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Inleiding 

Voor u ligt het schoolplan van De Goede Herder in Helmond, een school voor katholiek basisonderwijs. Dit 
schoolplan, waarbij de teamleden, de leden van de medezeggenschapsraad en de schoolleiding hun inbreng 
hebben gehad, zal fungeren als uitgangspunt voor de planning per schooljaar en als verantwoordingsdocu-
ment naar de landelijke overheid. Het schoolplan beschrijft de voorgestelde ontwikkelingen voor de periode 
2022-2026. Bij het tot stand komen van het plan hebben we ons laten leiden door de vragen: Waar staan we 
als school op dit moment? Waar willen we naar toe? Dit plan is tot stand gekomen in een periode waarin de 
wereld te kampen had met een coronapandemie. Het heeft ons soms nieuwe inzichten gegeven en tegelijker-
tijd is er nog maar eens nadrukkelijk het besef dat niet alles maakbaar is.

Wij hebben dit schoolplan geschreven als leidraad voor ouders, leerkrachten, bestuur en inspectie. Omdat 
interne en externe ontwikkelingen de uitvoeringen van beleidsvoornemens kunnen beïnvloeden, wordt het 
schoolplan elk jaar in mei geëvalueerd en, zo nodig, in overleg met het team en de MR bijgesteld. 

We nemen nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben een 
wettelijke opdracht en geven hier elke dag opnieuw, binnen onze context en met de beschikbare middelen 
en menskracht, zo goed mogelijk vorm aan.

U dient dit schoolplan te zien als naslagwerk. Voor een beknopt overzicht van de dagelijkse gang van zaken op 
onze school adviseren we u, zeker als ouder, ook de schoolgids, de ouderkrant en de schoolkalender te lezen. 
Dit schoolplan speelt een essentiële rol in het, samen met onze partners, realiseren van de beleidsvoorne- 
mens voor de komende jaren.

Als u opmerkingen of aanvullingen heeft op ons schoolplan dan horen wij dat graag van u. 

Connie Schellens 
Directeur bestuurder
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De belofte van De Goede Herder: 
kom maar binnen, we zijn er voor jou!

Kom binnen op De Goede Herder
‘Het is vrijdagavond, 18.30. De school stroomt langzaam vol. Ik ben er op tijd, ik vind het zo leuk om te zien 
hoe de uitgelaten kinderen eruit zien. ‘Dag juffrouw’, roepen een paar van mijn leerlingen. We verwachten 
er ruim tweehonderd vanavond. ‘Bassie’, de Buitenschoolse Activiteitencommissie, heeft deze keer mini-
disco georganiseerd. Een keer of vijf zes per jaar staat de school open voor de kinderen en maken ze kennis 
met spelletjes, met film en met culturele activiteiten. De kinderen komen in discoglitters naar school. Ou-
ders hebben er werk van gemaakt. Zo! De afgelopen week ging het er in de klas al vaak over. De kinderen 
verheugen zich er echt op. Ik zie Kelly en Elim opgewonden binnenkomen. Ondertussen ga ik in gedachten 
terug naar afgelopen week …’

Zo begint het verhaal van De Goede Herder. Het is tekenend voor onze school. We staan midden in de wijk, 
midden in de samenleving. Het is een verhaal dat is geschreven samen met een dwarsdoorsnede van de 
medewerkers op onze school. Een verhaal waarin ook de bevindingen van ouders en leerlingen zijn meegeno-
men. Het laat zien wie we zijn en waar we voor staan. Het is een verhaal in ontwikkeling, dat laat zien welke 
weg we ingeslagen zijn. In dit schoolplan hebben we fragmenten opgenomen die laten zien wat we doen en 
waar we naar op weg zijn. 

Wat je van de pauw kan leren is op jezelf te vertrouwen en jezelf niet als minder te zien. Je mag je stralen-
de zelf zijn. Weet dat anderen je pas gaan waarderen als ze jouw mooie eigenschappen ook kunnen zien 
en herkennen. De Goede Herder is die pauw. Het spreekwoord zegt niet voor niets: zo trots als een pauw.

Een van onze medewerkers zei het als volgt:

Ik zie je 
Ik hoor je 
Ik help je 
Ik waardeer je 
Ik ga met jou op pad 
Ik stel me open 
Ik omarm je 
Ik ben er voor je
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Wie zijn wij?
Basisschool De Goede Herder is een middelgrote school in de wijk Helmond-Oost, waar een diversiteit aan 
culturen en bevolkingsgroepen te vinden is. Vanuit onze Katholieke identiteit en vanuit onze waarden en 
normen staan wij open voor deze diversiteit. De school is een zgn. éénpitter, een zelfstandig schoolbestuur.

De omgeving
De meeste leerlingen komen uit de wijk en een klein deel van de leerlingen komt vanuit één van de omringen-
de wijken. De leerlingen die de school bezoeken vormen een afspiegeling van de wijk waarin de school staat. 
In de wijk is een relatief hoog percentage mensen dat laaggeletterd  is en/of onder de armoedegrens leeft.

De school
Op 1 oktober 2021 telde de school 370 leerlingen; op 1 februari 2022 (nieuwe teldatum) 392 leerlingen. Het 
aantal leerlingen is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Over enkele jaren verwachten we een geleidelij- 
ke daling. We kijken jaarlijks kritisch hoe we ons verhouden tot onze omgeving en stemmen daar ons beleid 
op af, rekening houdend met (nieuwe) wet-en regelgeving.

Sinds augustus 2019 zijn we een samenwerking aangegaan met Korein die zorgt voor peuteraanbod en bui- 
tenschoolse opvang. Er is sprake van een nauwe samenwerking: inhoudelijke thema’s worden op elkaar afge- 
stemd en er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn.

Vanuit onze zorgplicht stemmen we ons onderwijs zoveel mogelijk af op de mogelijkheden en behoeften van 
elke leerling. Onze basis is op orde en voldoet aan het toezichtkader van de inspectie. Dat willen we graag zo 
houden en waar mogelijk verbeteren.

Het team
Het team van De Goede Herder is een gedreven en enthousiast team dat voortdurend in ontwikkeling is. Het 
team van medewerkers is stabiel te noemen. Veel medewerkers werken al geruime tijd op onze school. Er 
zijn enkele nieuwe collega’s aangenomen op de plekken waar anderen met pensioen gingen. Op dit moment 
kent onze school circa 40 personeelsleden: een directeur/bestuurder, een adjunct-directeur, bouwmanagers, 
intern begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten, een pedagogisch medewerker, een vakleerkracht 
muziek, een secretaresse en een conciërge. Diverse leerkrachten zijn gespecialiseerd in een bepaald vakge-
bied, zoals twee taal-/leescoördinatoren, rekencoördinatoren, een specialist in sport en bewegen (tevens 
preventiemedewerker), een gedragsspecialist, een ICT-er en twee innovatiecoaches. Zij zijn mede verant-
woordelijk voor het vakgebied waarin ze gespecialiseerd zijn, zowel beleidsmatig als op de werkvloer. Vanuit 
de NPO gelden zijn twee extra onderwijsassistenten aangenomen en is er ambulante tijd gecreëerd voor de 
ontwikkeling van ICT. Daarnaast zijn er jaarlijks stagiaires van diverse opleidingen, die de kans krijgen om op 
onze school ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Ontwikkeling en professionalisering op alle 
niveaus vinden we belangrijk.

Kwaliteit
De jaaragenda van het bestuur is gebaseerd op de verschillende domeinen die de onderwijsinspectie han- 
teert; tijdens elk overleg komt er een bepaald domein aan de orde. Dat is onderdeel van het kwaliteits- 
zorgsysteem met bijbehorende kwaliteitskalender.

De school hanteert een kwaliteitszorgsysteem, waarbij de verschillende domeinen aan de orde komen en 
waarbij ook de eigen kwaliteit van de school een plek heeft. Er wordt een onderscheid gemaakt in wat merk-
baar is en wat meetbaar is. 
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De school is tevreden over het schoolklimaat en de kwaliteitscultuur. Er is een hoge mate van betrokkenheid 
binnen het team en mensen zijn bereid zich voortdurend te professionaliseren. Er is ruimte om te leren van 
en met elkaar. We zijn kritisch op onszelf en er is sprake van reflectie, lesbezoeken, collegiale consultatie en 
‘autonomeetings’.

We blijven in contact met externe partners en spiegelen ons aan derden door (vierjaarlijks) een externe audit 
te laten plaatsvinden. Daar tussenin valt het vierjaarlijks inspectieonderzoek.

Het gebouw
De school is gestart in augustus 1962 jaar en het gebouw is in de loop der tijd verschillende keren verbouwd, 
waardoor het een eigentijdse uitstraling heeft. Het schoolgebouw moet een gezond gebouw zijn ter bevor-
dering van een goed werk- en leefklimaat voor zowel leerlingen als medewerkers. Er wordt steeds afgewogen 
welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Samenwerking met omgeving
Er is een netwerk van instanties met wie we samenwerken in het belang van het (individuele) kind, onder  
andere: de bibliotheek, het samenwerkingsverband (SWV Helmond Peelland 3008), de GGD, JiBB+, de  
gemeente Helmond, ONL (dyslexie begeleiding), ambulant begeleiders, gezins-en jongerencoach/jeugd- 
hulpverlening, Kunstkwartier. Ook hebben we een samenwerking op directie en bestuursniveau: federatie 
Panta Rhei (nauwe samenwerking met collega éénpitter), éénpittersoverleg, OHS (overleg Helmondse school-
besturen), bestuurlijk overleg met gemeente, kindervang en onderwijs.
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Ons schoolconcept: missie en visie

Missie 
“Ieder kind mag trots zijn op zichzelf”. 
Als team zijn wij trots op onze kinderen en onze school. 

Visie 
Wij willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en betrekken hierbij de ouders/verzorgers. Wij zijn tevre-
den als de kinderen met een goed gevoel en met genoeg kennis en vaardigheden, naar hun eigen mogelijkhe-
den, onze school verlaten: sociaal vaardig, met vertrouwen, autonoom en ambitieus. 

Onze school staat in de wijk Helmond-Oost waar een diversiteit aan culturen en bevolkingsgroepen te vinden 
is. Vanuit onze katholieke achtergrond en vanuit onze waarden en normen staan wij open voor deze diver-
siteit. Actief burgerschap is voor ons een vanzelfsprekend thema. Samen met de ouders en onze leerlingen 
maken wij de school. En daar zijn we trots op. 

Op De Goede Herder leer je in een kansrijke, veilige en talige leeromgeving, waar ruimte is voor een brede 
ontwikkeling. Relatie, competentie en autonomie zijn basisbehoeften voor ieder individu. Wanneer er een 
balans is tussen relatie, competentie en autonomie is er sprake van optimaal welbevinden, zin in leren en 
motivatie en inzet. Wij willen onze kinderen laten ervaren dat anderen hen waarderen, dat ze zelf dingen 
kunnen, maar niet alles alleen hoeven doen en dat ze geloof hebben in hun eigen kunnen en zelfvertrouwen 
opbouwen. 

We werken doelgericht aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Zowel didactische als pedagogische doe-
len worden vastgelegd in ons onderwijsplan. We stemmen ons onderwijs af op het niveau van de kinderen. 
We zien kinderen als partner in hun eigen ontwikkeling. We creëren ruimte voor zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Leer mij het zelf doen.

We hechten er grote waarde aan dat we er als team zijn voor de kinderen en voor elkaar. Wij stemmen ons 
handelen af op wat de kinderen van ons nodig hebben. Alle medewerkers op de Goede Herder werken samen 
aan een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast werken we samen met instanties, die ondersteuning bieden in 
het belang van de ontwikkeling van het kind.
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Het bestuur en 
onze uitgangspunten voor strategisch beleid 

Het bestuur
Het bestuur van De Goede Herder heeft gekozen voor een One-tier model. De directeur-bestuurder is uitvoe-
rend bestuurslid, heeft mandaat als dagelijks bestuurder en legt verantwoording af aan het toezichthoudend 
deel van het bestuur.

Binnen het schoolbestuur is verschillende expertise aanwezig; elk bestuurslid heeft daarin een eigen rol.  
Bij het werven van nieuwe bestuursleden wordt er bewust gezocht naar de diversiteit aan expertise.

Eénpitterschap
Het bestuur heeft in 2019 onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van éénpitterschap op (middel)lange 
termijn. Het éénpitterschap biedt kansen en ook risico’s. Hiervoor is een risico analyse gedaan en jaarlijks 
worden de risico’s opnieuw gewogen. Uitgangspunt van het bestuur is dat de organisatie ‘gezond’ moet zijn 
en de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd kan worden. Niet de vorm is leidend, maar de inhoud. De 
risico’s zijn te overzien en daarom is besloten zelfstandig te blijven.

We zien voordelen in het éénpitterschap, omdat lijnen kort zijn en er een hoge mate van betrokkenheid is. De 
school wordt gezien en ervaren als ‘onze’ school. Mensen voelen zich medeverantwoordelijk voor het totaal. 
De rollen en verantwoordelijkheden zijn goed afgestemd en vastgelegd.

In dit hoofdstuk is het strategisch beleid van De Goede Herder uitgewerkt. In de paarse vakken staan uitspra-
ken die gedaan zijn door collega’s, ouders of leerlingen. Deze citaten geven een beeld van onze organisatie.

1  We zijn een veilige, stabiele (onderwijs)plek voor kinderen in onze wijk

“Ik zie onze school als een veilige haven voor kinderen in deze volksbuurt. Het is geen standaardwijk, zeg 
maar. De Goede Herder staat midden in de buurt en dus midden in de maatschappij. Met steeds meer ver-
schillende culturen die wij – en alle kinderen op onze school - moeten leren begrijpen. Onze kinderen gaan 
straks meedoen in een wereld die steeds complexer wordt. Hoe kunnen wij ze daarbij helpen? Die kinderen, 
hè! De thuissituatie vraagt soms om een andere benadering dan je eerst misschien dacht. Vroeger draaide 
alles om het lesgeven. Nu kijken we naar de hele leerling. Waarom reageert dat kind nu zo? Samen met het 
kind proberen we erachter te komen wat er speelt. We richten ons naast leren daarom ook op het welzijn 
van kinderen en nemen we allemaal zaken weg die het leren belemmeren”. 

Wat zijn onze ambities?
•  We werken vanuit het principe van pedagogische tact: ‘op het goede moment het juiste doen, ook in de 

ogen van de leerling’;
• Leerlingen voelen zich gezien en gehoord;
• Leerlingen voelen zich veilig;
• We willen qua leerlingenaantal de komende jaren stabiel blijven;
• We werken samen aan goed peuteraanbod en BSO activiteiten.  
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Hoe doen we dat dan?
• We hebben aandacht voor het welzijn van leerlingen;
• We bieden structuur en regelmaat;
•  We werken aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden op groepsniveau (o.a. Kwink, Klassenkracht, 

Rots en Water);
•  We voeren kennismakingsgesprekken met leerlingen en hun ouders en gedurende het schooljaar voeren 

we (meerdere) kindgesprekken;
•  Een pedagogisch medewerker werkt met groepjes leerlingen aan sociale vaardigheden (tijdens een rou-

leerprogramma) en met individuele leerlingen die extra aandacht krijgen op het gebied van zelfvertrou-
wen en zelfreflectie; 

•  We hebben een (fysieke en inhoudelijke) samenwerking met Korein. We willen het peuteraanbod verder 
doorontwikkelen. Om wachtlijsten te voorkomen onderzoeken we of we middagactiviteiten kunnen in-
voeren als overbrugging;

•  We passen de inrichting van de leeromgeving in de algemene ruimtes aan en stemmen deze beter af op de 
BSO.

Wat merkt de leerling ervan?
•  De leerling voelt zich gezien en gehoord, omdat de leerkracht (en andere medewerkers) oprechte aan-

dacht heeft voor de leerling;
•  De leerling voelt zich veilig, omdat hij/zij zichzelf mag zijn en er wordt gewerkt aan een (sociaal) veilige 

omgeving.

“Zo’n avond laat zien dat veel van onze kinderen zich hier goed voelen. Niet elke dag, niet elk moment van 
de dag, maar over het algemeen genomen wel. Daar is alles wat we doen ook op gericht. Samen zorgen we 
voor die stabiele, veilige omgeving waarin een kind kan leren en zich kan ontwikkelen. Dat is zo belangrijk 
in een maatschappij die steeds sneller verandert”. 

2  We zorgen voor goed onderwijs 

“We zijn een zelfstandige school, een vrij traditionele school, waar hard gewerkt wordt aan de basis, taal 
en rekenen met name. Lang lag daarbij de focus vooral op het didactische stuk. Met de omslag naar wer-
ken vanuit pedagogische tact en meer aandacht voor de autonomie van het kind zien we dat alle puzzel-
stukjes in elkaar beginnen te vallen. Die herkenbaarheid biedt veiligheid voor leerlingen, biedt een goede 
omgeving die het leren bevordert, die steun biedt en leer obstakels weghaalt. En ook voor ons als team is 
dat belangrijk. Je wordt je bewuster van je eigen handelen”. 

Wat zijn onze ambities?
•  De basis moet op orde zijn; onze resultaten voor taal en rekenen zijn op het niveau dat je van onze popu-

latie mag verwachten;
•  We leren kinderen kennis én vaardigheden aan zodat zij voldoende bagage hebben om de stap naar het 

vervolgonderwijs te kunnen zetten;
• We bieden extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben;
•  Als het ons niet lukt om een leerling de onderwijsondersteuning te bieden die het nodig heeft gaan we, 

samen met ouders, op zoek naar een passende plek;
• We zorgen voor een passende advisering naar het vervolgonderwijs.
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Hoe doen we dat dan?
• We werken in de kleuterbouw vanuit doelen en werken vanuit de methodiek Speelplezier;
•  We passen instructies toe volgens de principes van EDI, waarbij we éénduidigheid in leerkrachthandelen 

belangrijk vinden;
• We maken onderwijsplannen per vakgebied waarbij de doorgaande lijn zichtbaar is;
•  We werken met een taalklas, een topklas, een opmaatklas en extra taalaanbod voor NT2 leerlingen door 

een logopediste;
• We zorgen voor momenten van bewegend leren;
• We zetten onderwijsassistenten in, zowel in als buiten een groep.

Wat merkt de leerling ervan?
• De leerling werkt op het niveau dat hij/zij aankan;
• De leerling voelt zich competent;
• De leerling doet succeservaringen op, waardoor hij/zij zelfvertrouwen opbouwt;

3  We zijn een lerende organisatie

“Ik werk al lang bij de Goede Herder, zoals zoveel collega’s, samen maken we de school, samen zíjn we de 
school. Elk nieuw schooljaar ben ik blij om met de kinderen aan de slag te gaan. Ik kijk naar de klas en de 
leerlingen en ik bedenk wat er komend jaar nodig is voor een goede sfeer, wat er nodig is voor deze groep. 
De afgelopen jaren hebben we een duidelijke lijn in onze didactische en pedagogische werkwijze gebracht 
die zijn vruchten begint af te werpen. We zien dat kinderen het hier fijn hebben, en we zijn er samen van 
overtuigd dat het leren dan komt, natuurlijk niet vanzelf, maar het komt. Onze kinderen herkennen onze 
manier van omgaan met elkaar, de afspraken, de regels, het pedagogisch handelen etc.; er is een door-
gaande lijn. We zien dat het onze leerlingen helpt. Wij blijven daaraan vasthouden en we zien dat het 
oplevert. Wij werken er met zijn allen aan dat het kind met vertrouwen in zichzelf de school verlaat. We 
zeggen niet: dat kunnen onze kinderen niet, maar we kijken naar wat ze wel kunnen. Wat is haalbaar? En 
dat betekent ook dat we verwachtingen mogen hebben. We kijken echt naar wat erin zit”! 

Wat zijn onze ambities?
• Medewerkers werken graag op De Goede Herder;
• We investeren in de ontwikkeling van medewerkers;
•  We zorgen dat er een stevig en bekwaam team blijft staan waardoor we beter bestand zijn tegen de terug-

loop van medewerkers;
• Medewerkers leren van en met elkaar;
• Er is sprake van een open en transparante ontwikkelcultuur;

Hoe doen we dat dan?
• Er is een open sfeer op school, waarbij oog is voor elke medewerker;
•  Er is scholing op schoolniveau, op functieniveau en op individueel niveau (opleidingen, cursussen, work-

shops, conferenties e.d.);
• We organiseren studiedagen en werkmiddagen voor het hele team;
• We organiseren autonomeetings, waarin theorie en praktijk gekoppeld worden;
• We werken met werkgroepen;
•  Vakcoördinatoren gaan samen met intern begeleiders en/of managementleden op klassenbezoek waarbij 

ervaringen worden uitgewisseld;
• Het managementteam ondersteunt en werkt ook aan eigen ontwikkeling; 
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• Medewerkers voelen zich vrij om elkaar aan te spreken;
•  (Onderwijs)ondersteunend personeel zorgt letterlijk voor ondersteuning t.b.v. de organisatie op verschil-

lende fronten; een secretarieel medewerker voor administratieve taken, een conciërge voor allerlei huis-
houdelijke en technische taken en voorkomende werkzaamheden;

•  Onderwijsassistenten ondersteunen in de groep of met kleine groepjes of individuele leerlingen buiten de 
groep;

• We werken aan een regionaal plan om lerarentekorten zoveel mogelijk te voorkomen,

Wat merkt de leerling/medewerker ervan?
• De leerling krijgt de onderwijsondersteuning die hij/zij nodig heeft;
• De leerling voelt zich gezien door de medewerkers van de school;
• De medewerker voelt zich (bewust) bekwaam;
• De medewerker kan bij collega’s terecht en krijgt ondersteuning vanuit het managementteam.

“Ik denk dat wij als team de laatste jaren steeds meer een lerende organisatie zijn geworden. Wat wij doen 
is op een ongedwongen manier – maar bewust en doelgericht - leren van elkaar en van elkaars werk. In 
onze ‘autonomeetings’ brengen we de dagelijkse praktijk in als praatstuk. Het zijn bijeenkomsten op basis 
van vrijwilligheid, maar ik vind het heel fijn dat er zoveel collega’s meedoen. Onderwijs is gecompliceerder 
geworden en zo leren we in de praktijk, uit de praktijk. Het maakt me sterker. We hebben vakcoördina-
toren en innovatiecoaches die ons helpen bij het toepassen van nieuwe inzichten. Ook hier weer… vanuit 
de praktijk samen kijken naar je eigen handelen. Ik merk dat ik een betere leerkracht word door goed te 
observeren. Ik zie ontwikkelingen bij kinderen (en mezelf) die ik eerder niet zag”. 

4  We bieden kansen aan de kinderen

“Het is vrijdagavond, 18.30 uur. De school stroomt langzaam vol. ‘Bassie’, de Buitenschoolse Activiteiten-
commissie, heeft deze keer een minidisco georganiseerd. Een keer of vijf zes per jaar staat de school open 
voor de kinderen en maken ze kennis met spelletjes, met film en met culturele activiteiten. De kinderen 
komen deze keer in discoglitters naar school. Ouders hebben er werk van gemaakt. Zo! De afgelopen week 
ging het er in de klas al vaak over. De kinderen verheugen zich er echt op. Ik zie Kelly en Elim opgewonden 
binnenkomen”. 

Wat zijn onze ambities?
•  Het is onze maatschappelijke opdracht om te investeren in kansengelijkheid en dus leerlingen kansen bie-

den, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen;
• We zorgen voor een breed aanbod en voldoende differentiatiemogelijkheden;
• Er is sprake van een rijk taalaanbod.
Hoe doen we dat dan?
•  We bieden tijdens schooltijd extra aanbod voor leerlingen in de taalklas (onderbouw; taal), topklas (boven-

bouw; taal en studievaardigheden), opmaatklas (rekenen, voor leerlingen met een OPP);
• Er is extra taalaanbod voor kinderen met een NT2-achtergrond;
• Na schooltijd worden extra activiteiten aangeboden (de verlengde schooldag);
•  De Bassie (buitenschoolse activiteitencommissie) organiseert ongeveer 6 keer per jaar een avondactiviteit 

voor alle kinderen die dat willen (disco, bingo, darten, sjoelen, spelletjes, film enz.).



SCHOOLPLAN BASISSCHOOL DE GOEDE HERDER / 15 / 2022 - 2026

Wat merkt de leerling ervan?
• De leerling voelt zich gewaardeerd en gezien;
• De leerling ervaart dat de school een fijne plek is om te zijn en te leren, te ontmoeten en te ontspannen;
•  De leerling krijgt kansen om zich goed te ontwikkelen en door te stromen naar een passend vervolgonder-

wijs

“Ik denk aan de aandacht die ouders geven aan deze activiteiten, hoe mooi en belangrijk ook, ze staat 
soms in schril contrast met de werkelijkheid van alledag. Een enkel kind had deze week ’s morgens bijvoor-
beeld geen ontbijt gehad. En er was een jarige die zonder traktatie de klas in kwam. Dat teleurgestelde 
snoetje! Ik voel dan bijna wat hij voelt”. 

5  We zien ouders als onze partners

“Ons werk als leerkracht is complexer geworden, dus ik grijp alles wat me beter maakt met beide handen 
aan. Dat maakt me sterker. Kijken naar het hele kind betekent ook dat je ouders leert kennen. Soms geven 
ze aan: ik weet even niet zo goed hoe dat moet aanpakken. Dan omarmen wij de ouders en zeggen: ‘Als je 
hulp nodig hebt, dan gaan we samen op zoek.’ Dan kan bijvoorbeeld een taalcursus helpen of een gezins-
coach. We gaan steeds verder in het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Zo gaan we in diverse groepen 
een keer per jaar op huisbezoek. Het geeft ons een beter beeld waarom het kind in de klas is zoals het is. 
Dat is pedagogische tact, het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de ander (het kind). 
Als een kind zich een keer anders gedraagt dan denk je goed na over hoe je reageert. Hoe komt een kind 
binnen in de klas? Ik denk dat we nog beter kunnen kijken naar de achtergrond. Ik vind die bezoeken zo 
belangrijk. Ze dragen bij aan meer begrip. En aan onze visie op onderwijs. Sterker nog, ze kunnen er nog 
meer deel van uitmaken”.

Wat zijn onze ambities?
• Ouders voelen zich gezien en gehoord;
• We investeren in een constructieve relatie met ouders;
•  We nemen samen met ouders de verantwoordelijkheid voor het stimuleren van de ontwikkeling van hun 

kind;
• We bieden ouders kansen om de Nederlandse taal te leren (NT1 en NT2). 

Hoe doen we dat dan?
• Voordat ouders hun kind aanmelden krijgen zij een rondleiding door de school;
•  Twee keer per week is er een inloop voor ouders van de kleutergroepen en mogen zij met hun kind mee-

spelen in de klas;
• Ouders in de kleutergroepen mogen in de klas de verjaardag van hun kind mee vieren;
• Er worden taallessen (Nederlands) aangeboden aan ouders (NT1 en NT2);
• Indien nodig wordt er een tolk ingeschakeld;
• In de groepen 1,3 5 en 7 gaat de leerkracht op huisbezoek; 
• In de groepen 3 worden taalcafés georganiseerd voor de ouder(s) met hun kind;
• Ouders kunnen altijd een afspraak maken met een leerkracht van hun kind voor een gesprek;
•  Met vragen kunnen de ouders, indien van toepassing, ook terecht bij intern begeleiders, bouwmanagers 

of directie.
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Wat merkt de leerling ervan?
• Een leerling voelt zich gestimuleerd door zijn/haar ouder(s);
• Een leerling voelt zich gesteund door de school.

6  We werken aan burgerschap

NB. We hebben burgerschap hier als apart onderdeel genoemd, terwijl het op veel plaatsen in ons onderwijs 
al aan bod komt. Dat is ook het doel: om het een plek te geven in het hele onderwijsaanbod. 

“School staat bovenaan, maar we kijken ook steeds meer naar de thuissituatie en de omgeving. Ik zie dat 
leerlingen het vertrouwen krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Zo hebben we een begin gemaakt met kind-
gesprekken om de band te versterken. Die zijn niet vrijblijvend. Niet voor mij en niet voor mijn leerlingen. 
Wat eruit komt, daar wordt ook echt iets mee gedaan. Ik was onder de indruk van de rijkheid van wat er 
allemaal leeft in de gezinnen. Er was een les over tradities; de kinderen vertelden zo vol vuur over de tradi-
ties in hun cultuur. Dan ben ik zo trots dat ik in het onderwijs werk”.

Wat zijn onze ambities?
• We begeleiden kinderen bij de voorbereiding op de (vaak nog onbekende) toekomst;
•  We geven de komende jaren meer handen en voeten aan de invulling van burgerschapsonderwijs door 

een visie hierop te ontwikkelen en te werken aan een doorgaande lijn;
• We leren kinderen vaardigheden om te participeren in een democratische samenleving;
•  We werken vanuit de basiswaarden (vrijheid, gelijkheid en solidariteit) van onze democratische samenle-

ving en onze school is een oefenplaats daarvoor; 
• We geven burgerschapsonderwijs vorm binnen diverse vakgebieden.

Hoe doen we dat dan?
•  We maken gebruik van de informatie vanuit de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) om hiermee aan de 

slag te gaan;
•  We werken aan de kerndoelen voor burgerschap binnen vakgebieden, in projecten, in het schoolklimaat 

en in buitenschoolse activiteiten;
•  We maken hierbij o.a. gebruik van diverse methodes of methodieken, zoals (S)taal, Topontdekkers en 

Kwink; 
•  We werken vanuit de visie van pedagogische tact, waarbij we het goede doen op het juiste moment, ook 

in de ogen van de leerling;

Wat merkt de leerling ervan?
•  De leerling leert een eigen mening te vormen, te presenteren, debatteren, eigenwaarde te ontwikkelen, te 

participeren in een groep; 
•  De leerling leert dat er ruimte is om een actieve, kritische, nieuwsgierige en betrokken houding te ontwik-

kelen.
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Wat je van de pauw kan leren is op jezelf te vertrouwen en jezelf niet als minder te zien. Je mag je stralen-
de zelf zijn. Weet dat anderen je pas gaan waarderen als ze jouw mooie eigenschappen ook kunnen zien 
en herkennen. De Goede Herder is die pauw. Het spreekwoord zegt niet voor niets: zo trots als een pauw.
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Kwaliteit van de school 

De overheid stelt wettelijke eisen aan de kwaliteit en inrichting van het basisonderwijs. 

1 Wat meten we?

Meetinstrument  Onderwerp  Onderzoeksvraag  Frequentie

KIJK! (gr 1-2)  Observatiesysteem  Is er voldoende Tenminste 2x 
 didactische en sociale  ontwikkeling zichtbaar per jaar
 ontwikkeling bij de leerlingen?

ZIEN (gr 3-8)  Observatiesysteem  Hebben we alles goed in 2x per jaar
 sociale ontwikkeling beeld en welke 
  interventies zijn nodig  
  voor deze leerling(en)?

ZIEN (gr 5)  Leerlingenlijst  Hoe beleven de leerlingen 1x per jaar
 Veiligheidslijst de sociale veiligheid?
 
ZIEN (gr 6 t/m 8) Leerlingenlijst  Hoe beleven de leerlingen 2x  per jaar
 Veiligheidslijst de sociale veiligheid?
 
CITO LOVS (3 t/m 8) Onderwijsplan  Zijn onze ambitie doelen 2x per jaar
 Didactische opbrengsten behaald op de verschillende 
  vakgebieden?
 
Tevredenheids- Oudertevredenheid Wat zijn onze sterke 1x per 3 jaar
onderzoeken Medewerkertevredenheid  kanten, onze aandachts-
 Leerlingtevredenheid punten en wat worden onze 
  bijgestelde plannen
 
Evaluatie jaarplan  Schoolontwikkeling  Is er sprake van voldoende  Jaarlijks
  ontwikkeling volgens plan? 
  Waar is bijstelling nodig? 
  Wat worden nieuwe ambities? 

Evaluatie school  Passend Onderwijs Is ons onderwijs passend voor Jaarlijks
ondersteuningsplan   onze leerlingen en in welke 
  extra onderwijs onder-
  steuningsbehoeften kunnen 
  wij voorzien?
 
Risico inventarisatie  Veiligheid Werken we in een veilige 1x per 3 jaar
en evaluatie (RI&E)   omgeving?
 
Integraal  Gesprekscyclus Zijn de medewerkers Jaarlijks
personeelsbeleid  (pedagogisch en didactisch) 
  bekwaam? 
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Toets/observatie kalender groepen 1-2
 okt  nov  dec  jan  feb  mrt  apr  mei  juni

KIJK!  gr 1-2    gr 1-2      gr 1-2

Signalerings        gr 2
lijst protocol 
dyslexie  

Toetskalender groep 3 t/m 8
 okt  nov  dec  jan  feb  mrt  apr  mei  juni

Herfst   gr 3
signalering VLL
       
Lente       gr 3
signalering VLL
   
Winter     gr3
signalering VLL
     
Eindsignalering VLL         gr 3

Zien Leerkracht  gr 3-8     gr 3-8  

Zien Leerlingen gr 6-8       gr 5-8 

Cito     gr 3      gr 3
leestechniek

Cito begrijpend     gr 4-8      gr 3-4
lezen 3.0

Cito spelling 3.0     gr 3-8      gr 3-7

Cito rekenen/     gr 3-8      gr 3-7
wiskunde 3.0

Cito DMT   gr 4-8*   gr 4-8   gr 3-7*    gr 3-7

AVI   gr 4-8*   gr 4-8   gr 3-7*    gr 3-7

Eindtoets        gr 8
  
* voor leerlingen in de intensieve groep (volgens dyslexieprotocol) 

Twee keer per jaar evalueren we op schoolniveau de resultaten van de toetsen. We kijken of we onze school-
ambities behaald hebben en bepalen welke acties eruit voortkomen of welke aanpassingen gedaan moeten 
worden in het aanbod. 
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We kijken eerst samen met de vakcoördinatoren, intern begeleiders en het management team op school-
niveau, dan op groepsniveau en dan op leerlingniveau. We vinden het meest belangrijk dat we bij de leerlin-
gen groei zien in hun ontwikkeling. Dat bespreken we met leerlingen en in een oudergesprek met de ouders. 
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2 De inhoud van ons onderwijs

Vakgebied  Methode/methodiek/leermiddelen  Bijzondere afspraken

Technisch lezen  Veilig leren lezen Kim-versie (gr 3)  Voortgezet technisch lezen
 Estafette (gr 4-8) volgens ZLKLS in gr 3-4-5
  Redzaamheidslezen in gr 6
  Connect lezen 

Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip (gr 4-8)  Overweging begrijpend lezen 
  integreren in andere vakken

Taal  Staal- Taal (gr 3-8) Borgen afspraken

Spelling  Staal- spelling, ZLKLS (gr 3-8) Borgen afspraken

Rekenen  Alles Telt  en Gynzy(gr 3-8) Nieuwe rekenmethode tweede
  helft schooljaar 2021-2022

Schrijven  Diverse methodes als bronnenboek (1-2)
 Pennenstreken (gr 3-8)
 
Zaakvakken Topontdekkers Schoolafspraken hanteren en 
  borgen. ( Zie tegel TO)

Engels  Groove.me (gr 6-8)  

Gezond en redzaam  Kwink
gedrag, waaronder  Verkeerskrant op voeten en fietsen (gr 7)
verkeer Verkeersexamen (gr 7) 
 Streetwise (gr 3-5-7)
 Verkeersweek
 
Mens en  School TV In de topklas wordt Kidsweek
samenleving   gebruikt

Bewegingsonderwijs  Bewegingsonderwijs in het speellokaal (gr 1-2) 
 Basislessen v. Gelder en Stroes (gr 3-8) 
 Lessen van JiBB, incl. Beweeg ABC
 
Kunstzinnige  Kunstmenu (gr 1-8) Op onze school hebben we
oriëntatie De muziektent (gr 3-8) gekozen voor een vakleerkracht
  muziek.

Bevordering actief  Opgenomen in Topontdekkers, Kwink
burgerschap en  en schoolprojecten
sociale integratie 
 
Expressieactiviteiten Diverse bronnenboeken en internet
 
Digitale In ontwikkeling De ICT-coach heeft ambulante
geletterdheid  tijd om hieraan te werken.
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In de groepen 1 en 2 wordt er met de methodiek Speelplezier gewerkt, met als basisprincipe SPELEN = LEREN. 
Speelplezier werkt thematisch en biedt onderwijs op maat door te werken met niveaugroepen. Bij elk thema 
wordt er gewerkt volgens de tussendoelen van KIJK! en de SLO-doelen voor het jonge kind.

We werken nauw samen met de bibliotheek en hebben in samenwerking met hen een schoolbibliotheek 
opgezet (BOS, Bibliotheek Op School). De kinderen kunnen wekelijks boeken lenen en we kunnen ook col-
lecties aanvragen. Het boekenbestand is actueel en wordt actueel gehouden. Er is veel aandacht voor lezen 
op school. We doen jaarlijks mee aan het voorleesontbijt, lezen op verschillende momenten per jaar voor in 
een andere groep (roulatie leerkrachten en ambulante medewerkers), we lezen drie keer per week tijdens de 
lunchpauze tien minuten voor aan de klas, iedere groep leest 15 minuten zelfstandig per dag, we doen mee 
aan projecten als ‘de rode draad’, ‘tussendoortje literatuur’ en regelmatig worden er ouders gevraagd om 
met een groepje kinderen te lezen. Elk jaar is er aandacht voor de kinderboekenweek. De school heeft een 
zwerfkast met boeken, waar kinderen boeken mogen pakken om te lezen en daarna te laten zwerven. 

3 Onze speerpunten 

Vanuit dit schoolplan wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld. Er worden speerpunten bepaald en wordt 
aangegeven waar de focus komt liggen. 

Vakgebied 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Nederlands technisch lezen  technisch lezen woordenschat taal
 begrijpend lezen  schrijven spelling 

Engels/moderne 
vreemde talen    x

Rekenen en wiskunde x

Digitale geletterdheid x x

Burgerschap  x

Kunst & Cultuur x

Bewegen & Sport   x

Mens & Maatschappij    x

Mens & Natuur    x
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Analyse van de kwaliteit van de school 

De kwaliteit van de school wordt bepaald door de medewerkers die er werken, afgestemd op de schoolpo-
pulatie en in partnerschap met ouders/verzorgers. Het bestuur van onze school en de school zelf is bezocht 
door de onderwijsinspectie en beoordeeld a.d.h.v. het nieuwe inspectiekader. Voor beide partijen een posi-
tieve ervaring met een positief resultaat.

Leerkrachtvaardigheden 
De leerkracht speelt een cruciale rol in de klas. Hij/Zij heeft binnen de school de meeste invloed op de ont-
wikkeling van de leerlingen. Leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat, goed 
onderwijs en een goed klassenmanagement. Reflectie op het eigen handelen draagt bij aan continue verbe-
tering. Daarom is het blijvend ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden van belang. Om te werken aan leer-
krachtvaardigheden zijn verschillende mogelijkheden: 
• scholing, opleiding of training (individueel of in teamverband) 
• workshops, congressen, conferenties 
• intervisie binnen en buiten de eigen organisatie 
• collegiale consultatie
• autonomeetings (leren van en met elkaar in kleine groepen)
• klassenbezoeken

Leiderschap 
De schoolleider heeft een cruciale rol binnen de organisatie. Zij schept vertrouwen, geeft ruimte en zorgt 
voor een gezonde bedrijfsvoering. De schoolleider draagt in grote mate bij aan de kwaliteit van het onder-
wijs. Ook voor de schoolleider is het van belang om zich te blijven ontwikkelen, nieuwe kansen te zien en 
nieuwe initiatieven toe te juichen en in dialoog te blijven, zowel binnen als buiten de organisatie. 

Samenwerking 
Een school kan het niet alleen! Partnerschap met ouders/verzorgers en samenwerking met verschillende 
instanties zijn noodzakelijk. We zoeken o.a. samenwerking op met andere scholen, met hulpverleners, met 
opleidingsinstanties, met de gemeente. Elk vanuit de eigen expertise en in het belang van de ontwikkeling 
van de kinderen. 

Focus op resultaten 
Uiteindelijk wordt de kwaliteit van de school door de onderwijsinspectie afgemeten aan de eindresultaten 
van de individuele leerlingen. 
Wij zien echter de totale ontwikkeling van de kinderen als belangrijkste resultaat. Als leidraad voor onze 
school werken we vanuit de 21st eeuw vaardigheden. Het gaat erom dat kinderen laten zien dat ze gegroeid 
zijn op alle fronten en beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om de basisschool te verlaten.
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Gerelateerde documenten 
• Jaarverslag 
• Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
• Oudertevredenheidsonderzoek 
• Medewerker tevredenheidsonderzoek 
• RI&E / Arbomeester
• Integraal personeelsbeleid (IPB) 
• Inspectierapport 
• Audit
• Beleidsplannen op schoolniveau: 
     ○  beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling 
     ○  ICT beleidsplan 
     ○  rekenbeleidsplan 
     ○  taalbeleidsplan 
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