe Klippeholm 

vorm geeft aan Passend onderwijs, welke basisondersteuning er aan leerlingen wordt gegeven hoe het 

http://www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl/
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multidisciplinair overleg wordt vorm gegeven. Voor verdere informatie hierover verwijzen we naar de 

bijlage bij dit schoolplan. 

 

3.5 Leerstofaanbod 
 

In onderstaande matrix wordt globaal het leerstofaanbod omschreven. De verdere uitdieping van de 

didactische organisatie staat omschreven in het onderwijsprofiel. 

Vakgebied/ methoden en materialen Gr 
1 

Gr 
2 

Gr 
3 

Gr 
4 

Gr 
5 

Gr 
6 

Gr 
7 

Gr 
8 

Bijzonderheden 

Nederlandse taal          

Thematische lessen n.a.v. leerdoelen x x       Zie toelichting 

Taal Actief v. 4    x x x x x  

Spelling: Taal actief v. 4    x x x x x  

Woordenschat Taal actief v. 4    x x x x x  

Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen   x       

Technisch lezen: Estafette    x x x x x  

Begrijpend lezen: Grip op lezen    x x x x x  

Schrijven          

Thematische lessen n.a.v. leerdoelen x x        

Pennenstreken   x x x x x x  

Engels          

Take it easy       x x  

Rekenen en wiskunde          

Thematische lessen n.a.v. leerdoelen x x       Zie toelichting 

Wereld in getallen v. 4   x x x x x x  

Wereldoriëntatie          

Geschiedenis: Wijzer door de Tijd     x x x x  

Natuur: Natuniek     x x x x  

Aardrijkskunde: Hier en nu     x x x x  

School-TV x x x x x x x x  

Derde Kamer       x x  

Techniektorens x x x x x x x x Zie toelichting 

Bevorderen van redzaamheid, w.o. 
gedrag in het verkeer  

         

De geldkist        x  

Wijzer door het verkeer x x x x x x x x  

Muzisch-expressieve vakken           

Moet je doen - muziek x x x x x x x x  

Moet je doen – beeldende vorming x x x x x x x x  

Moet je doen – kunst en cultuur x x x x x x x x  

Uit de kunst x x x x x x x x  

Bewegingsonderwijs           

Bewegingsonderwijs in het speellokaal x x        

Basislessen bewegingsonderwijs   x x x x x x Zie toelichting 

Godsdienst          

Hemel en aarde x x x x x x x x  

Kijkbijbel x x        

Burgerschap en sociale integratie          
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Leefstijl x x x x x x x x Zie toelichting 

 

3.5.1 Toelichting 
3.5.1.1 Thematische lessen n.a.v. leerdoelen bij groepen ½ 
De kleutergroepen hebben er bewust voor gekozen om de leerdoelen als uitgangspunt te nemen voor 
het ontwikkelen van hun thematische lessen. Hierbij worden diverse methoden (o.a. Piramide, 
Onderbouwd, Ted van de Rekenflat  en Villa Taalflat) als bronnenboek gebruikt om vorm te geven aan 
de lesinhoud. 
 
3.5.1.2 Techniektorens 
Deze methode wordt in clusters (techniekdagdelen) aangeboden en eenmaal per jaar is er een 
techniekdag voor school waarin alle groepen met behulp van vrijwilligers groep doorbrekend aan 
techniekvaardigheden werken. 
 
3.5.1.3 Basislessen bewegingsonderwijs 
De vakdocent (die alle lessen bewegingsonderwijs voorbereidt) maakt gebruikt van deze mehode als 
bronnenboek. Zij heeft een eigen lesprogramma opgesteld, waarin alle leerdoelen zijn opgenomen. 
 
3.5.1.4 Leefstijl 
Vanaf komend schooljaar wordt deze methode vervangen. Momenteel wordt onderzocht wat een 
goed alternatief kan zijn. Het uitganspunt daarbij is dat de nieuwe methode voldoet aan de criteria van 
NJI2 zoals gebruikt in het beoordelen van Anti-pestprogramma’s. 
 

3.6 ICT 
 

Op Klippeholm wordt in elke groep lesgegeven met gebruik van een digitaal schoolbord. In de 

kleutergroepen zijn dit borden met touchfunctie. In de groepen 3 t/m 8 zijn dit digiborden met een 

beamer. Deze borden verrijken met name de instructiefase in de lessen. Met behulp van de software 

behorende bij de verschillende lesvakken geeft het mogelijkheden tot interactieve lessen. Daarnaast 

worden de borden, vooral in de kleutergroepen ook ingezet tijdens andere werkvormen. 

In elke groep staan eigen computers. De inzet van de computers in ons onderwijs is tweeledig. 

Enerzijds willen we de leerlingen helpen ontwikkelen in het gebruik van computers en de 

bijbehorende programma’s, anderzijds worden de computers ingezet als ondersteuning bij de 

verschillende vakken, zowel voor inoefening, remediëring als verdieping. 

Op dit moment zijn er 3 tablets binnen de school waarmee we een eerste verkenning uitvoeren om 

gebruik van mobiele devices meer te integreren in ons onderwijsprogramma. In het 

bewegingsonderwijs op Klippeholm wordt dit reeds toegepast. Eén van de beleidsvoornemens is dan 

ook het bepalen van verdere inzet van ICT leermiddelen in onze lessen. 

  

                                                           
2
 Nederlands Jeugd Instituut 
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3.7 Indicatoren en resultaten van de strategische doelen m.b.t. onderwijskundig 

beleid 
 

Ad 3.1.1 Hoogwaardige onderwijskwaliteit met een krachtige leeromgeving en werkklimaat 

De kwaliteit van het onderwijs is de belangrijkste doelstelling, het primaire proces. Het onderwijs aan 

kinderen is de kerntaak van de school. Alle andere beleidsterreinen dienen als randvoorwaarden om 

die kerntaak te realiseren. 

Deze doelstelling van hoogwaardige onderwijskwaliteit willen we bereiken door het realiseren van de 

volgende resultaten: 

 Voor alle scholen zijn de referentieniveaus taal en rekenen geïmplementeerd 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm heeft reeds de referentieniveaus ingevoerd. 

 Alle scholen werken aan het verbeteren van de leerprestaties en beschikken over 

doorlopende leerlijnen 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm de Bibliotheek op School 

ingevoerd waarbij  samen met de bibliotheek Hoofddorp structureel samengewerkt 

wordt aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is 

kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm een didactische cyclus 

ontworpen  waarin het plannen, uitvoeren, controleren en aanpassen van lesplannen, 

blokplannen en opbrengstgesprekken en ontwikkelingsperspectieven een vaste plek 

hebben. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm het veiligheidsbeleid 

geüpdatet en een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling geïmplementeerd 

die door NJI als waardevol antipestprogramma is omschreven.  

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 heeft Klippeholm een oriëntatie/onderzoek 

afgerond naar de schoolbrede inzet van ‘Met sprongen vooruit’ ter ondersteuning van 

het vakgebied rekenen. De conclusies van dit onderzoek zijn doorgevoerd in het 

curriculum. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm onderzocht welke rol het 

vakgebied Engels speelt binnen de school en heeft de conclusies doorgevoerd in het 

curriculum. 

 Er is afstemming over het educatieve programma en doorstroom met het voortgezet 

onderwijs 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm heeft in 2014/2015 het beleid advisering PO-

VO ingevoerd. 

 Techniek, cultuur-, natuur- en duurzaamheidseducatie maken vast onderdeel uit van het 

curriculum 

o Indicator voor dit resultaat: In 2018/2019 heeft Klippeholm structureel vorm gegeven 

aan het techniek-, cultuur-, natuur- en duurzaamheidsonderwijs. Dit is beschreven in 

een beleidsplan en doorgevoerd in het curriculum. 

 Scholen van Meer Primair werken vanuit een geïnspireerde en gevarieerde leeromgeving 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 heeft Klippeholm de ‘Inloopactiviteit’ voor 

groep 1 t/m 8 geïmplementeerd. De eerste lesactiviteit van de dag heeft een 

gedifferentieerd karakter en behoeft geen instructie van de leerkracht waardoor er 

ruimte ontstaat voor verlengde instructie aan leerlingen in aanpak 1 of 3. 

 Alle scholen bieden kwalitatief goed bewegingsonderwijs 
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o Indicator voor dit resultaat: zie 3.1.3 (talentontwikkeling) en 3.1.5 (ICT en toepassing) 

 Scholen van Meer Primair zijn onderscheidend en beschikken over een eigen schoolconcept 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm heeft in 2014/2015 het schoolprofiel voor het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer vastgesteld. 

 Scholen passen kennis en onderzoek toe bij onderwijskundige vernieuwing 

o Indicator voor dit resultaat: Dit is een standaard onderdeel van de procedure op 

Klippeholm voor onderwijskundige vernieuwingen. 

Ad 3.1.2 Een optimaal ontwikkelde ondersteuning structuur 

Alle mogelijke inspanningen zullen worden verricht om de ondersteuning structuur te optimaliseren. 

Daarbij zal worden geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen. De eigen expertise en 

mogelijkheden van ons eigen samenwerkingsverband zal daarbij optimaal worden ingezet.  

Deze doelstelling van een optimaal ontwikkelde ondersteuning structuur willen we bereiken door het 

realiseren van de volgende resultaten: 

 Passend onderwijs is op alle scholen van Meer Primair structureel ingepast 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 heeft Klippeholm het voeren van 

kindgesprekken ingevoerd waarbij er ruimte voor de leerling wordt geboden om 

samen met de leerkracht didactische en sociaal emotionele doelen op te stellen voor 

een bepaalde periode. 

 Alle scholen hebben beschreven op welke wijze het onderwijsaanbod op alle leerlingen wordt 

afgestemd 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm heeft in 2014/2015 het onderwijsprofiel voor 

het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer vastgesteld. 

Ad 3.1.3 Aandacht voor talentontwikkeling 

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten 

van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen. Het onderwijs heeft grote invloed op hun 

ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig 

hebben. 

 

Deze doelstelling van aandacht voor talentontwikkeling willen we bereiken door het realiseren van de 

volgende resultaten: 

 Iedere school stimuleert de veelzijdige ontwikkeling van kinderen 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm het 

hoogbegaafdenonderwijs d.m.v. de NEXO-groep volledig geïmplementeerd binnen 

haar onderwijs. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 heeft Klippeholm schoolbreed beleid 

ontwikkeld t.a.v. expressieonderwijs in de groepen 1 t/m 8. 

 Meer Primair heeft een adequaat aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 heeft Klippeholm beleid ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor ‘Sportplusklassen’. Deze lestijd is bedoeld voor leerlingen die 

ruim boven het gemiddelde niveau van het bewegingsonderwijs uitstijgen. 

 

Ad 3.1.4 ICT en Onderwijs: kwalitatief goed en doelmatig onderwijs in een optimaal 

toegeruste leer- en werkomgeving. 
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Om goed toegerust te zijn op de wereld van morgen is het van groot belang dat leerlingen en 

leerkrachten goed zijn toegerust met het gebruik en de inzet van digitale middelen. Onderwerpen als 

digitale geletterdheid, mediawijsheid en moderne presentatievaardigheden spelen een belangrijke rol 

in de school van de  21ste eeuw. 

Deze doelstelling van ICT en Onderwijs willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Alle scholen van Meer Primair realiseren een optimale digitale werk- , onderwijs- en 

leeromgeving 

o Indicator voor dit resultaat: Zie hieronder. 

 Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van leerlingen die mediawijs, digitaal geletterd en 

toegerust zijn met vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21e eeuw 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm een leerlijn moderne 

media, mediawijsheid en actualiteit in de groep geïmplementeerd. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm een leerlijn 

presentatievaardigheden in de 21ste eeuw geïmplementeerd. 

 Elke school beschikt over een onderbouwd meerjaren investering- en implementatieplan ‘ICT 

en Onderwijs’ 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 heeft Klippeholm een ICT-plan opgesteld  

,voor de periode van 4 jaar, waarin de keuzes voor de inzet van digitale middelen zijn 

opgenomen (hard- en software). Ook de scholing van medewerkers en de inzet van 

middelen is hierin beschreven. 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks wordt in het meerjareninvesteringplan en de 

daarbij horende toelichting een goed onderbouwd investeringskader vastgelegd voor 

het gebruik van ICT-middelen. 

 De scholen werken volgens de richtlijnen van de Wet op de privacy en het protocol Social 

media 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2015 heeft Klippeholm een communicatieplan 

(inclusief protocol Sociale Media) opgesteld. 

 Meer Primair heeft een heldere structuur waarin ICT beleid, beheer en innovatie een plek 

heeft 

o Indicator voor dit resultaat: Zie hierboven. 

 

Ad 3.1.5 ICT en toepassingen: zowel de inhoud (informatie, educatieve content) als de 

toepassingen (software) zijn aangepast op de ambities. 
Klippeholm investeert van oudsher in digitale ontwikkelingen. ICT wordt gezien als een belangrijk 

middel om de onderwijskwaliteit te verhogen. Daarnaast wordt ICT ingezet voor vele andere 

beleidsvelden, zoals interne en externe communicatie, administratieve organisatie, 

leerlingvolgsystemen, kengetallen etc. 

 

 De scholen gebruiken effectief het digitale leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor 

onderwijs en algemene kennisbronnen 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm onderzocht welke devices 

ingezet kunnen worden ter ondersteuning van het primaire proces. 

 De scholen beschikken over educatieve software pakketten voor de basisvakken, passend bij 

behoeften en talenten van leerlingen 
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o Indicator voor dit resultaat: In 2014/2015 heeft Klippeholm voor alle kernvakken de 

bijbehorende software van de methode beschikbaar gesteld en wordt deze tijdens de 

instructie structureel ingezet. 

 Ontwikkelingen op digitaal leergebied worden goed gevolgd om  keuzes te kunnen maken 

m.b.t. ICT systemen als een elektronische leeromgeving, leerling administratie- en 

leerlingvolgsystemen 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 heeft Klippeholm beleid ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor digitale middelen tijdens de gymles. Hierin staat zowel het 

gebruik m.b.t. het motorisch leerlingvolgsysteem als de toepassingen van digitale 

middelen tijdens de les beschreven. 

 De organisatie beschikt over digitale stuur- en verantwoordingsinformatie die zowel voor in- 

als externe verantwoording kan worden ingezet 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm heeft dit reeds voorhanden. 
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Hoofdstuk 4 Personeelsbeleid 

 

4.1 Strategische doelen m.b.t. personeelsbeleid 
 

4.1.1 Meer Primair biedt ruimte voor professionalisering 

4.1.2 Goede en prettige arbeidsomstandigheden 

4.1.3 Meer Primair heeft een adequaat werkgelegenheidsbeleid 

4.1.4 ICT en medewerkers: de medewerkers hebben voldoende ICT bekwaamheden, 

onderhouden deze, en zetten deze in bij het pedagogisch handelen, het werken in de 

schoolcontext en professionele ontwikkeling 

 

4.2 Ons huidige personeelsbeleid 
 

4.2.1  Het Team 
Bij de start van dit schoolplan bestaat het team van Klippeholm uit 32 teamleden. Naast 26 

groepsleerkrachten zijn er twee onderwijsassistenten (tevens administratie en gastvrouw), een 

Remedial Teacher, een vakdocent bewegingsonderwijs, een IB-er en een directeur werkzaam. 

Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers met een vrijwilligerscontract aan de organisatie verbonden. 

4.2.2 Functiemix 
Binnen de school zijn er meerdere medewerkers die zich gespecialiseerd hebben in een aspect van 

het werk en hiervoor zijn benoemd in het kader van de functiemix. Daarbij gaat het om de volgende 

functies: 

- Onderbouwcoördinator 

- Middenbouwcoördinator 

- Bovenbouwcoördinator 

- Gedragsspecialist 

- Specialist meer- en hoogbegaafdheid 

Ook zijn er enkele medewerkers gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Dit is (momenteel) een 

onderdeel van hun taakbeleid. 

- Taalspecialist 

- Rekenspecialist 
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Komende schooljaar wordt beleid gevormd m.b.t. Functiemix 2.0 waarin staat beschreven in welke 

specialisaties medewerkers in de komende jaren kunnen worden benoemd. Daarbij zal er specifieke 

aandacht zijn voor het vormen van een ondersteuningsteam in school. 

4.2.3  Professionalisering 
Scholing van personeelsleden is van essentieel belang. Nascholing wordt gezien als een vorm van 

scholing aan leden van het personeel ter verdieping en verbreding van hun kennis, inzicht, 

vaardigheden en beroepshouding, direct verband houdend met de uitoefening van hun functie. Er 

vindt scholing plaats op verschillende niveaus; teamscholing gericht op een onderwerp op school, 

individuele scholing middels de Hoofdpoortacademie (een samenwerkingsverband tussen de 

schoolbesturen  van Meer Primair en VCO De Basis) en individuele of groepsscholing op aanvraag. 

4.2.4 Klippeholm een ‘lerende organisatie’ 
De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij 

nieuwe vaardigheden leren en leren deze vaardigheden toe te passen in hun werkzaamheden om 

hun gezamenlijke ambitie te verwezenlijken (Peter Senge 1990).  

Er ontstaat dan persoonlijke groei, dat een positief effect heeft op het presteren van de organisatie. 

Binnen een lerende organisatie zijn er vijf elkaar versterkende disciplines: teamleren, persoonlijk 

meesterschap, gedeelde visie, explicitering van mentale modellen en systeemdenken. 

De teamleden zijn zich niet bewust van de disciplines van de lerende organisatie. Wel zijn zowel de 

IB-er, de directeur als de overige MT-leden goed op de hoogte van dit gedachtegoed en zetten het 

structureel in om de school te versterken. 

4.2.5 CAO 2014/2015 
Bij het schrijven van dit schoolplan geeft Klippeholm vorm aan de veranderingen/mogelijkheden die 

de cao 2014/2015 voortbrengt. De invoering van de 40-urige werkweek, het verminderen van de 

werkdruk, het creëren van meer regelmogelijkheden en de extra aandacht voor professionalisering 

vormen daarin de belangrijkste aandachtpunten. 

Ook ontvangen werknemers 40 uur voor duurzame inzetbaarheid (deeltijders naar rato). Binnen 

Meer Primair kunnen deze uren ingezet worden voor: ontvangen van coaching, collegiale 

consultatie/observatie op de eigen of een andere school, inspiratie bijeenkomsten, oriëntatie op 

mobiliteit, intervisie, oriëntatie op ander onderwijs, overige activiteiten t.b.v. de persoonlijke 

ontwikkeling en niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden. 
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4.3 Indicatoren en resultaten van de strategische doelen m.b.t. 

personeelsbeleid 

 

Ad 4.1.1 Ruimte voor professionalisering 

Belangrijk principe is dat hoogwaardige onderwijskwaliteit afhankelijk is van de professionaliteit van 

de leerkracht. Door het vakmanschap te ontwikkelen en te delen ontstaat innovatief onderwijs dat 

direct ten goede komt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Een leven lang leren vormt daarbij het 

uitgangspunt.  

Deze doelstelling van personeelsbeleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Meer Primair streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin aandacht is voor 

talentontwikkeling, kennis en onderzoek en samenhang 

o Indicator voor dit resultaat:  In 2015/2016 heeft Klippeholm beleid ontwikkeld 

voor Functiemix 2.0 waarin de gevraagde specialisaties voor de komende jaren in 

staan omschreven. 

o Indicator voor dit resultaat:  In 2016/2017 heeft Klippeholm een 

ondersteuningsteam (team van gespecialiseerde leerkrachten die de 

schoolleiding ondersteunen) opgezet die in de organisatiestructuur is 

opgenomen. 

 Meer Primair heeft leerkrachten in huis met vakmanschap en pedagogische tact en die 

bereid zijn hun expertise te delen 

o Indicator voor dit resultaat: De afgelopen jaren is sterk ingezet op de didactische 

ontwikkeling van leerkrachten middels de OGW-trajecten waarbij alle 

leerkrachten per vakgebied (rekenen, spelling en begrijpend lezen/luisteren) zijn 

geschoold. Dit traject wordt voor alle leerkrachten in schooljaar 2015/2016 

afgesloten. 

 Ondernemend en innovatief personeel, dat bereid is te werken aan de eigen ontwikkeling  

o Indicator voor dit resultaat: Vanaf 2015/2016 worden de principes van de 

‘lerende organisatie’ verankerd binnen de schoolorganisatie. 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 wordt er beleid gecreëerd omtrent 

informeel leren van medewerkers. 

 Meer Primair stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van de medewerkers met het 

aanbod van de Hoofdpoort Academie en andere instanties en o.a. het programma voor 

startende leerkrachten 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks wordt het aanbod van de 

Hoofdpoortacademie gedeeld met de medewerkers. 

 Meer Primair intensiveert de samenwerking met de verschillende opleidingsinstituten 

(hogescholen, ROC’s, academische pabo) 

o Indicator voor dit resultaat: Vanaf 2015 participeert de directeur in het 

vormgeven van de Schoolleidersopleiding van HSLeiden. 

Ad 4.1.2 Goede en prettige arbeidsomstandigheden 
Klippeholm verplicht zich tot een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en de 

bevordering van het welzijn van de medewerkers en leerlingen op haar school. Veiligheid van alle 

medewerkers en leerlingen staat daarbij voorop. Niet alleen fysieke, maar ook sociale veiligheid is 
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van belang op onze scholen. Kinderen, maar ook leerkrachten en ouders moeten zich vertrouwd, 

gewaardeerd en veilig voelen. Pesten en agressief gedrag wordt niet getolereerd. 

Deze doelstelling van personeelsbeleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Meer Primair streeft naar duurzame inzetbaarheid van de medewerkers 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks worden met elke medewerker afspraken 

gemaakt over de duurzame inzetbaarheid. 

 Medewerkers zijn in balans, zelfbewust, gezond en geïnspireerd aan het werk 

o Indicator voor dit resultaat:  De uitkomst van de personeelstevredenheidspeiling 

in 2016 ligt hoger dan in 2013. 

o Indicator voor dit resultaat:  In 2015/2016 wordt de cao 2014/2015 

geïmplementeerd op Klippeholm. 

o Indicator voor dit resultaat:  In 2016/2017 wordt de personeelsgids geüpdatet 

waardoor alle medewerkers goed op de hoogte zijn van alle afspraken binnen de 

school. 

 Scholen bieden een sociaal veilige leer- en werkomgeving voor de medewerkers 

o Indicator voor dit resultaat: In 2014 is communicatiebeleid opgesteld waarin 

richtlijnen zijn opgenomen om een sociaal veilige leer- en werkomgeving voor 

medewerkers te bevorderen. 

 

Ad 4.1.3 Meer Primair heeft een adequaat werkgelegenheidsbeleid 
De komende jaren zal door het afnemen van het aantal leerlingen binnen de Haarlemmermeer een 

adequaat werkgelegenheidsbeleid moeten worden uitgevoerd om werkgelegenheid te behouden, de 

kwaliteit op peil te houden en nieuwe talentvolle leerkrachten op de arbeidsmarkt een kans te 

bieden binnen Meer Primair. 

Deze doelstelling van personeelsbeleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Meer Primair streeft, ondanks krimp, naar continuïteit in werkgelegenheid door strategisch 

personeelsbeleid te voeren 

o Indicator voor dit resultaat:  Geen indicator op schoolniveau. 

 Meer Primair voert een actief mobiliteitsbeleid en creëert loopbaan kansen voor haar 

medewerkers 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks wordt er door één van de medewerkers vrijwillig 

gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor mobiliteit (zowel binnen als buiten 

Meer Primair). 

 

Ad 4.1.4 ICT en medewerkers: de medewerkers hebben voldoende ICT bekwaamheden, 

onderhouden deze, en zetten deze in bij het pedagogisch handelen, het werken in de 

schoolcontext en professionele ontwikkeling 
ICT-ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Om hier adequaat gebruik van te kunnen en 

blijven maken is het van groot belang dat medewerkers zich op digitaal gebied blijven ontwikkelen. 

Met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en vooral het zelf vorm geven aan ICT-toepassingen 

verhogen het rendement van de inzet van ICT-middelen. 
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Deze doelstelling van personeelsbeleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Medewerkers binnen Meer Primair beschikken over de benodigde competenties om ICT 

adequaat in te (kunnen) zetten 

o Indicator voor dit resultaat: Tijdens de studiedagen staan meerdere keren de ICT-

vaardigheden centraal tijdens een workshop gegeven door de ICT-commissie. 

 Medewerkers werken blijvend aan de ontwikkeling van ICT vaardigheden (nascholing, 

leernetwerken) 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm is structureel vertegenwoordigd in het ICT-

overleg voor Meer Primair. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 start één leerkracht de Post-hbo opleiding 

Onderwijs en moderne media. 

 ICT vaardigheid en bekwaamheid is een onderdeel van de gesprekkencyclus 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 is dit een standaard gespreksonderwerp 

tijdens het functioneringsgesprek. 

 Meer Primair is een lerende organisatie waarin bestuurders en directeuren de ambitie 

hebben om medewerkers te faciliteren ICT bekwaam te worden 

o Indicator voor dit resultaat: Geen indicator opgesteld. 

 

  



Schoolplan Klippeholm 2015-2019   pag. 37 

Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering  
PR en communicatie, Financieel beleid, ICT/infrastructuur en Huisvesting 
 

5.1 Strategische doelen m.b.t. PR en communicatie 
 

5.1.1 Marktgericht met een krachtig profiel 

5.1.2 De bekendheid van Meer Primair is positief versterkt 

 

5.2 Strategische doelen m.b.t. financieel  beleid 
 

5.2.1 Transparant georganiseerd waarmee zij de bedrijfsvoering op orde houdt 

5.2.2 Optimale aansluiting tussen interne werkprocessen en aanvullende externe 

dienstverlening  

5.2.3 Er is een cultuur van financieel bewustzijn en resultaatverantwoordelijk werken 

5.3.Strategische doelen m.b.t.  ICT/infrastructuur 
 

5.3.1 Goede beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit binnen 

het onderwijs 

 

5.4.Strategische doelen m.b.t. huisvesting 

 

5.4.1 Het schoolgebouw wordt op een effectieve/ efficiënte wijze beheerd en geëxploiteerd. 

5.4.2 Het schoolgebouw voldoet aan de (onderwijskundige) eisen van de toekomst 

5.4.3 Meer Primair ontwikkelt een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid 
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5.5  PR en communicatie (en organisatie) 
 

5.5.1 Communiceren met ouders 

Op Klippeholm zien wij ouders als onze educatieve partners. Samenwerken met hen betekent dan ook 

veel meer dan informeren. Het betekent dat zij meedenken, meebeslissen en meedoen in het 

onderwijs aan hun kind. Zowel school als ouders moeten hierin investeren. Ouders zijn partners 

waarmee de school in dialoog gaat. We praten als school dus zoveel mogelijk met ouders en zo min 

mogelijk over of tegen ze. Elkaar serieus nemen, actief luisteren, begrip tonen, zich in de ander 

verplaatsen en wederzijds respect en betrokkenheid staan hierbij centraal, evenals openheid, 

oprechtheid en gelijkwaardigheid. Dit uiten we met taal, maar ook met lichaamstaal, zoals oogcontact, 

belangstellend kijken, een vriendelijke gezichtsuitdrukking en aanmoedigend knikken.  (Pameijer, 

Beukering, & Lange, 2009) 

 

5.5.2 Communicatieplan 

In 2014/2015 is het communicatieplan vastgesteld waarin school heeft aangegeven hoe zij de 

communicatie met haar omgeving ziet. Ook zijn daarin de diverse communicatie instrumenten 

opgenomen waarvan school gebruik maakt. Zo is er een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en wordt 

er actief gebruik gemaakt van social media waarop leerkrachten wekelijks berichten posten om ouders 

en andere geïnteresseerden inzicht te geven in het dagelijks handelen binnen school. 

 

Aan het communicatieplan is ook een protocol gekoppeld waarin staat omschreven wat de richtlijnen 

zijn voor het gebruik van social media voor medewerkers, leerlingen en ouders. 

 

5.5.3 Zichtbare visie 

Direct na de zomervakantie in 2014 is er een nieuwe visie op Klippeholm vastgesteld. Het is van groot 

belang dat het gedachtengoed van een school een ‘levend’ karakter krijgt, waar betrokkenen van op 

de hoogte zijn en zien dat vanuit de visie beslissingen worden genomen. Om dit te versterken is er het 

voornemen om de visie letterlijk zichtbaar te maken op een centrale plek in school voor leerlingen, 

ouders en haar medewerkers. 

 

5.6 Financieel Beleid 
 

Het financieel beleid van Meer Primair is erop gericht om de directies de mogelijkheid te bieden zich 

zoveel mogelijk op onderwijs te richten. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en geeft 

sturing aan de lumpsumfinanciering en de exploitatie van de scholen van Meer Primair. De 

rijksvergoeding geldt daarbij als norm. 

Alle subsidies voor het (preventief) onderhoud en de materiele instandhouding 

(onderwijsleermiddelen) staan ter beschikking van de school. De directie van Klippeholm maakt 

jaarlijks een begroting voor de materiele instandhouding. Een uitzondering op de subsidies vormt de 

besteding van het budget voor Personeel en arbeidsmarktbeleid. Ter financiering van 

schooloverstijgende kosten vindt jaarlijks een overdracht plaats van (een deel van) de P&A-middelen. 

De overdracht wordt gebruikt voor projecten in het kader van personeelsbeleid (secretariële 

ondersteuning, vakleerkrachten, leraren in opleiding) en facilitering van het personeel (scholing, 

beloningsdifferentiatie, Arbo-projecten).  
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De Klippeholm wordt verder de mogelijkheid geboden gelden te reserveren voor onderwijsleerpakket, 

meubilair en ICT, wat zichtbaar is in de meerjarenbegroting van de stichting. Het creëren en in stand 

houden van een kritisch en zorgvuldig beheer van beschikbaar gestelde publieke middelen, evenals 

het private vermogen is hierbij een uitgangspunt. 

Daarnaast is het realiseren van evenwicht tussen enerzijds het (geplande) beheer van de inkomsten en 

langjarig budgetteren van deze inkomsten en anderzijds een gestructureerd en efficiënt beleid 

betreffende de (langjarige) uitgaven ten behoeve van het onderwijs, de leer- en hulpmiddelen en 

gebouw van belang om een gezonde financiële positie voor Klippeholm te waarborgen. 

Het streven van Klippeholm is om jaarlijks een budgettair neutraal of gering positief saldo te hebben. 

Dit is zeker haalbaar wanneer de school in de huidige stabiele situatie blijft verkeren. 

5.6.1 Investeringen meubilair 
Het huidige leerlingmeubilair is financieel afgeschreven, maar nog van dergelijke kwaliteit dat een 

herinvestering enkele jaren uitgesteld kan worden. Dit geeft school de mogelijkheid de komende jaren 

in andere meubilair gerelateerde zaken te investeren. 

 

5.7 ICT en infrastructuur 

 

5.7.1 Inzet van digitale middelen 

De afgelopen jaren is er sterk geïnvesteerd in de mogelijkheden voor de inzet van digitale middelen. 

Zo heeft elke groep een digitaal schoolbord, waarbij van de kernvakken de methoden gebonden 

software is aangeschaft. Ook heeft elke groep een aantal desktops ter beschikking om leerlingen 

zelfstandig aan leerlingsoftware te laten werken. Daarnaast is de vakdocent bewegingsonderwijs een 

pilot gestart waarin zij onderzoekt welke mogelijkheden een tablet biedt bij het geven van haar lessen. 

Daarbij valt te denken aan directe feedback voor leerlingen d.m.v. het vertonen van vertraagde 

opnames en opgenomen instructie waardoor een deel van de leerlingen zelfstandig de opdracht kan 

uitoefenen. 

5.7.2 Mediawijsheid 

Door de komst van social media worden leerlingen steeds vaker in aanraking gebracht met de vele 

mogelijkheden die dit biedt. Om dit goed en verantwoord in te zetten is het van belang die dat wij ze 

de 21 century skills bieden. 

De samenleving waarin we leven verandert in een hoog tempo. Technologische ontwikkelingen gaan 

snel, de hoeveelheid beschikbare informatie groeit hard en is altijd en overal beschikbaar. De 

samenleving is daardoor gemedialiseerd: media zijn alom tegenwoordig en leerlingen maken er, 

bewust en onbewust, massaal gebruik van. Hierbij gaat het om oude media zoals televisie en kranten, 

maar ook om nieuwe media zoals het internet en de daarbij behorende mogelijkheden zoals social 

media. 

Om onze leerlingen daar goed op voor te bereiden is het van belang dat wij ze meenemen in de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van deze nieuwe vaardigheden. Vanaf schooljaar 2017/2018 

bieden wij naast de leerlijnen moderne media en mediawijsheid ook presentatievaardigheden voor de 

21ste eeuw aan. 
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5.8 Huisvesting 

 

5.8.1 Gezond schoolplein 
Samen met enkele betrokken en enthousiaste ouders is het plan opgevat om van het huidige 

schoolplein een leerzaam, groen maar bovenal gezond plein te maken dat toegankelijk is voor zowel 

leerlingen als buurtkinderen. In samenspraak met leerlingen, medewerkers en ouders is door een 

architect een ontwerp gemaakt dat aansluit bij hun wensen. Door het aanschrijven van meerdere 

subsidieverleners, mogelijke sponsoren en eigen geld beschikbaar te stellen is binnen enkele maanden 

een besteedbaar bedrag gerealiseerd van ongeveer €90.000. Op de eerste schooldag van 2015/2016 

wordt het plein feestelijk geopend door een bekende sporter. 

5.8.2 Media- bibliotheek 
Lezen en leesplezier vorm een belangrijk onderdeel van het onderwijs op Klippeholm. Door de 

leescoördinator en een enthousiaste leerkracht is het idee ontstaan om het leesonderwijs een boost 

te geven door de samenwerking met de centrale bibliotheek en school te versterken (BOS-traject). 

Ook is een vrijwilliger aangetrokken om een project op te zetten voor bovengemiddelde lezers om 

tegemoet te komen aan hun leesbehoeften. 

Daarnaast is er besloten de huidige bibliotheek te ontmantelen en opnieuw vorm te geven als media- 

en bibliotheek waarin een ruim en actueel aanbod van diverse boeken is en ander media 

geraadpleegd kan worden om informatie op te zoeken en/of te verwerken. Naar verwachting wordt 

dit geëffectueerd in de tweede helft van 2015. 

5.8.3 Meerjarenonderhoudsplan 
Afgelopen jaar is het schoolgebouw geschouwd door een externe instantie, die op dit moment een 

meerjarenonderhoudsplan opstelt voor het onderhoud en door te voeren aanpassing in het 

schoolgebouw. De komende jaren zal in ieder geval geïnvesteerd worden in het binnen schilderwerk, 

het renoveren van de laatste (oude) toiletunits en aanbrengen van dubbel glas in de lokalen uit het 

‘oude’ gedeelte. Het dagelijks onderhoud wordt snel en effectief opgepakt door de directeur en de 

gastvrouw om een veilig en prettig schoolklimaat te waarborgen. 
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5.9 Indicatoren en resultaten van de strategische doelen m.b.t. bedrijfsvoering 

PR en communicatie 

Ad 5.1.1 Marktgericht met een krachtig profiel 
Klippeholm wilt zich in de komende jaren verder profileren als een marktgerichte organisatie die hoge 

onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Een aantal 

kwaliteitskenmerken zullen het imago van Klippeholm gaan bepalen. Het resultaat moet zijn dat met 

teruglopende leerlingaantallen een gelijk aantal ouders en kinderen kiezen voor de Klippeholm en dat 

leerkrachten graag op de Klippeholm willen werken.  

Deze doelstelling van PR en communicatie willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Alle scholen werken gericht aan profilering van de school 

o Indicator voor dit resultaat:  Klippeholm is jaarlijks één keer actief in de eigen wijk 

en meerdere externe organisaties zijn bij de school betrokken. 

o Indicator voor dit resultaat:  Twee keer per jaar benadert Klippeholm nieuwe 

ouders actief. 

o Indicator voor dit resultaat:  In 2018/2019 wordt de schoolgids grondig geüpdatet 

voor de volgende 4 schooljaren. 

 Alle scholen zijn klantgericht en implementeren marketing- en communicatiebeleid 

o Indicator voor dit resultaat: In 2014/2015 heeft Klippeholm een 

communicatiebeleid ontwikkeld, waarin op een moderne en digitale wijze met 

haar gebruikers wordt gecommuniceerd. 

 Communicatie met de ouders is actief gericht op het ontwikkelen van educatief 

partnerschap 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 wordt een nieuwe gesprekscyclus met 

ouders ingevoerd, waarin educatief partnerschap een centrale rol speelt. 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks is er een thema-avond voor de ouders over 

een actief onderwerp die geïnitieerd wordt door de MR. 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks is er een ontmoetingsavond voor de ouders 

met de directie van school om gedachten uit te wisselen. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 is ongeveer 40 procent van de ouders 

op enigerlei wijze actie betrokken is. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017  wordt er beleid ontwikkeld over 

‘Ouderbetrokkenheid op Klippeholm’. 

 

Ad 5.1.2 De bekendheid van Meer Primair is positief versterkt  

‘De school de wijk in, de wijk in de school!’ ‘De school als middelpunt van de wijk.’ Klippeholm is actief 

in de buurt en betrekt mensen uit de wijk bij de school. (Buurt)organisaties worden uitgenodigd om 

gebruik te maken van (de ruimte) van de school. Activiteiten voor (potentiële) ouders en 

buurtbewoners in en door de school worden gestimuleerd. 

Deze doelstelling van PR en Communicatie willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Meer Primair staat bekend als een professionele organisatie met een sterke positie in de 

Haarlemmermeer 
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o Indicator voor dit resultaat:  Minimaal twee keer per jaar komt Klippeholm via 

(sociale) media positief in het nieuws. 

 Meer Primair biedt bijzonder onderwijs in de wijk 

o Indicator voor dit resultaat:  Voor Klippeholm niet van toepassing. 

 De communicatiestrategie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheid van moderne 

media 

o Indicator voor dit resultaat: In 2014/2015 heeft Klippeholm een 

communicatiebeleid ontwikkeld, waarin op een moderne en digitale wijze met 

haar gebruikers wordt gecommuniceerd. 

Financieel beleid 

Ad 5.2.1 Transparant georganiseerd waarmee zij de bedrijfsvoering op orde houdt 

Deze doelstelling van Financieel beleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Meer Primair is in control en voldoet aan de eisen van Code Goed Bestuur 

o Indicator voor dit resultaat:  Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Gezonde organisatie met een solide bedrijfsvoering. Meer Primair gebruikt een 

transparante allocatie van middelen op basis van financiële en niet-financiële kengetallen 

o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Er is een adequaat managementinformatiesysteem voor sturing en verantwoording in 

gebruik 

o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Meer Primair heeft, met het oog op continuïteit, een adequate meerjarenbegroting 

o Indicator voor dit resultaat: Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting voor 

Klippeholm opnieuw opgesteld en vastgesteld. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 wordt een investeringsplan opgesteld 

voor het vervangen van het huidige meubilair. 

 Op basis van risicoanalyse is er een passend systeem van reserves en voorzieningen 

o Indicator voor dit resultaat:  Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Op alle niveaus wordt gewerkt volgens de vastgestelde processen als beschreven in 

Handboek Administratieve Organisatie 

o Indicator voor dit resultaat: Vanaf 2014 werkt Klippeholm volgens de vastgestelde 

processen van het Handboek Administratieve Organisatie. 

 

Ad 5.2.2 Optimale aansluiting tussen interne werkprocessen en aanvullende externe 

dienstverlening  

Deze doelstelling van Financieel beleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Jaarlijks worden er prestatieafspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst 

o Indicator voor dit resultaat:  Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Meer Primair maakt optimaal gebruik van externe financiële dienstverlening en 

automatisering inclusief digitale informatiesystemen 

o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Aanvullende advieswerkzaamheden op expertisegebieden worden, indien nodig, 

ingehuurd 
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o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 

 

Ad 5.2.3 Er is een cultuur van financieel bewustzijn en resultaatverantwoordelijk werken  

 

Deze doelstelling van Financieel beleid willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 De uitputting van de jaarlijks vastgestelde budgetten, op school- en bestuursniveau, wordt 

middels de Planning& Control cyclus gevolgd 

o Indicator voor dit resultaat:  Meerdere keren per jaar is er begrotingsoverleg met 

de controller van Meer Primair. 

o Indicator voor dit resultaat:  Er vindt geen overschrijding plaats op de materiele 

instandhouding. 

o Indicator voor dit resultaat:  Vanaf 2016/2017 wordt er in de onder-, midden- en 

bovenbouw gewerkt met bouwbudgetten. 

 Voor het verhogen van de onderwijskwaliteit stelt Meer Primair projectmiddelen 

beschikbaar 

o Indicator voor dit resultaat: Voor 2015/2016 wordt een projectaanvraag ingediend 

voor de aanschaf van een methode SEO om meer sturing te geven aan de 

gedragsontwikkeling op school. 

 Meer Primair stimuleert de school(directeur) gebruik te maken van de mogelijkheden tot 

extra subsidiering en sponsoring 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 wordt op Klippeholm structureel vorm 

gegeven aan sponsorbeleid. 

ICT en infrastructuur 

Ad 5.3.1 Goede beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit 

binnen het onderwijs 
Informatie- en communicatietechnologie vormen een belangrijk onderdeel van het hedendaagse 

onderwijs. Naast de administratieve- en communicatieprocessen zal de inzet van digitale leermiddelen 

de komende jaren alleen maar verder toe nemen. Om dit mogelijk te maken dient school te 

beschikken over een goede infrastructuur en ruime mogelijkheden om mobiele devices via een 

draadloos netwerk in te zetten. 

Deze doelstelling van ICT en infrastructuur willen we bereiken door het realiseren van de volgende 

resultaten: 

 Elke school beschikt over een goed draadloos netwerkverbinding 

o Indicator voor dit resultaat:  In 2016/2017 wordt onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om in de gehele school een draadloos netwerk te realiseren. Ook 

wordt daarbij gekeken of dit eventueel gezondheidsrisico’s voor leerlingen en 

medewerkers met zich mee kan brengen. 

 Het beheer van de infrastructuur voor zowel de scholen als het bestuurskantoor is 

adequaat ondergebracht 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm maakt gebruik van de Klas.nu met de 

daarbij horende beheer van de infrastructuur door Heutink ICT. 

 Elke school brengt zijn leerlingenadministratie, leerlingenresultaten en zorgadministratie 

onder in ParnasSys en verantwoordt de inzet in het schoolplan 
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o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 worden alle documenten uit de 

leerlingenzorg volgens vaste formats geplaatst in Parnassys 

 Elke school heeft een communicatieplan voor de digitale uitwisseling met de ouders 

o Indicator voor dit resultaat: In 2014/2015 is een communicatieplan opgesteld voor 

Klippeholm. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 worden schoolrapporten digitaal 

opgesteld. 

 Alle geledingen in de organisatie maken actief gebruik van het intranet 

o Indicator voor dit resultaat: Vanaf 2015/2016 worden leerkrachten gewezen op de 

mogelijkheden van het intranet van Meer Primair. 

Huisvesting 

Ad 5.4.1 Het schoolgebouw wordt op een effectieve/ efficiënte wijze beheerd en 

geëxploiteerd 
De schoolgebouwen van Meer Primair vormen het visitekaartje voor (potentiële) ouders. De inrichting 

ervan, de uitstraling en de inzet van het gebouw en het speelterrein verhogen de indruk van kwaliteit. 

Schoolgebouwen moeten zijn aangepast aan de eisen van deze tijd en zich in toenemende mate 

richten op duurzaamheid. 

Deze doelstelling van Huisvesting willen we bereiken door het realiseren van de volgende resultaten: 

 Meer Primair anticipeert op veranderende eisen (instandhouding en exploitatie van de 

verschillende onderwijsgebouwen) in relatie tot de demografische ontwikkeling en 

levensvatbaarheid 

o Indicator voor dit resultaat:  Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Schoolgebouwen zijn goed onderhouden en eigentijds 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 wordt een volledig nieuw gezond 

schoolplein op Klippeholm geopend . 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 wordt er een biblio- mediatheek in de 

aula geopend. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 wordt een de toiletunit voor de 

bovenbouw gerenoveerd. 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 wordt de visie van de school zichtbaar 

gemaakt in de aankleding van het schoolgebouw. 

 Meer Primair streeft naar effectiviteit t.a.v. de inzet van beschikbare schoolgebouwen 

o Indicator voor dit resultaat: Zolang het nodig is maakt Klippeholm gebruik van de 

lokalen in Vesterhavet. 

 Het binnenklimaat en hygiëne in de scholen is optimaal 

o Indicator voor dit resultaat: In 2016/2017 onderzoekt Klippeholm de 

mogelijkheden naar het optimaliseren van het binnenklimaat d.m.v. de inzet van 

‘groene’ wanden. 

 Alle scholen zijn zuinig met energie en gericht op duurzaamheid 

o Indicator voor dit resultaat: Geen specifieke indicator. 

Ad 5.4.2 Het schoolgebouw voldoet aan de (onderwijskundige) eisen van de toekomst 
De komende jaren zal de rol van de basisschool veranderen door de versterkte samenwerking met 

andere basisscholen, maar zeker ook de integratie met de kinderopvangorganisaties. Om dit te 

realiseren dienen schoolgebouwen aangepast te worden aan de daaraan gestelde eisen. 

Deze doelstelling van huisvesting willen we bereiken door het realiseren van de volgende resultaten: 
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 Onze schoolgebouwen zijn toegerust op onderwijskundige vernieuwing 

o Indicator voor dit resultaat:  Geen specifieke indicator. 

 Meer Primair initieert en participeert in samenwerkingsprojecten als brede school en 

integraal kindcentrum 

o Indicator voor dit resultaat: Klippeholm speelt een actieve en initiërende rol in de 

Brede school Bornholm . 

o Indicator voor dit resultaat: De Brede Bornholm school werkt naar tevredenheid 

van alle zes de participerende organisaties. 

o Indicator voor dit resultaat: Binnen de Brede school Bornholm wordt gewerkt met 

portefeuilles met prestatieafspraken, die verdeeld zijn over de zes participerende 

organisaties. 

 Meer Primair stimuleert haar scholen tot een verbinding tussen onderwijs en opvang 

o Indicator voor dit resultaat:  Geen specifieke indicator. 

 Meer Primair streeft naar een optimale bezetting van schoolgebouwen middels 

dagarrangementen en vol(g)tijdelijke bezetting 

o Indicator voor dit resultaat: In 2017/2018 maken minimaal drie organisaties 

(mede)gebruik van het schoolgebouw na schooltijd. 

Ad 5.4.3 Meer Primair ontwikkelt een adequaat en strategisch huisvestingsbeleid 

Deze doelstelling van Huisvesting willen we bereiken door het realiseren van de volgende resultaten: 

 De verantwoordelijkheid voor huisvestingsbeleid is zodanig belegd dat er wordt 

geanticipeerd op de toekomst 

o Indicator voor dit resultaat:  Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Meer Primair is toegerust op de overheveling buitenonderhoud en mogelijke verdere 

doordecentralisatie 

o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Haarlemmermeer is leidend bij de 

uitvoering 

o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 

 Meer Primair streeft naar optimale bestuurlijke samenwerking op het gebied van 

onderhoud en, waar nodig, wordt externe deskundigheid ingehuurd 

o Indicator voor dit resultaat: Deze indicator is op bestuursniveau. 
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Hoofdstuk 6 Ouders en externe relaties 
 

6.1 Strategische doelen m.b.t. ouders en externe relaties 
 

6.1.1 Brede maatschappelijke kind voorziening 

 

6.2 Huidige situatie  
 

6.2.1 Oudervereniging (OV) 

Op Klippeholm neemt ouderparticipatie een belangrijke plaats in. De ondersteuning door de ouders is 

geïnstitutionaliseerd in de oudervereniging (OV). De OV verzorgt de buitenschoolse activiteiten en 

ondersteunt bij de organisatie van de jaarlijks terugkerende festiviteiten. Alle ouders geven bij 

inschrijving hun toestemming om lid van de OV te worden. Ieder schooljaar wordt er een overzicht van 

alle activiteiten verstrekt en wordt aan alle ouders gevraagd zich voor een of meerdere activiteiten in 

te schrijven ter ondersteuning van de organisatie. 

De oudervereniging komt zesmaal per jaar bijeen om de aankomende activiteiten te bespreken en de 

afgeronde activiteiten te evalueren. Van alle activiteiten is er een draaiboek, dat na afloop van de 

activiteit wordt geactualiseerd. 

 

6.2.2 Medezeggenschapsraad (MR) 
Aan de school is ook een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR vergadert ongeveer zes 

keer per jaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie (gekozen) ouders en drie personeelsleden. 

De geledingen van de Medezeggenschapsraad worden in principe voor drie jaar gekozen. Elke 

geleding heeft bepaalde instemming en adviesbevoegdheden. In het reglement staat precies 

omschreven over welke zaken één of beide geledingen adviseren of waarvoor hun instemming nodig 

is. Dit reglement ligt op school ter inzage. 

6.2.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan waarin afgevaardigden uit alle 

onder het bestuur ressorterende medezeggenschapsraden, zowel ouders als personeelsleden zitting 
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hebben. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt school overstijgende zaken die 

alle scholen van Meer Primair aangaan, geeft adviezen aan het College van Bestuur en verleent in 

voorkomende gevallen instemming. 

6.2.4 Ouderbetrokkenheid bij schoolactiviteiten 

Hieronder verstaan we o.a. het vervoeren van kinderen naar excursies, hoofdluiscontroles, het helpen 

bij het leesonderwijs, computeronderwijs, technieklessen of handvaardigheid. De ouders worden 

hiervoor benaderd middels digitale intekenlijsten of oproepen in de nieuwsbrief. 

 

6.2.5 Oudergesprekken 

De informatievoorziening over het kind naar de ouders vindt structureel plaats, te weten bij het 

startgesprek wanneer een kind instroomt bij ons op school, een kennismakingsgesprek aan de start 

van het schooljaar en een voortgangs-/rapportgesprek in februari. Tussentijdse gesprekken kunnen op 

verzoek van ouders of leerkracht plaatsvinden. Voor de groepen 7 en 8 is er een aparte 

gesprekkencyclus i.v.m. de adviesprocedure. 

 

Bij de intake met nieuwe ouders wordt een rondleiding verzorgd, waarin de visie van de school aan 

bod komt, verteld wordt over de dagelijkse gang van zaken op school en vragen van ouders 

beantwoord worden. Daarnaast komt ook de ontwikkeling van het kind ter sprake. De rondleiding 

wordt verzorgd door de directeur of de IB-er van school.  

Het contact tussen school en ouders wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren die de 

schoolloopbaan van kinderen beïnvloeden. Wij proberen dan ook op verschillende manieren het 

contact tot stand te brengen:  

 Digitale Nieuwsbrief (donderdaginfo), deze verschijnt elke twee weken en is ook op de website 
na te lezen 

 De website en de Facebookpagina’s van school 

 Activiteiten en vieringen: bij veel activiteiten en vieringen zijn ouders welkom 

 Inrichting school en omgeving: we proberen de school zo toegankelijk mogelijk te maken voor 
onze leerlingen én ouders 

 Informatieavonden 

 Gespreksavonden    
  

6.2.6 Contacten met Voortgezet Onderwijs 

De leerkracht van groep 8 heeft regelmatig contact met de brugklascoördinatoren van het Voortgezet 

Onderwijs. Informatie over leerlingen en oud-leerlingen wordt hierbij uitgewisseld. (warme 

overdracht). Ook wordt regelmatig het  overleg BOVO (basisonderwijs/voortgezet onderwijs 

bijgewoond. 

6.2.7 Brede school Bornholm 
Brede school Bornholm bestaat uit Sterrenschool Bikube, RKBS Klippeholm, CBS Vesterhavet, 
peuterspeelzaal Peuterholm en de kinderopvangorganisaties Smallsteps, SOKS en SKH. De drie scholen 
zijn ondergebracht in afzonderlijke gebouwen en bieden onderwijs aan ongeveer 750 leerlingen. De 
scholen vertegenwoordigen verschillende denominaties. 
 
De kinderopvangorganisaties bieden onderdak aan ongeveer 250 kinderen in een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. De meeste kinderen uit de wijk Bornholm gaan ook naar 
opvang of school in hun wijk. De brede school werkt intensief samen met Pier K, Sportservice 
Haarlemmermeer, MeerWaarde en de wijkraad. 
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Het belang van het kind staat voorop in de brede school. Dit is het uitgangspunt voor alle betrokken 
partners. De partners zijn zich bewust van de kracht van onderlinge samenwerking. Binnen de brede 
school zetten ze hun eigen expertise in en benutten ze elkaars kwaliteiten optimaal. Kinderen, ouders 
en wijkbewoners profiteren hiervan. 
 
Brede school Bornholm geeft ruimte aan alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Ze krijgen de 
mogelijkheid zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Een kind leert op vele manieren; niet alleen op 
school, maar ook thuis, tijdens de opvang of vrije tijdsbesteding. Het kind hoeft daarvoor de wijk niet 
uit. De communicatielijnen naar en tussen professionals en (mede) opvoeders zijn kort en doelmatig. 

 
6.2.7 Contacten met kinderopvang 
De samenwerking met de kinderopvang is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Mede door de 
samenwerking binnen de Brede school Bornholm wordt de doorgaande leerlijn voor leerlingen zo 
optimaal mogelijk ontwikkeld. Daarnaast wordt er expertise gedeeld op inhoudelijke onderwerpen en 
is er wederzijds de mogelijkheid gebruik te maken van elkaars voorzieningen. 
 

6.2.8 De school in de wijk Bornholm 
De school is onderdeel van de wijk Bornholm. Waar mogelijk, wordt meegedaan aan wijkactiviteiten 
en onder voorwaarden staat het gebouw open voor de wijk. Zo wordt en blijft de school van de wijk en 
bewaakt de wijk ook wat er op en om de school gebeurt. 
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6.3 Indicatoren en resultaten van de strategische doelen m.b.t. ouders en 

externe relaties 
 

Ad 6.1.1 Brede maatschappelijk kind voorziening 

De school functioneert niet op een eiland. Contacten met ouders, andere scholen uit het primair en 

voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten, scholings- en begeleidingsinstellingen en de 

jeugdhulpverlening zijn noodzakelijk om onderwijs van een kwalitatief hoog niveau te kunnen leveren. 

Ook de contacten met overheidsorganen (w.o. gemeente) en andere belangenorganisaties worden 

steeds belangrijker. 

Deze doelstelling van Ouders en externe relaties willen we bereiken door het realiseren van de 

volgende resultaten: 

 Alle scholen beschikken over een dagarrangement 

o Indicator voor dit resultaat:  Door de intensieve samenwerking met de 

kinderopvangsdiensten kan er een dekkend aanbod worden geboden voor alle 

leerlingen op Klippeholm. 

 Scholen van Meer Primair oriënteren zich op andere schooltijden en/ of hebben een keuze 

gemaakt over de inrichting van schooltijden 

o Indicator voor dit resultaat: In 2015/2016 oriënteert Klippeholm zich samen met 

de MR op de invoering van nieuwe schooltijden. 

 Er is sprake van een intensieve samenwerking met Hogescholen 

o Indicator voor dit resultaat: Bij de beide hogescholen in de omgeving (InHolland 

en HSLeiden) is een medewerker van Klippeholm gedetacheerd. 
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Hoofdstuk 7 Overzicht activiteitenplan/ beleidsvoornemens 
 
X = start           * = bereikt            : = in ontwikkeling  

Beleidsvoornemens Visie en missie en identiteit 15/16 16/17 17/18 18/19 

Invoering nieuwe methode ‘levensbeschouwing’   X * 

Leerlijn religies groep 1 t/m 8 inclusief bezoek gebedshuizen   X * 

Bezinning op identiteit w.o. een bezoek Sint Liobaklooster   X * 

Schoolregels   X * 

Beleidsvoornemens kwaliteitszorg     

Didactische cyclus (HGW) ontwerpen en implementeren X : * * 

- Opbrengstgesprekken : * * * 

- Blokplannen X * * * 

- Lesplannen X * * * 

- OPP X * * * 

- (In)zicht in leerlijnen X * * * 

Kwaliteitsinstrument Meer Primair 2.0 implementeren X * * * 

Cursus Bezoek onderwijsinspectie: leiden of lijden, lust of last?  X * * 

Genormeerde toets SEO  X * * 

Beleidsvoornemens onderwijskundig beleid     

Uitbreiding vakgebied Engels    X : 

Invoering Bibliotheek op school X : : * 

Invoering kindgesprekken  X : * 

Beleid opstellen collegiale consultatie/intervisie   X : 

Implementatie hoogbegaafdenonderwijs : * * * 

Opzetten sportpluslessen  X : * 

Inzetten digitale middelen tijdens gymles   X : 

Inloop groep 1 t/m 8  X : * 

Leerlijn moderne media, mediawijsheid en actualiteit in de klas   X : 

Leerlijn presentatievaardigheden    X : 

Onderzoek ‘device in de klas’   X : 

Opstellen veiligheidsbeleid incl. invoering methode SEO X : * * 

Ontwikkelingen techniek, cultuur-, natuur, en 
duurzaamheidseducatie 

   X 

Oriëntatie methode Met sprongen vooruit  X : * 

Invoering methodiek expressievakken X * * * 

Beleidsvoornemens personeelsbeleid     

Personeelsgids Klippeholm updaten  X * * 

Functiemix 2.0 X : : : 

Opzetten ondersteuningsteam  X : * 

Implementatie cao 2014/2015 : : * * 

Verankeren uitgangspunten ‘lerende organisatie’ : : : * 

Beleid opzetten informeel leren * X * * 

Beleidsvoornemens bedrijfsvoering     

Investeringsplan opstellen vervanging meubilair X * * * 

Visie zichtbaar maken in gebouw X * * * 

Onderzoek binnenklimaat   X * 

Werken met bouwbudgetten  X * * 

Vorm geven aan sponsorbeleid   X * 

Aantrekkelijk schoolgebouw  X * * 
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Actief Persbeleid X * * * 

Beleid ontwikkelen ‘Ouderbetrokkenheid op Klippeholm’  X * * 

Ontwerpen nieuwe schoolgids    X 

Gesprekkecyclus met ouders opnieuw vorm geven X : * * 

Invoering digitale rapporten X : * * 

Professionaliseren Brede school Bornholm : * * * 

Beleidsvoornemens externe relaties     

Oriëntatie nieuwe schooltijden X : * * 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Vaststellingsformulier Meer Primair 

Bijlage 2: Instemmingformulier Medezeggenschapsraad 

Bijlage 3: Onderwijsprofiel Klippeholm 

Bijlage 4: Beleid advisering PO-VO 

Bijlage 5: Beleid meerbegaafdheid 

Bijlage 6: Communicatieplan Klippeholm 

Bijlage 7: Beleid doublures 
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Bijlage 1: Vaststellingsformulier  

 

 
 
 

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan" 
 
 
 
 School:   ………………………. 
 
 
 Adres:   ……………………….. 
 
 
 Postcode/plaats:  ………………………… 
 
 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 VERKLARING 
 
 

 Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het  
 
 
  van  ______________  tot  ______________ (datum) * 
 
 
 geldend schoolplan van deze school vastgesteld. 
 
 
 
      Namens het bevoegd gezag, 
 
 
      ________________________ plaats 
 
 
      ________________________ datum 
 
 
      ________________________ handtekening 
 
 
      ________________________ naam 
 
 
      ________________________ functie 
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Bijlage 2: Instemmingsformulier Medezeggenschapsraad 

 

 
 
 

FORMULIER "Instemming met schoolplan" 
 
 
 School:   ………………………… 
 
 
 Adres:   ………………………… 
 
 
 Postcode/plaats:  ……………………….. 
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
 
 VERKLARING 
 
 
 Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen  
 met het 
 
 
  van  ______________  tot  ______________ (datum) * 
 
 
 geldend schoolplan van deze school. 
 
 
 
      Namens de MR, 
 
 
      ________________________ plaats 
 
 
      ________________________ datum 
 
 
      ________________________ handtekening 
 
 
      ________________________ naam 
 
 
      ________________________ functie
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