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1.INLEIDING
Dit schoolplan is het beleidsdocument van basisschool De Tandem, waarin we aangeven wat we
bereikt hebben en welke keuzes we voor de toekomst van het onderwijs op deze school hebben
gemaakt. De algemene doelen van onze school hebben we vertaald naar de dagelijkse praktijk.
We beschrijven hoe we ons onderwijs in willen gaan richten, welke materialen we daarbij gebruiken
en hoe we dat organiseren.
We geven aan welke kwaliteit we voor ogen hebben en welke verbeteringen/borgingen we op grond
van de interne/externe analyses willen aanbrengen.
 SPO Condor
Onze school is sinds 1 augustus 2006 onderdeel van een stichting, Condor, die bestaat uit 10 scholen.
De volgende scholen vallen ook onder deze stichting: basisschool “De Tandem” in Nederasselt,
basisschool “De Zilverberg” in Overasselt, basisschool “St Joris” in Heumen basisschool “De
Regenboog” in Malden basisschool “De Komeet” in Malden basisschool “’t Bijenveld” in Leuth
basisschool “Op Weg” in Ooy basisschool “St Laurentius” in Kekerdom basisschool “De Biezenkamp”
in Beek basisschool “St. Martinus” in Millingen
Deze stichting is verantwoordelijk voor een goed financieel- en personeelsbeleid en draagt zorg voor
een goede samenwerking met gemeente en andere externe instanties. Het schoolbestuur neemt de
positie in van een “bestuur op afstand”. Dat wil zeggen, dat zij de wettelijke taken uitvoert,
voornamelijk gericht op beleidsvaststelling en beleidstoetsing. Het schoolbestuur bestaat uit
vrijwilligers. De algemeen directeur heeft de algehele leiding van de stichting. Hij bereidt
bovenschools beleid voor en voert het uit. De algemeen directeur bereidt de beleidsdocumenten
voor, die in dialoog met de geledingen (o.a. managementteam, personeel en ouders) van de stichting
worden bijgesteld en door het bestuur vervolgens worden vastgesteld. Er wordt een beleidsplan
vastgesteld over de periode van vier jaar, het strategisch beleidsplan. In een specifiek jaarplan geven
we invulling aan het beleid.
 Kwaliteit
In het onderwijsveld wordt door meerdere deskundigen gewezen op het gevaar van het centraal
stellen van de basisvaardigheden van taal en rekenen. Er wordt gesteld dat de eigenwaarde van
leerlingen die niet goed presteren op basisvaardigheden, onder druk komt te staan. Dit lijkt in strijd
met de ontwikkelingen binnen passend onderwijs waarbij juist gestreefd is naar een onderwijsplaats
voor alle leerlingen. De onderwijsraad stelt dan ook dat er meer waardering zou moeten komen voor
niet-cognitieve capaciteiten. De cognitieve capaciteiten van De Tandem worden binnen SPO Condor
gemeten en gewaarborgd door de kwaliteitskaart en de meting zorg.
De afgelopen jaren zijn de opbrengsten van taal en rekenen van De Tandem opgenomen in
verantwoordingsdocumenten ( zie kwaliteitskaart SPO Condor). Ook de organisatie van de zorg is
gemeten ( zie verslag 0- en 1-meting zorg). De Tandem heeft het basistoezicht vanuit de
onderwijsinspectie. En er is beleid om het onderwijsaanbod wat betreft taal en rekenen op orde te
houden. Ons onderwijsaanbod omhelst natuurlijk meer dan het aanbieden van rekenen en taal.
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Uit de behoefte om ook andere aspecten van het onderwijs te verantwoorden, is het
auditinstrument ‘kerntaken leerkrachten’ ontstaan. Met behulp van dit instrument kunnen we
kerntaken die in het strategisch beleidsplan van SPO Condor, staan meten . Dit zijn:
 het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid
 het bevorderen van de eigen inbreng van kinderen
 het bieden van een evenwichtig aanbod
 het bieden van een basisgevoel van veiligheid
In de audit ‘schoolkleur’ is beoordeeld hoe de visie van de school zichtbaar is in het onderwijs.
Deze audits zijn uitgevoerd in 2013-2014. Uit de uitslag blijkt dat de Tandem zich nog verder kan
ontwikkelen op de inhoud van de kerntaken, vooral m.b.t.’ eigen inbreng’ en ‘eigen
verantwoordelijkheid’.
In de afgelopen periode was de focus binnen het onderwijs vooral gericht op meetbare doelen, in het
bijzonder op het verhogen van taal- en rekenprestaties.
De komende jaren willen we een brede vormende functie hebben voor alle leerlingen. De
ontwikkelingen binnen SPO Condor en De Tandem sluiten aan bij de beleidsaandacht op landelijk
niveau voor algemene vorming en beroepspraktijkvorming en een breder vakkenaanbod.
Dit inzicht wordt gedragen door bijvoorbeeld de PO-raad, de onderwijsraad en de
onderwijsinspectie.

Zo vindt de onderwijsraad dat beleidsmakers, onderwijsinstellingen, leraren en anderen gezamenlijk
indicatoren moeten ontwikkelen voor de opbrengsten van een breed vakkenaanbod. De
onderwijsinspectie richt zich ook op een bredere ontwikkeling. Dat blijkt uit de opzet van het nieuw
te ontwerpen toezichtkader (ingaand op 1-8-2016) waarbij niet alleen de opbrengsten van taal en
rekenen beoordeeld worden maar gekeken wordt naar een breder aanbod, het schoolklimaat en de
veiligheid. Bovenstaande ontwikkelingen zullen hun weerslag vinden in het huidige schoolplan en ons
handelen. De inspectie heeft inmiddels met belangstelling kennis genomen van de SPO Condor audits
’schoolkleur’ en ‘kerntaken leerkrachten’.
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2. VISIE
2.1.

Visie op onderwijs

Leren gebeurt niet alleen op school. Leerkrachten en leerlingen op De Tandem leren ook binnen een
maatschappelijke context. Met de blik naar buiten gericht (maatschappelijke ontwikkelingen) raken
leerlingen en leerkrachten actief betrokken bij het leren. De Tandem wil niet alleen methodes en
werkwijzen gebruiken die anderen bedacht hebben. Zij willen deze vervolgens ook verbeteren en
waar nodig ook zelf maken: “Van onderwijs uitvoeren naar onderwijs maken”.
Het maken van goed onderwijs kan alleen door zelf actief deel te nemen. Deze actieve
betrokkenheid is concreet en zinvol voor iedereen die op De Tandem werkt of leert.
Het naar buiten gericht zijn zorgt voor een permanente ontwikkeling van De Tandem. Het gevolg
daarvan is dat steeds meer leerlingen meer leren.
De Tandem wil zich niet alleen richten op taal en rekenen. Cultuureducatie en wereldoriëntatie zijn
voorbeelden van andere belangrijke pijlers in het onderwijs van De Tandem.
Om die reden willen we maatschappelijke organisaties structureel betrekken bij ons onderwijs en de
ontwikkeling van De Tandem daadwerkelijk tot een continu proces maken.
 Zelf leren is samen doen
De rol en meningen van leerlingen worden steeds belangrijker in het onderwijs van de Tandem.
Het zelf leren van zowel leerling als leerkracht staat in ons onderwijs centraal , gebeurt bewust en
met een doel. Competenties van leerlingen worden in kaart gebracht middels de Toolbox cultuur
competenties en het portfolio, ze worden gestimuleerd , gevolgd en spelen een belangrijke rol in de
werkwijze en het aanbod op De Tandem.
Samen met diverse andere professionals zorgt De Tandem ervoor dat het onderwijsprogramma en
het scholingsaanbod de nodige inhoud en theoretische kennis bevat. Op die manier worden de
grenzen van het leren verlegd en wordt de theoretische kennis ook eigen kennis. Theorie en eigen
ervaringen delen met anderen zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Zelf leren is dus samen doen.
 Actief leren
Doordat het zelf leren niet zonder een actieve rol van alle betrokkenen kan, is zelf leren geen
passieve bezigheid. Zowel de leerkracht als de leerling is actief. Dit actief leren bestaat in grote
lijnen uit het afstemmen van het onderwijs op groepsniveau door de leerkracht. Vervolgens past de
leerling deze kennis toe en ontwikkelt daarmee zijn eigen vaardigheden. Op die manier maakt de
leerling weer nieuwe kennis. Om de centrale doelstelling te kunnen bereiken gaan we uit van de
volgende visie op het onderwijs:
“De kwaliteit van actief leren is groter als het geloof in eigen kunnen gestimuleerd wordt”
Het stimuleren willen we doen door “hoge verwachtingen” uit te spreken bij het overdragen of delen
van kennis, inzicht en vaardigheden. De Tandem vindt dat zelf leren het meest effectief is als er
samen (leerlingen,ouders en leerkrachten) over voorwaarden, hoge verwachtingen, opbrengsten en
ontwikkeling gesproken wordt en hier ook naar wordt gehandeld. Deze overtuiging zal de komende
jaren de basis vormen van ons denken en handelen.
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2.2

Visie vanuit de maatschappelijke omgeving

 Levensbeschouwing
De Tandem heeft een katholieke grondslag. Het onderwijs op De Tandem draagt bij aan de
ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de christelijke, levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Wij vinden het belangrijk
dat ouders, kinderen en personeel in openheid en met respect voor elkaar kunnen samenwerken.
 Brede school
De buurt is voor de kinderen het vertrekpunt voor de oriëntatie op de wereld om hen heen. Dit laat
zich zien in de keuze van de thema’s en projecten die binnen wereldoriëntatie vorm krijgt. We
werken samen met maatschappelijke instanties in de buurt zoals: verzorgingstehuizen, andere
scholen, bibliotheek, sportbuurtwerk, theaters, jongerenopvang, buurtwinkels, bedrijfjes,
verenigingen. Onder het motto: kennen en gekend worden.
Binnen het brede schoolverband (in samenwerking met de tussen- en naschoolse opvang, het
dorpshuis en diverse andere verenigingen) maken kinderen onder schooltijd en na schooltijd kennis
met allerlei initiatieven en activiteiten. Sport, muziek en allerlei andere activiteiten kunnen tijdens
de schoolse activiteiten aangeboden worden om zich te oriënteren en talenten te ontdekken. Daarna
ligt de weg open naar de sportvereniging in de buurt om nog vaardiger te worden.
Naast respect binnen de school willen we respect bevorderen tussen kinderen en de bewoners van
de buurt. Er wordt regelmatig samengewerkt met bijvoorbeeld met het Dorpshuis en nemen we
tijdelijk leerlingen aan die in het Tweede huis (opvangcentrum) wonen. Daarnaast hebben kinderen
waar mogelijk inspraak in de inrichting van de omgeving en op die van de school.
Ook willen wij de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling in een maatschappij die
meer en meer individualistisch en prestatiegericht wordt. Dat betekent o.a. kritisch staan ten
opzichte van je eigen handelen, je mening kunnen vormen en verwoorden, luisteren naar anderen,
compromissen sluiten en met conflicten om leren gaan. Daarnaast willen we kinderen leren te
zorgen voor hun omgeving. Een milieubewuste houding, aandacht voor de schooltuin en een
structureel milieuproject dragen daaraan bij. Onder meer door bovenstaande activiteiten denken we
het actieve burgerschap van onze leerlingen en hun sociale integratie in de maatschappij te
bevorderen.
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 Visueel beeld specifieke schoolkleur

2.2

Visie SPO Condor

SPO Condor werkt vanuit de visie: “Leren leren doen we samen”.
2.2.1 Visie op culturen
Vier culturen zijn het fundament voor “Leren leren doen we samen”, namelijk: de
zelfverantwoordelijke cultuur, de samenwerkende cultuur, de reflecterende cultuur en de
resultaatgerichte cultuur. Deze vier culturen spelen een belangrijke rol om als lerende organisatie
onze centrale doelstelling en hoofddoelen te bereiken.
 Zelfverantwoordelijke cultuur:
Leren komt pas tot zijn recht in een zelfverantwoordelijke cultuur met 'een krachtige leeromgeving'.
SPO Condor legt daarom verantwoordelijkheid ook laag in de organisatie. Binnen gestelde kaders
krijgen werknemers de ruimte te experimenteren en eigen oplossingen te bedenken. Het
probleemoplossend vermogen van de organisatie wordt hierdoor vergroot.
Binnen onze school komt dit o.a. tot uiting in de ruimte die iedere leerkracht krijgt om te werken met
zijn groep, in de inbreng en participatie van leerkrachten in werkgroepen en het opzetten van de
projectplannen. De komende jaren willen we leerkrachten stimuleren hun eigen leerdoelen te delen
met collega’s.
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 Samenwerkende cultuur:
In een samenwerkende cultuur werken teams aan een gezamenlijk doel, waarbij de bijdrage van
ieder teamlid van belang is. Ieder teamlid is aanspreekbaar op zijn/haar bijdrage aan het
gezamenlijke doel. De dialoog is daarbij belangrijk middel. Niet alleen het product staat centraal,
maar ook het proces. Hoe verliep het allemaal, wat kunnen we de volgende keer beter of anders
doen.
Dit vinden wij bij ons op school terug in het gezamenlijk vormgeven van de plannen en het maken
van teamafspraken. Daarnaast werken wij samen in de school vergadering, meerschools vergadering,
Meerschool management team centraal overleg en participeren wij met de directie, IB-ers, ICTcoördinator en de cultuurcoördinator in het bovenschools overleg. Binnen het schoolplan en de
ontwikkelplannen werken wij met succesindicatoren op basis waarvan wij gezamenlijk zowel het doel
als de genomen stappen evalueren. Collega’s kunnen elkaar ondersteunen om elkaars leerdoelen te
kunnen halen.
 Reflecterende cultuur;
Reflecteren is een middel om stil te staan bij het eigen denken en handelen. Reflectie is noodzakelijk
om het eigen functioneren en dat van anderen op een kritische wijze te onderzoeken en indien nodig
bij te sturen. Hierdoor ontstaan zelfsturende teams.
Op de Tandem reflecteren leerkrachten op hun eigen didactisch en pedagogisch handelen. Wanneer
zij groepsplannen maken en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen formuleren, dan kijken zij
ook wat het kind nodig heeft van de leerkracht.
Daarnaast maken alle leerkrachten een persoonlijk ontwikkelingsplan. Zij evalueren dit plan en
bespreken dit met de directeur.
Feedback geven op elkaar is een gewenste omgangscultuur op onze school dat niet alleen van
toepassing is op beleid of projectplannen. Ook tijdens teamvergaderingen en het handelen in de
dagelijkse praktijk zal het steeds meer gemeengoed gaan vormen.
 Resultaatgerichte cultuur:
Binnen een resultaatgerichte cultuur schakelen we verstand en gevoel bewust in voordat we aan het
werk beginnen. Vandaar uit formuleren we onze doelstellingen “smart” en zetten die om in actie. Het
resultaat van de acties nemen we bewust en precies waar door te meten. We controleren of het
beoogde resultaat op effectieve wijze is bereikt. Hierdoor kunnen we bijsturen, vervolgacties kiezen
en het werkgedrag aanpassen. We leren op deze manier van het leren. Dit brengt ons terug bij onze
missie “Leren leren doen we samen”.
Op school hebben wij hiervoor diverse instrumenten. De kwaliteitskaart, het
tevredenheidonderzoek, de meting m.b.t. de leerlingenzorg, observaties, klassenbezoeken, de
evaluaties van ontwikkelplannen.
Al deze gegevens worden bekeken en besproken, zodat wij onze doelstellingen, waar nodig, kunnen
bijstellen.

9

Schoolplan De Tandem, Nederasselt 2015-2019

2.2.2. Visie op leiding geven
SPO Condor werkt vanuit de besturingsvisie van Carver. Deze visie is, dat het rendement van een
organisatie het hoogst is, wanneer alle betrokkenen veel ruimte krijgen om te werken vanuit een
eigen verantwoordelijkheid.
Leidinggevenden geven de kaders, waarbinnen gewerkt wordt. Dit gebeurt op alle niveaus, het
bestuur aan de algemeen directeur, de algemeen directeur aan de directeuren, de directeuren aan
de leerkrachten en de leerkrachten aan de kinderen. De kaders geven de grenzen van de werkruimte
aan. De kaders geven dus met name aan wat niet mag/kan.
Leidinggevenden zorgen ervoor dat er duidelijke doelen worden gesteld en er wordt getoetst of ze
bereikt worden. De manier waarop daar invulling aan wordt gegeven wordt breed gelaten; ieder
kind, leerkracht, team, directeur, management heeft hierin zijn eigen, specifieke inbreng die van
waarde is. Op deze manier wordt de eigen verantwoording en inbreng gewaardeerd binnen de
doelen die gesteld zijn.
De leidinggevenden in elke school en in de stichting communiceren open. Ze scheppen een sfeer van
veiligheid en vertrouwen, durven en kunnen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Ze geven
coachend leiding, met respect voor de onderlinge verschillen.
2.2.3. Strategische kaart van Condor
SPO Condor heeft zijn visie compact weergegeven in een strategische beleidskaart.
Het hart van de strategische kaart is uiteraard het kind (midden van de kaart). Stichting primair
onderwijs Condor heeft als missiezin “Leren, leren doen we samen”. De stichting draait/werkt/draagt
zorg voor leerlingen en personeel (bovenste balk). Dit gebeurt vanuit 4 culturen (bovenste 4 groene
ovalen).
Onze teams en de individuele leerkracht ontwikkelen zich voortdurend ten dienste van het
onderwijs/het kind en zichzelf (gele vlakken naast het hart van de kaart).
Het onderwijs binnen Condor vanuit deze culturen en deze ontwikkelende teams en leerkrachten
geven antwoorden aan ouders, kinderen en de omgeving (drie groene rechthoeken onderaan). Dit
wordt vormgegeven in “Zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien wat je gedaan hebt”
(onderste gele balk). In de twee rode balken aan de zijkant staat weergegeven wat SPO Condor bij
het realiseren daarvan nodig hebt.
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3.

DE DOELSTELLINGEN EN AMBITIE VAN DE TANDEM.

3.1

Wat wilden we, wat hebben we bereikt en wat worden onze nieuwe doelen?

Voordat we ingaan op onze hoofddoelstellingen voor 2015-2019 en gedetailleerde doelstellingen
vertalen naar succesindicatoren willen we een beeld geven van wat we bereikt hebben en wat de
ambities in de toekomst zijn.
We doen dit op de volgende beleidsaspecten:
Onderwijskundig beleid
Personeelsbeleid
Klant en omgeving
Onderstaande beleidsaspecten worden in hoofdstukken elders in dit stuk toegelicht:
Materieel en huisvesting
Financieel
Sturing en organisatie
Kwaliteitsbeleid

3.2

Onderwijskundig beleid

3.2.1 Specifieke schoolkleur/onderwijsconcept.
 Wat wilden we?
De Tandem wilde onderwijs geven dat ervoor zorgt dat de leerlingen de wereld beter begrijpen. Om
de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook het begrijpen van die wereld te vergroten, wilden we
de afgelopen vier jaar de leerlingen actief laten leren.
We wilden daarmee aangeven dat leerlingen ten alle tijden leren; zowel in als buiten de school.
 Wat hebben we bereikt?
De afgelopen jaren hebben we een steeds beter beeld ontwikkeld van wat wij onder actief leren
verstaan. We spreken van “actief leren” wanneer de leerling zich erg betrokken voelt bij ons
onderwijs en dat het daarbij zelf het leerproces op gang heeft gebracht en initiatieven heeft
genomen.
Deze vorm van leren stimuleert de “eigen inbreng” en “zelfverantwoordelijkheid” van de leerlingen
en wordt als betekenisvol ervaren.
Daarvoor is het waarnemen van leerlinggedrag en het in gesprek gaan met de leerling essentieel.
Deze zijn inmiddels al zichtbaar in de dagelijkse praktijk. Vooral de gesprekken met de leerlingen zijn
inmiddels niet meer weg te denken in het onderwijs van De Tandem en vormen steeds meer de kern
van de specifieke schoolkleur. Zo worden ook de rapporten al enige jaren samen met ouders én
leerlingen besproken. Deze oudergesprekken worden steeds meer als leerlinggesprekken ervaren.
 Ambities
De komende jaren willen we de opbrengsten van deze manier van werken structureler afstemmen
op ons onderwijsaanbod.
Wij zien mogelijkheden om dat vooral in ons cultuuronderwijs in de praktijk te brengen.
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We richten ons dan op zes culturele competenties: onderzoeken, creëren, reflecteren, samenwerken,
zelfstandig werken en presenteren. De competenties zijn onderverdeeld in meetbare
gedragsindicatoren die gebruikt kunnen worden om aan te geven in hoeverre een leerling een
competentie beheerst. Het werken met competenties maakt volgens ons de ontwikkeling van
leerlingen het beste zichtbaar omdat ze gaan over gedrag. Wanneer het geleerde terug te vinden is in
gedrag is er daadwerkelijk iets geleerd en is er sprake van ontwikkeling.
We zetten daarvoor een digitaal portfolio in dat de leerkrachten ondersteunt de competenties van
leerlingen waardevrij te kunnen waarnemen, analyseren en beoordelen.
We wilden daarmee aangeven dat leerlingen ten alle tijden leren; zowel in als buiten het onderwijs.
De komende jaren willen we nog meer zichtbaar maken dat leerlingen zowel in als buiten de school
leren. Dit gaan we doen door de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, natuuronderwijs,
geschiedenis) integraal aan te bieden en daarvoor hebben we ons aangesloten bij JEELO
Jeelo is een community waarin scholen en experts samen werken aan permanente verbetering van
het basisonderwijs in Nederland. JEELO ( JE Eigen LeerOmgeving) gaat uit van drie pijlers: Samen
leven, Samen werken en Zelfstandig leren. JEELO-scholen krijgen een eigen elektronische
leeromgeving met kerndoeldekkende content die is ontwikkeld in samenspraak met JEELO-scholen.
We willen de deskundigheid van de leerkrachten vergroten ten aanzien van het in gesprek kunnen
gaan met de leerling, het samen formuleren van de volgende ontwikkelstap en het gericht kunnen
inzetten van activiteiten op individueel of klassenniveau.
We zijn ook van mening dat we hiermee een stap zetten in een ontwikkeling die onderwijs breed
nodig is: het centraal stellen van de ontwikkeling van het kind en de werkwijze en het aanbod op
groepsniveau afstemmen.

3.2.2. Pedagogisch en didactisch handelen
 Wat wilden we?
De afgelopen jaren wilden we het actief leren op school te stimuleren. We merkten dat we teveel
vanuit de gedachten en het handelen van de leerkrachten het onderwijs inrichtten.
We wilden de actieve inbreng van leerlingen meer stimuleren om de leerinhouden, de gehanteerde
werkvormen en de groeperingsvormen beter op hun ontwikkeling af te stemmen.
 Wat hebben we bereikt?
Met behulp van portfolio’s hebben leerlingen laten zien wat zij wilden leren. Echter, de inhoud en de
doelen waren nog steeds afgestemd op de wensen van de leerkrachten. Leerkrachten hebben
kennis verworven en ervaring opgedaan ten aanzien van het actief leren van leerlingen. Het actief
leren was vooral zichtbaar bij de portfolio’s en de rapportgesprekken. Leerlingen vertellen tijdens de
rapportgesprekken zelf aan hun ouders hoe zij zelf hun ontwikkeling zien. Dit wordt zichtbaar
gemaakt met voorbeelden die leerlingen ook zelf hebben uitgekozen. Tijdens de instructies was het
actief leren minder zichtbaar.
Op dit moment merken we dat nog enkele leerlingen tijdens de basisinstructie een te passieve
houding aannemen.
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 Ambities
We willen in de toekomst voor lessituaties zorgen, waarbij een grotere communicatie over en weer
tussen leerlingen onderling mogelijk wordt en de interactie tussen leraar en leerling gestimuleerd
wordt. Met het oog op actief leren hebben we gemerkt dat we leerlingen ook actiever moeten
maken bij de zogenaamde basisvakken. We willen dat de leerling bij deze leergebieden nog meer het
belang ziet(lees: begrijpen) van wat hij doet. Op die manier willen we de betrokkenheid en motivatie
van leerlingen stimuleren. Bij het aanleren van basisvaardigheden (enkele taal- en reken onderdelen)
gaan we het actief leren tijdens het IGDI model inzetten en stimuleren.
Bij het IGDI model is het essentieel dat het meer een interactief proces wordt. Daarbij zijn wederzijds
respect, reflectie, feedback geven en ontvangen onmisbaar.
We willen de basisinstructie verbeteren zodat alle leerlingen daarvan profiteren. Dus ook de
leerlingen die daarna nog een verlengde/extra instructie krijgen.

3.2.3. Opbrengstgericht werken.
 Wat wilden we?
Onze onderwijskwaliteit wilden we voortdurend verbeteren en borgen door hoge doelen te
formuleren en door er alles aan te doen om deze te halen. In schoolse project- en verbeterplannen
wordt beschreven wat we jaarlijks of tweejaarlijks willen bereiken.
 Wat hebben we bereikt?
Elk jaar merken dat we de meeste doelen in project- en verbeterplannen halen. De tussenresultaten
en de eindopbrengsten worden door onderwijsinspectie als voldoende beschouwd. Dat zorgt ervoor
dat we de laatste jaren een basistoezicht hebben Ten aanzien van de eigen doelen, zoals die in de
kwaliteitskaart van SPO Condor zijn vastgesteld, kunnen we concluderen dat teveel leerlingen laag
scoren bij begrijpend lezen.
 Ambities
De focus van het opbrengstgericht werken lag de laatste jaren vooral op de leergebieden van taal en
rekenen. Uiteraard blijven deze leergebieden erg belangrijk in ons onderwijs. De komende jaren
willen we echter ook zichtbare aandacht geven aan de andere onderdelen van ons onderwijs.
Opbrengstgericht werken bij andere onderdelen van het onderwijs is lastiger doordat bepaalde
opbrengsten, zoals de beleving van kunst, het hebben van creativiteit of het kunnen reflecteren lastig
zichtbaar te maken zijn. De vraag is steeds in hoeverre meetinstrumenten die uitgaan van
rationaliteit, objectiviteit en vergelijkbaarheid, bruikbaar zijn voor processen die sterk verbonden zijn
met emoties, subjectiviteit en individuele kwaliteiten. De komende jaren gaan we onderzoeken
welke instrumenten en methoden we kunnen inzetten om dergelijke ontwikkelingen te kunnen
volgen en stimuleren. Met behulp van onze uitgebreide rapporten zijn we al in staat om de
ontwikkelingen van leerlingen in beeld te krijgen. Niet alleen per half jaar maar ook van hun hele
schoolloopbaan. Daarnaast kunnen leerlingen, in het rapport, ook hun eigen ontwikkeling aangeven.
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Door onderzoek te doen naar instrumenten en methoden voor de beoordeling van de ontwikkeling
van leerlingen op het gebied van bijvoorbeeld cultuureducatie willen we de kwaliteit van het
onderwijs in zijn totaliteit verhogen. Het team van de Tandem gaat scholing volgen om te kunnen
werken met de Toolbox van C-zicht. Hierin staat competentiegericht cultuuronderwijs centraal.
Door deze scholing versterken wij leerkrachten in waarnemen, analyseren, waarderen en reflecteren
op de persoonlijke en culturele ontwikkeling van leerlingen. Dit kunnen zij inzetten in het dagelijkse
praktijk en in de ouder-kind gesprekken.
De komende jaren willen we ons gaan richten op het volgen en ontwikkelen van
leerlingcompetenties. Daarmee willen we de beoordeling van de ontwikkeling van de leerlingen
transparant maken (zowel voor leerkrachten als voor leerlingen) en inzicht verkrijgen in de groei van
leerlingen. Deze manier van beoordelen sluit aan op onze leerlingrapporten. Leerkrachten zullen
daarvoor scholing volgen.

3.2.4. Leerlingenondersteuning en begeleiding
 Wat wilden we?
We wilden dat de huidige ondersteuning op De Tandem werd aangestuurd op een
handelingsgerichte manier van werken. Hierbij ging het om het samen (leerling, ouders, leerkracht,
Ib-er en interne/externe deskundigheid) benoemen van een oplossing en daar ook aan werken.
We wilden duidelijk hebben wat leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen verwachten ten aanzien
van begeleiding en ondersteuning
 Wat hebben we bereikt?
Waar voorheen uitgegaan werd van de beperking van een leerling, zetten we nu de
onderwijsbehoefte van de leerling centraal. Daarvoor hebben we op stichtingsniveau een
ondersteuningsroute ontwikkeld.
Ondersteuningsroute
De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor het leren van alle kinderen in
zijn/haar groep. De behoeften van kinderen zijn verschillend. Het is de taak van de
groepsleerkracht, collega’s , intern begeleider en directie aan deze verschillende behoeften
tegemoet te komen. Wanneer nodig kan er ondersteuning aangevraagd of geadviseerd worden.
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De diverse interne en externe ondersteuningsrichtingen zijn in onderstaand schema te zien:

We hebben de ondersteuning in twee niveaus verdeeld en we werken met verschillende
arrangementen
1.

Basisondersteuning
Het overeengekomen niveau van basisondersteuning is inmiddels vastgesteld door
Stromenland.
Stromenland is een netwerkorganisatie die functioneert vanuit het uitgangspunt “decentraal
wat kan, centraal wat moet”. Vanuit dit perspectief heeft het samenwerkingsverband zes
regionale ondersteuningsplatforms waarin het reguliere en het speciaal onderwijs zijn
vertegenwoordigd.
(Beleid van Stromenland is op te vragen bij stichting SPO Condor)
Voor de basisondersteuning zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. Zij garanderen elkaar
dat basisondersteuning op hun scholen op het afgesproken niveau wordt gerealiseerd. Zij
stimuleren, ondersteunen en controleren hun eigen scholen in het behalen van de gewenste
kwaliteit van basisondersteuning. Er wordt dan gepraat over een kwaliteitsgarantie. De
kwaliteit van basisondersteuning wordt door de onderwijsinspectie beoordeeld.
Basisondersteuning is het minimale niveau van ondersteuning dat door iedere school, binnen
iedere klas, door elke leerkracht wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om de door het
samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die:
eenduidig geldend zijn voor het gehele samenwerkingsverband,
binnen de ondersteuningsstructuur van de school uitgevoerd worden,
onder regie en verantwoordelijkheid van de school vallen,
15
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waar nodig met inzet van expertise van andere scholen,
soms met inzet van ketenpartners, zonder indicatiestelling op het overeengekomen
kwaliteitsniveau planmatig worden uitgevoerd.
2.

Extra ondersteuning
Als de basisondersteuning van een leerling niet meer voldoende is, zal er extra ondersteuning
ingezet moeten worden. De inzet van deskundigheid en voorzieningen worden bekostigd
door het ondersteuningsplatform GHUM.
ondersteuningsplatform GHUM (Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen) maakt deel uit
van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland
(Beleid van ondersteuningsplatform is op te vragen bij stichting SPO Condor)

3.
Arrangementen
De handelingsgerichte ondersteuning die een leerling nodig heeft wordt op De Tandem vastgelegd in
een arrangement. In een arrangement worden leerlingkenmerken gecombineerd met
omgevingskenmerken (wat kenmerkt deze school, met deze klasgenoten, onder begeleiding van deze
leerkracht, opgroeiend in deze gezinssituatie).
Een arrangement beschrijft vijf onderdelen:
 De inzet deskundigheid
 De aanwezigheid van voorzieningen en middelen
 De mate van nodige aandacht en tijdsinvestering
 De mogelijkheden van het gebouw
 De samenwerking met partners
 Ambities
We willen een zichtbare ontwikkeling van de basisondersteuning zien op de volgende
kwaliteitsaspecten:
 Basiskwaliteit
De leerkrachten zijn in staat de vereiste leerstofinhoud en leeraanpak aan te bieden
binnen een efficiënte planning middels effectief en passend didactisch en
pedagogisch handelen.
 Preventieve en lichte curatieve interventies
De school stemt begeleiding en ondersteuning aan leerlingen af op de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen (bijv. dyslexie, of een aanpak voor het
begeleiden en/of sturen van gedragsproblemen).
 Onderwijsondersteuningsstructuur
De school gebruikt bij hun begeleiding en onderwijsondersteuning een
samenhangend systeem dat de mogelijkheid biedt om samen te werken met andere
organisaties en specialisten.
 Planmatig werken
De school gaat na welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, welke
opvoedingsondersteuninsgbehoefte ouders hebben en welke
ondersteuningsbehoefte leerkrachten hebben. De school organiseert hierop een
passend onderwijs- en ondersteuningsarrangement. Evaluatie en bijstelling hoort
uiteraard bij planmatig werken.
16

Schoolplan De Tandem, Nederasselt 2015-2019

3.2.5. Onderwijs 2020.
 Wat wilden we?
In het kader van het schrijven van het strategisch beleidsplan en het schoolplan, zijn meedenk/doeavonden gehouden voor personeelsleden van De Tandem en SPO Condor.
In een breed verband werd onderzocht welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen
voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij.
De Condorscholen willen maximaal toegerust zijn op het functioneren in de 21e eeuw. Dit heeft
consequenties voor het onderwijs op De Tandem.
 Wat hebben we bereikt?
Tijdens deze avonden zijn door de teamleden belangrijke te ontwikkelen items benoemd. De
onderstaande items passen binnen het beleidskader ‘Onderwijs in 2020’:
Talent ontwikkeling in de breedste zin van het woord
Aanvullende vaardigheden onderwijs voor de toekomst (bijv. engels, techniek, onderzoekend leren,
meer aandacht voor leren leren)
 Geïntegreerd leren
 Vergroten eigenaarschap/zelf verantwoordelijkheid/eigen inbreng
 Verwerven vaardigheden kritisch, logisch en creatief denken
 Samen werken, leren leven
 Actief burgerschap/sociale competenties
 Kennisoverdracht wordt kennisconstructie
Het is onze ambitie om er voor te zorgen dat iedereen die onze school in 2020 verlaat meer dan ooit
klaar is voor een succesvol leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving.
 Ambities
We willen leerlingen algemene vaardigheden aanleren en daaraan kennis, inzicht en houdingen te
koppelen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Het
belang van burgerschapsvorming en aandacht voor vakoverstijgende ‘advanced skills’ (problemen
oplossen, samenwerken, communiceren en ICT-geletterdheid) willen we uitstralen. Ook willen we
door de toenemende internationalisering in steeds meer beroepen kennis van vreemde talen
stimuleren en een flexibele opstelling ontwikkelen tegenover andere culturen.
Door de toenemende rol van ICT willen we vaardigheden op het terrein van informatieverwerking
blijven stimuleren. In deze informatiemaatschappij willen we leerlingen steeds zelfstandiger met
informatie laten omgaan. Zodat zij een kritische houding hebben naar digitale informatiebronnen en
mediawijs zijn.
De kennis over hoe kinderen leren en de werking van het brein is enorm toegenomen in de
afgelopen decennia. We willen de komende jaren een stimulerende leeromgeving creëren voor de
ontwikkeling van het brein
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3.2.6 Kwaliteitsbeleid
 Wat wilden we?
Op De Tandem worden plannen gemaakt waarin hoge verwachtingen uitgesproken en geformuleerd
worden. We willen op die manier iedereen duidelijk maken en laten ervaren dat je vertrouwen hebt
in de groei van ieders kwaliteit. Op De Tandem willen we het kwaliteitsaspect op alle gebieden van
het onderwijs leggen. Met behulp van het kwaliteitsbeleid willen we zoveel mogelijk toeval
uitsluiten.
We streven voortdurend naar een juiste balans tussen betrokkenheid, mede door eigen inbreng, van
de leerlingen en het kennis overbrengen door de leerkracht, waardoor de leerlingen vaardig worden
deze kennis toe te passen.
We blijven dus voortdurend zoeken naar kennisconstructie.
 Wat hebben we bereikt?
De kwaliteitszorg is volgens de inspectie op alle scholen van SPO Condor op hoog niveau.
De school brengt zijn kwaliteit in beeld door een beleidsstuk, waarin integraal de normen, doelen,
succesindicatoren en procedures zijn uitgewerkt.
Zowel op school- en stichtingsniveau wordt:
via uniforme projectplannen structureel aan verbeteronderwerpen gewerkt.
met dezelfde meetinstrumenten gewerkt.
via een vaste structuur gewerkt van data verzamelen, analyseren, conclusies trekken en
nieuwe doelen en succesindicatoren formuleren.
cyclisch aan kwaliteitszorg gewerkt.
De audits “zorg”, “kerntaken leerkracht” en “specifiek schoolkleur” zijn uitgevoerd en hebben
bijgedragen tot een beter beeld van de kwaliteit van de school en worden door vertaald naar nieuwe
beleidsvorming.

-

 Ambities
Kwaliteitszorg te blijven verfijnen d.m.v. integraal monitorings- en verantwoordingsdocumenten.
De audit “kerntaken leerkrachten” (veiligheid, zelfverantwoordelijkheid, evenwichtig aanbod
en eigen inbreng leerlingen) uit te breiden met het aspect “talent ontwikkeling”.
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4. CENTRALE DOELSTELLING, HOOFDDOELEN
In dit hoofdstuk worden de hoofddoelen genoemd waaraan het team en het management van De
Tandem de komende vier jaar gaan werken. De concrete uitwerking van deze doelen is te vinden in
hoofdstuk 5.

4.1.

Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs

 Kritische succesindicator
a) Op 1 januari 2018 scoort De Tandem bij de audit “kerntaken leerkracht” een voldoende
m.b.t.: - “het bieden van een basisgevoel veiligheid”
b) Op 1 januari 2018 haalt De Tandem bij de audit:
- “het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van leerlingen”,
- “het bieden van een evenwicht onderwijsaanbod””
- “het bevorderen van de eigen inbreng van leerlingen in het leerproces”
- “het ontdekken en bevorderen van talenten”
minimaal 3 van de 4 items voldoende volgens de SPO Condor norm.

4.2.

Het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs, v.w.b. het overeenkomen van de
eindopbrengsten met de leerlingpopulatie.

 Kritische succesindicator:
a) In de periode 2015-2019 scoort De Tandem een “goed” ten aanzien van de
inspectienorm m.b.t. het onderwijsrendement.

4.3.

Het bieden van kwalitatief goede leerlingenzorg

 Kritische succesindicator:
a) Bij de Condor zorgmeting (instrument 2-meting) in 2016 scoort De Tandem op alle
aspecten een voldoende.
b) Het zorginstrument wordt door het zorgteam geüpdatet n.a.v. passend onderwijs voor
01-01-2016.

4.4

De school specifieke schoolkleur is herkenbaar vormgegeven
 Kritische succesindicator:
a) Bij het tevredenheidonderzoek in 2018 scoren ouders, leerlingen en leerkrachten
gemiddeld een 3,8 (5-puntsschaal) op de vragen m.b.t. de school specifieke kleur.
b) De Tandem maakt zelf maximaal 5 kernvragen voor 01-8-2017 voor de leerlingen, voor
ouders en leerkrachten en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemeen directeur.
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4.5

Het bieden van een professionele leeromgeving voor leerkrachten
 Kritische succesindicator:
a) De school/stichting biedt een professionele leeromgeving, te meten op de onderdelen:
o professionele dialoog
 Op De Tandem is met 80% van de leerkrachten een professionele dialoog
conform de schoolse planning van de gesprekcyclus gevoerd. (meting 01-082017)
o persoonlijke ontwikkeling
 Op De Tandem werkt 80% van de leerkrachten met een POP-plan.
(meting 01-08-2017)
 80% van de leerkrachten op De Tandem werkt met het digitale
personeelsdossier. (meting 01-08-2017)
o beoordeling
 Per 01-08-2018 is er een overzicht met beroepscompetenties op
schoolniveau
 Op De Tandem heeft 80% van de leerkrachten zichzelf beoordeeld.
(meting 01-08-2018)
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5.

STRATEGISCH BELEIDSKADER

Het strategisch beleid van De Tandem omvat meer dan de centrale doelstelling en de hoofddoelen.
In dit hoofdstuk wordt het strategisch beleid gedetailleerd uitgewerkt.
Om het strategisch beleid verder vorm te geven is het van belang om zicht te hebben op het
volgende proces:
 waar staan we nu (data verzameling kwaliteitszorg , evaluatie oude strategisch
beleidsplan en trends);
 wat willen we bereiken (doelen) en
 hoe meten we dat (succesindicatoren)?
In dit hoofdstuk zal er per onderdeel teruggekomen worden op deze drie punten.
Onze gegevens zullen van verschillende bronnen afkomstig zijn. Evaluatiegegevens komen voort uit
exacte metingen (harde data) en ervaringsmetingen (tevredenheidsonderzoeken)
We gebruiken van data uit de volgende kwaliteitsinstrumenten :
 Kwaliteitskaart stichting Condor
 Inspectie
 Auditing Zorg
 Auditing Specifieke Schoolkleur
 Auditing Kerntaken
 Evaluatie bovenschoolse projectplannen
 IPB (integraal personeelsbeleid)
 Teaminventarisatie (teamrollen Condorinventarisatie
 Tevredenheidonderzoek ouders, leerlingen, leerkrachten
 Financiële jaarverslagen, meerjarenbegroting
 MIP/MOP
 Ondersteuningsagenda GHUM, onderdeel Ondersteuningsplan
Samenwerkingsverband Stromenland
Vanuit onderstaande items beschrijven we de bestaande situatie, de nieuwe doelen en de daaraan
gekoppelde succesindicatoren. Om de onderwijskundige doelen van de Tandem (gele vak) te kunnen
behalen, zullen de overige items (groene vakken) ook op niveau moeten zijn. De doelen in deze
groene vakken worden samen met andere Conderscholen en het bestuur geformuleerd en
uitgevoerd.
Onderwijskundig

Personeel
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Materieel
Huisvesting

Financieel

5.1

Onderwijskundig
5.1.1

Specifieke schoolkleur/onderwijsconcept

 Waar staan we nu?
De specifieke schoolkleur is helder vormgegeven en in de klassen goed zichtbaar .
 Doelen
1. De ambitie van De Tandem is dat de school een voor leerlingen, ouders en
leerkrachten eigen herkenbare specifieke schoolkleur/onderwijsconcept heeft
vormgegeven.
 Succesindicatoren
1. De audit ‘specifieke schoolkleur’ van De Tandem is voor 2018 geüpdatet en
van norm voorzien.
2. Op de audit ‘specifieke schoolkleur’ in 2018 scoort De Tandem voldoende
5.1.2. Didactisch handelen
5.1.2.1. Cognitieve vakken
 Waar staan we nu?
De Tandem werkt volgens het IGDI Model waarin het actief leren
niet altijd zichtbaar is.
 Doelen
1. De Tandem werkt met een interactieve, gedifferentieerde,
directie instructie model (IGDI) tijdens de lessen van lezen, taal
en rekenen.
2. Er is een kijkwijzer didactisch handelen ontwikkeld, afgestemd
op het IGDI-model, de beroepscompetenties en aangevuld met
school specifieke competenties didactisch handelen.
 Succesindicatoren
1. 90% van de leerkrachten werkt structureel met het IGDI-model.
Dit ter beoordeling van de directeur.
2. Bij alle leerkrachten wordt minimaal 1x per jaar, bij observaties
in de klas, door schoolmanagement of ib-er tijdens een
klassenbezoek de kijkwijzer gehanteerd.
3. Deze kijkwijzer is opgenomen in het dossier van de leerkracht.
5.1.2.2. OJW (Oriëntatie Op Jezelf en de Wereld)
 Waar staan we nu?
De laatste 2 jaar hebben, ten aanzien van OJW zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan op De Tandem. De Tandem heeft
gezocht naar middelen om de Wereld Oriënterende Vakken meer
integraal aan te bieden en te combineren met een aantal projecten
per jaar. Dit heeft geresulteerd in het structureel werken met
JEELO.
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Het didactisch handelen kan meer gericht worden op aanzetten tot
denkend leren en onderzoeken en minder op kennis overdracht
door de leerkracht.
 Doelen
1. Er is een kijkwijzer leerkrachten gedrag m.b.t. O.J.W. onderwijs
per school ontwikkeld, voortvloeiend uit het beleidsplan
“onderwijs 2020”, waaronder ontdekkend en onderzoekend
leren.
2. Bewuste keuzes voor het O.J.W. onderwijs n.a.v. domeinen,
leerling competenties en leerlijnen
 Succesindicatoren
1. In 2017 is duidelijk welk zichtbaar gedrag van de leerkrachten
nodig is om leerlingen uit te dagen tot onderzoekend en
ontdekkend leren.
2. In 2018 is een bewuste keuze gemaakt m.b.t. O.J.W. onderwijs
en in een audit vanuit documenten en klassenbezoeken
herkenbaar in alle klassen vormgegeven.
5.1.2.3. Cultuuronderwijs
 Waar staan we nu?
De Tandem zit, samen met andere Condorscholen, in een
meerjaren proces om cultuuronderwijs een bewuste plaats in het
onderwijs te geven.
 Doelen
2. Bewuste keuzes voor het totale cultuuronderwijs n.a.v.
domeinen, leerling competenties en leerlijnen.
3. Leerling competenties cultuur onderwijs d.m.v. een digitaal
instrument in kaart brengen.
4. Bewust erfgoed onderwijs, integraal verwerkt en in specifieke
projecten.
 Succesindicatoren
1. In 2018 is een bewuste inhoudelijke keuze (domeinen en
leerlijnen) gemaakt m.b.t. cultuur onderwijs.
2. In 2018 is zichtbaar dat leerling competenties cultuuronderwijs
in kaart zijn gebracht en concreet omgezet naar het
cultuuronderwijs aan kinderen.
3. In 2018 hebben de scholen bewust erfgoed onderwijs
vormgegeven of zit in een vergevorderd implementatie traject.
4. In een audit vanuit documenten en klassenbezoeken is
succesindicator 1 t/m 3 herkenbaar in alle klassen van De
Tandem vormgegeven.
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5.1.3

Pedagogisch handelen

 Waar staan we nu?
We hebben de kwaliteit van het pedagogisch handelen in de klas door de
professionele dialoog, klassenbezoeken, de audits en signalen van ouders
scherper in beeld.
De leerkrachten bieden een basisgevoel van veiligheid en samenwerking wordt
gestimuleerd.
Het ontdekken en benutten van talenten dient komende jaren nog verder vorm
gegeven te worden. Het SCOL instrument is ingevoerd en zal nog bewuster
ingezet moeten worden.
 Doelen
1. De beroepscompetenties pedagogisch handelen zijn geüpdatet m.b.t. de
leerkrachtvaardigheid om bij leerlingen de zelfstandigheid en de eigen inbreng
te vergroten.
2. De beroepscompetenties pedagogisch handelen zijn vertaald naar een
kijkwijzer met waarneembaar gedrag.
3. Wanneer dit gedrag onvoldoende waarneembaar is zijn er:
4. a. individuele verbetertrajecten ingezet.
5. b. team verbetertrajecten ingezet.
 Succesindicatoren
1. In 2016 zijn de beroepscompetenties pedagogisch handelen geüpdatet.
2. In 2016 is een kijkwijzer pedagogisch handelen ontwikkeld.
3. In 2019 is er voor 80% van de leerkrachten, die onvoldoende scoren een
individueel of team verbetertraject ingezet.
5.1.4 Leerlingopbrengsten
 Waar staan we nu?
De Tandem heeft de volgende aspecten van elke school in beeld gebracht:
- De eindopbrengsten en de tussenopbrengsten Cito voldoen aan de
inspectienorm.
- De Tandem heeft een basisarrangement gekregen vanuit de inspectie.
- De cognitieve opbrengsten zijn op niveau, alleen begrijpend lezen vraagt
om een verbetering.
- Sociaal emotioneel geeft de inspectie aan dat er op De Tandem in principe
een goed schoolklimaat heerst.
- De opbrengsten m.b.t. creatieve ontwikkelen kunnen versterkt worden.
- Vanuit de audits signaleren we dat het “stimuleren van
zelfverantwoordelijkheid” en “vergroten van eigen inbreng” versterkt
moeten worden.
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 Doelen
1. De Tandem blijft een basisarrangement van de inspectie houden.
2. Vaardigheden leerlingen op het gebied van zelfverantwoordelijkheid, eigen
inbreng en talentontwikkeling zijn op De Tandem concreet omschreven in
waarneembaar gedrag.
3. Resultaten begrijpend lezen en spelling zijn verbeterd.
4. Het niveau van technisch lezen en rekenen behouden.
5. Vergroten van de competenties onderzoeken, presenteren, samenwerken bij
O.J.W. (Wereldoriëntatie)
 Succesindicatoren
1. In de periode 2015 - 2019 behouden De Tandem het basisarrangement.
2. 5 van de 6 groepen (3 t/m 8) scoort in 2017 boven de inspectienorm in het vak
begrijpend lezen en spelling.
3. 5 van de 6 groepen (3 t/m 8) scoort in 2016 boven de inspectienorm in het vak
technisch lezen en rekenen.
4. In 2017 is er een lijst ontwikkeld met leerling competenties op het gebied van
“zelfstandig werken”, “eigen inbreng” en ‘talent ontwikkelen”.
5. In 2018 scoort De Tandem bij de audit “kerntaak van de leerkracht” op de
onderdelen “zelfverantwoordelijkheid” en “eigen inbreng” voldoende.
6. In 2017 gebruikt De Tandem bij OJW bij de opbrengsten naast kennisdoelen
ook doelen m.b.t. onderzoeken, presenteren, samenwerken.
5.1.5 Onderwijs op maat voor elk kind in elke school/passend onderwijs
 Waar staan we nu?
- Op het gebied zorg haalt De Tandem op alle vier deelgebieden een
voldoende.
- De Tandem heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) en werken met
groepsplannen en ontwikkelings-perspectieven. (OPP)
- Bovenschools biedt SPO Condor onderwijs voor meer-/hoogbegaafden in
kangoeroeklassen aan.
- Samen met het bovenschools zorgteam onderzoekt De Tandem de
onderwijsbehoefte in een vroegtijdig stadium en wordt met ouders
gezocht naar effectieve (preventieve) ondersteuning.
- Dit noemen we arrangeren. Vanuit het arrangeren zijn in het schooljaar
2014-2015 de eerste arrangementen uitgevoerd.
- SPO Condor vormt samen met het SPOG een onderwijsplatform i.h.k.v.
Passend Onderwijs.
 Doelen
1. Het verwijzingspercentage van De Tandem m.b.t. SBAO en SO ligt onder het
landelijke gemiddelde.
2. Integraal versterken van kwaliteit op De Tandem om Passend Onderwijs vorm
te geven, door:
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-

de vaardigheden m.b.t. het bieden van ondersteuning in de klas van
leerkrachten vergroten.
- de interne ondersteuning en aansturing van leerkrachten door IB-ers te
vergroten.
- evalueren en doel bijstellen d.m.v. het groeidocument m.b.t. het
ondersteuningsaanbod.
- mogelijkheden passend onderwijs vertalen naar arrangementen.
3. De ontwikkelingsperspectieven moet aansluiten bij de uiteindelijke uitstroom
in groep 8.
4. Afstemming arrangementen VVE-Basisonderwijs-Speciaal (Bao) Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs, zodat het ondersteuningsaanbod voor leerlingen op
elkaar aansluit.
5. Leerkrachten meenemen in het gedachtengoed dat het belang van kinderen
prevaleert boven opvattingen van teamleden betreffende (terug)plaatsing
S(Ba)O.
 Succesindicatoren
1. Gemiddeld ligt het verwijzingspercentage van De Tandem m.b.t. SBAO en SO in
de periode 2015 – 2019 onder het landelijke gemiddelde.
2. Integraal versterken van kwaliteit op De Tandem om Passend Onderwijs vorm
te geven:
- uit de 2-meting zorg blijkt dat 80% van de leerkrachten op school
voldoende ondersteuningsaanbod in de klas kunnen realiseren.
- uit de 2-meting zorg blijkt dat 80% van de IB-ers leerkrachten in
voldoende mate kunnen aansturen en begeleiden.
- uit de 2-meting zorg blijkt dat De Tandem volgens de afgesproken norm
werkt met het groeidocument
- 75% van de uitgevoerde arrangementen op De Tandem realiseren de
vooraf gestelde doelen.
3. 80% van het vastgestelde ontwikkelingsperspectief in groep 6 is afgestemd op
het niveau van uitstroom in groep 8.
4. Jaarlijks wordt 80% van het leerling verkeer tussen VVE, Speciaal (Bao)
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs doorgesproken met De Tandem
5. 80% van de leerkrachten prevaleert het belang van kinderen boven
opvattingen van teamleden betreffende (terug)plaatsing S(Ba)O, gemeten in
de 2 meting.

5.2

Personeel
5.2.1.Competente leerkrachten
 Waar staan we nu?
De IPB cylcus is op De Tandem geïmplementeerd. De professionele dialoog is een
belangrijk onderdeel in deze cyclus.
Er is een start gemaakt met de invoering van de functiemix
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De Tandem is tevreden over de kwaliteit van de competenties van de leerkrachten
en ziet kansen bij het verbeteren van professionaliteit van de leerkrachten. De
kwaliteit kan verbeterd worden m.b.t. het vergroten van
zelfverantwoordelijkheid en de eigen inbreng van leerlingen.
 Doelen
1. De beroepscompetenties worden geüpdatet, zodat zij voldoen aan de
toekomstige nieuwe wettelijke eisen.
2. Leerkrachten kunnen m.b.t. hun didactisch handelen bewust keuzes en gebruik
maken ICT mogelijkheden.
3. De Tandem voldoet aan de wettelijke eisen van het ministerie m.b.t.
opleidingsniveau en scholing gekoppeld aan leerkrachtregistratie.
4. In samenwerking met derden creëert De Tandem een scholingsaanbod, dat
een goede balans vindt tussen theorie en de praktijk en indien nodig voldoet
aan de eisen m.b.t. accreditatie.
5. Versterken van de rol van de impulsleerkracht.
6. Stimuleren van mobiliteit, met een streven van maximaal 15 jaar werkzaam op
dezelfde school.
7. De verslagen van de gesprekken in het kader van de professionele dialoog
tussen leerkracht en directeur, worden opgenomen in het digitale dossier.
 Succesindicatoren
1. In 2016 voldoen de beroepscompetenties aan de toekomstige nieuwe
wettelijke eisen.
2. In 2016 is deze succesindicator in het meerjarenbeleidsplan ICT verwoord.
3. In 2019 is 80% van de leerkrachten geregistreerd, indien wettelijk verplicht.
4. 75% van de leerkrachten vindt dat zij voldoende scholingsmogelijkheden
hebben.
5. 2 van de 3 impulsleerkrachten is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering
van beleid op school. In 2018 wordt via een vragenlijst deze vraag gesteld aan
team, directeur en impulsleerkracht. (gemiddeld score van de 3)
6. In 2019 zijn er concreet gesprekken m.b.t. mobiliteit met 80% van de
leerkrachten, die 14 jaar op dezelfde school werken.
7. In 2018 zijn bij 80% van de leerkrachten de gesprekken in het dossier
aanwezig.
5.2.2. Competent team
 Waar staan we nu?
Teams werken gemotiveerd en doelgericht. Leerkrachten werken vanuit passie
gezamenlijk met hun collega’s aan het geven van goed onderwijs.
Het instrument teamrollen geeft een goed beeld van de kansen en bedreigingen
van het team functioneren.
 Doelen
1. De Tandem heeft zicht op welke profielen van instromende leerkrachten er
behoefte is.
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2. De Tandem heeft zicht op aan welke profielen leerkrachten moeten voldoen
als aanvulling op het bestaande team
3. Vaardigheden leerkrachten n.a.v. uitvoeren nieuw beleid zijn vastgelegd.

 Succesindicatoren
1. In 2018 worden de teamrollen afgenomen en vertaald naar conclusies. (dito
voor doel 2)
3. In het beleidsplan “Onderwijs 2020” zijn deze competenties toegevoegd bij
didactisch en pedagogisch handelen.
5.2.3. Competente directeuren
 Waar staan we nu?
De Tandem heeft een meerschoolse directeur. Zij voldoet aan de eisen van de
meeste recente beroepscompetenties.
 Doelen
1. De beroepscompetenties worden geüpdatet, zodat zij voldoen aan de
toekomstige nieuwe wettelijke eisen.
2. De directeur van De Tandem is beoordeeld n.a.v. de geüpdatet
beroepscompetenties
3. De directeur voldoet in 2018 aan de nieuwe wettelijke opleidingseisen.
 Succesindicatoren
1. De beroepscompetenties zijn in 2017 geüpdatet, zodat zij voldoen aan de
toekomstige nieuwe wettelijke eisen.
2. In 2018 is de directeur van De Tandem beoordeeld op de
beroepscompetenties.
3. De directeur voldoet in 2018 aan de nieuwe wettelijke opleidingseisen.
5.2.4. Werkgelegenheidsbeleid
 Waar staan we nu?
De CAO-PO 2014 is door vertaald. Er is beleidsstuk “Sociaal Statuut
Werkgelegenheidsbeleid”.
SPO Condor heeft 1 januari 2015 alle medewerkers met een vaste aanstelling een
werkgelegenheidsgarantie gegeven tot 1 januari 2018.
 Doelen
1. De periode 2015 - 2019 vallen er ondanks de krimp geen gedwongen
ontslagen.
 Succesindicatoren
1. Tot 01-01-2019 zijn er geen gedwongen ontslagen geweest
5.2.5. Beleidstukken
 Waar staan we nu?
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De Tandem heeft de volgende beleidsplannen: popplannen, beoordeling
beroepscompetenties, ontslag, leeftijdsfase gericht personeelsbeleid, aanname
beleid, introductie beleid, re-integratie beleid, personele mobiliteit,
scholingsbeleid en taakbeleid.
 Doelen
1. Het beleidsstuk taakbeleid is aangepast aan de nieuwe cao PO.
2. De beleidstukken zijn geüpdatet.
 Succesindicatoren
1. In augustus 2015 is het taakbeleid aangepast
2. In 2018 zijn alle beleidstukken geüpdatet.

5.3

Klant en omgeving
 Waar staan we nu?
De scoren van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen (groepen 5 t/m 8),
ouders, leerkrachten zijn over het algemeen prima.
Het blijkt dat de leerlingen en leerkrachten tevreden zijn op alle onderdelen.
De ouders scoren gemiddeld 3,8..
De wens van ouders om betrokken te worden bij het onderwijs op school en aan
hun kind zien we groeien. De mogelijkheden om ouders via digitale programma’s
te informeren worden steeds groter.
 Doelen
1. Leerkrachten ervaren ouders steeds meer als educatieve partners, die
gezamenlijk de optimale ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen vorm
geven.
2. Ouders krijgen, mede d.m.v. computerprogramma’s, meer inzicht in de
ontwikkeling van hun kind op allerlei leergebieden.
3. Leerkrachten en ouders werken gezamenlijk aan een klimaat, waarbij het leren
op school en thuis integraal mogelijk wordt.
4. Ouders van leerlingen, die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun
kind, geven aan gehoord te zijn.
5. Bij het tevredenheidsonderzoek van 2018 bij ouders zijn de onderdelen
inspraak, prestatiegerichtheid en informatie vanuit de school significant
gestegen.
 Succesindicatoren
1. Bij het tevredenheidsonderzoek scoren leerkrachten minimaal 3,8 m.b.t. het
ervaren ouders als educatieve partners, die gezamenlijk de optimale
ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen vorm geven.
2. Bij het tevredenheidsonderzoek scoren ouders minimaal 3,5 m.b.t. het ervaren
dat zij mede d.m.v. computerprogramma’s, meer inzicht in de ontwikkeling
van hun kind krijgen.
3. Bij het tevredenheidsonderzoek scoren leerlingen, leerkrachten en ouders
minimaal 3,5 m.b.t. de mogelijkheid om leren op school en thuis te verbinden.
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4. Bij het tevredenheidsonderzoek scoren ouders minimaal 3,8 m.b.t. het gevoel
betrokken bij een specifiek ondersteuningsaanbod.
5. Bij het tevredenheidsonderzoek van 2018 bij ouders zijn de onderdelen
inspraak, prestatiegerichtheid en informatie vanuit de school 0,2 gestegen.

5.4

Materieel en huisvesting
5.4.1. Meerjaren Investeringsplannen
 Waar staan we nu?
Het Meerjaren Investeringsplan werkt naar tevredenheid. Vanuit deze M.I.P.’s kan de
directeur de aanschaf en vervanging van onderwijsleerpakketten en inventaris overzien.
Afschrijvingen van onderwijsleerpakketten en inventaris/meubilair zijn gebaseerd op uniforme
afschrijvingstermijnen en realistische kengetallen.
De Tandem betaalt vanaf 01-01-2015 een vast en relatief laag huurbedrag voor digitale borden
en/of touchscreens.
Het bestuur heeft financiële middelen vanuit reserves beschikbaar om dit mogelijk te maken.
De jaarlijkse afschrijvingsbedragen passen ook binnen de begrotingen, maar staan onder druk
door het dalend aantal leerlingen in de komende jaren.
 Doelen
1. De jaarlijkse afschrijvingsbedragen blijven passen binnen de begroting en
jaarrekening van De Tandem en de stichting, tenzij het bestuur vanuit reserves
middelen beschikbaar stelt.
 Succesindicatoren
1. De jaarrekeningen 2015 t/m 2019 m.b.t. de materiele instandhouding zijn over
de totale periode passend binnen de rijksvergoeding, m.u.v. door het bestuur
vanuit reserves ingezette middelen.
5.4.2. Meerjaren Onderhoudsplan
 Waar staan we nu?
De Meerjaren Onderhoudsplannen worden op bovenschoolniveau aangestuurd.
Vanaf 2015 wordt de stichting ook verantwoordelijk voor het buiten onderhoud.
Aandachtspunt is dat het dalend aantal leerling een dalend budget voor onderhoud teweeg
brengt.
 Doelen.
1. Het meerjaren onderhoudsplan is voor de komende 10 jaar uitgewerkt, met
een doorkijk naar de komende 40 jaar. In dit meerjaren onderhoudsplan is
buitenonderhoud expliciet uitgewerkt.
2. Er is een plan ontwikkeld m.b.t. duurzaam gebouwonderhoud.
 Succesindicatoren.
3. Per 01-01-2016 is het 10 jarig onderhoudsplan goedgekeurd door de algemeen
directeur, inclusief buitenonderhoud en specifieke reserve opbouw om in de
toekomst hogere onderhoudskosten te kunnen bekostigen.
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4. Per 01-01-2016 is het plan duurzaam gebouwonderhoud is door het bestuur
goedgekeurd.
5.
5.4.3

Huisvesting

 Waar staan we nu?
De Tandem voldoet aan de huidige aan de huidige norm om goed onderwijs te kunnen geven.
 Doelen
1. Beleidsstuk “Opvang Krimp en leegstand” formuleren.
2. Het dalend aantal leerlingen lijdt niet tot leegstand van klaslokalen, waardoor
de materiële instandhouding van een school onder druk komt te staan.
 Succesindicatoren
1. Op 01-01-2016 is het beleidsstuk “Opvang Krimp en leegstand”
geformuleerd.
2. Op de begroting 2019 lijdt leegstand niet tot een negatief begrotingssaldo op
stichtingsniveau.

5.5

Financieel

 Waar staan we nu
*
Begrotingsopstelling
De jaarbegroting van SPO Condor is opgedeeld in een personele en een materiële
begroting:
 de personele begroting wordt bovenschools opgesteld;
 de materiële begroting wordt op schoolniveau opgesteld, jaarlijks
vóór 1 december voorafgaand aan het begrotingsjaar. Binnen de
gegeven instroom van financiële middelen heeft de schooldirectie de
relatieve vrijheid het begrotingsjaar naar eigen inzicht te
budgetteren.
 de begroting blijft leidraad voor de financiële beheersing van en
controle.
*
Verantwoording
Jaarlijks vóór 1 juni is het financiële verslag over het voorafgaande jaar opgesteld
en van accountantsverklaring en managementletter voorzien, inclusief de
materiele begroting van de school.
*

Afschrijvingen en MeerjarenInvesteringsPlan
Met ingang van 2009 worden investeringen in enig kalenderjaar eerst
afgeschreven in het kalender-/boekjaar daarna. De investeringen in enig boekjaar
worden (mede) bepaald op basis van de afschrijvingsbudgetten. Stelregel daarbij
is dat een actief eerst na volledige afschrijving vervangen kan worden. In de
begroting en verantwoording worden 4 categorieën gehanteerd:
Meubilair en Inrichting;
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-

Inventaris en Apparatuur;

-

ICT;

-

Leermethoden.

SPO Condor hanteert per categorie een standaard model voor
afschrijvingstermijnen.
Ter beheersing worden investeringen geadministreerd in een MIP
(meerjareninvesteringsplan), waarbij aanschafdatum en –waarde,
afschrijvingstermijn, boekwaarde en vervangingsmoment zijn vastgelegd.
*

Onderhoud

Ultimo 2009 is het besluit genomen de schoolbegrotingen bovenschools te
belasten met een zeker percentage van de materiële ministeriële instroom,
waardoor fluctuaties in het individuele onderhoudsbudget vermeden kunnen
worden en een collectieve verantwoordelijkheid voor onderhoud van de
schoolpanden is geregeld.
 Doelen
1. Versterking van de financiële beheersing / bedrijfsvoering van de organisatie
door invoering van een adequate plannings- en controlcyclus;
2. (Her-) Allocatie van materiële financiële middelen;
3. Waar mogelijk kostenbesparing door (collectieve) aanbesteding;
4. Budgetbeheersingsoverzicht (managementrapportage) per kwartaal (model zie
bijlage);
 Succesindicatoren
1. Opstellen van de sluitende materiële begroting jaarlijks vóór 1 december
voorafgaand aan het begrotingsjaar;
2. Budgetbeheersingsoverzicht (managementrapportage) per kalenderkwartaal
vóór het einde van de maand volgend op het kwartaal;
3. Sluitende materiële exploitatie per boekjaar;
4. Bezuiniging op afzonderlijke kostenposten (schoonmaak en energie) door
voordeliger aanbesteding;
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SPO Condor - School
Rapportage datum : ..-..-20.. t/m ..-..-20..
PVE
GB-rekening

Omschrijving

Budgetbedrag

Restant
Budget
%

Restant
Budget

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Totaal Baten

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Resultaat

0

0

0

0

4231
4241
4251
4271
4330
4331
4340
4341
4350
4351
4360
4410
4411
4412
4413
4414
4418
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4500
4510
4520
4530
4550
4560
4590
4900

Afschrijvingskosten Meubilair
Afschrijvingskosten Machines/Installaties
Afschrijvingskosten Hardware/Randapparatuur
Afschrijvingskosten Leermethoden
Onderhoud
Onderhoud wensen
Energie
Water
Schoonmaakkosten contract
Overige Schoonmaakkosten
Publiekrechtelijke Heffingen
PR & Marketing
Portikosten
Telefoonkosten
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Medezeggenschap/Ouderraad
Leermiddelen
Kleine Aanschaffingen
ICT kosten
ICT Licenties
Bouw/beheer Website
Abonnementen en Vakliteratuur
Mediatheek/Bibliotheek
Reproductiekosten
Kabeltv en overige rechten
Culturele vorming
Sportdag/Vieringen
Excursies
Testen en Toetsen
Religieuze vorming
Representatiekosten
Overige Algemene kosten
Knelpunten
Totaal Kosten

8110
8121
8141
8510
8590

Normatieve Rijksbijdrage Materieel
Geoormerkte OCW Subsidies Materieel
Overige Subsidies OCW Materieel
Verhuurbaten
Overige Baten
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5.6

Sturing en organisatie

5.6.1. Bestuur filosofie
 Waar staan we nu?
De bestuursfilosofie is gebaseerd op het Policy Governancemodel van Carver, dat uitgaat van
een brede opdracht en verantwoordelijkheid op bovenschool- en schoolniveau en waar
vervolgens begrenzingen aan worden gesteld en vastgelegd in het managementstatuut.
SPO Condor kent een toezichthoudend bestuur.
Het bestuur heeft een algemeen directeur benoemd om binnen de bestuurskaders leiding te
geven aan de gehele organisatie.
De algemeen directeur zorgt voor instemming/advies van de GMR in de besluitvormingsfase.
In het strategisch beleidsplan legt het bestuur de opdracht voor de periode 2015-2019 vast.
Het schoolbeleid wordt door de directeur opgesteld binnen gestelde kaders die het bestuur
heeft vastgesteld (randvoorwaarden en richtlijnen). De directeur van De Tandem draagt
verantwoordelijkheid voor de gehele beleidscyclus (voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en
toezicht/evaluatie) van het schoolbeleid en de betrokkenheid van ouders en personeelsleden
hierbij. De directeur zorgt voor instemming/advies van de MR in de besluitvormingsfase.
De bestuursvorm voldoet aan de code “goed bestuur”.
Beleidsdocumenten zijn:
- Statuten SPO Condor
- Management statuut
- GMR/MR statuten en reglementen
- Sociaal Statuut
 Doelen
1. Deze bestuursvorm te behouden.
 Succesindicator
1. Alle beleidsdocumenten zijn conform de termijnen geüpdatet.
5.6.2. Stafbureau
 Waar staan we nu?
Op centraal niveau binnen SPO Condor functioneert een stafbureau dat het management op
een hoogwaardig niveau ondersteunt bij het uitvoeren van de kerntaken. De ondersteuning op
de vijf kerngebieden onderwijsinhoudelijk, personeel, financiën, gebouwen en communicatie
wordt bewust vormgegeven binnen de begroting stafbureau.
De taken/verantwoordelijkheden en beroepscompetenties van deze medewerkers zijn
beschreven in het beleidsstuk “administratie en organisatie”.
Beleidsdocumenten zijn:
- Administratie en Organisatie Stafbureau
- Schoolveiligheidsplan
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 Doelen
1. Het stafbureau draagt zorg voor de kwaliteit van het beleid op de vijf
kerngebieden in samenwerkring met de directeuren.


Succesindicator
1. Alle beleidsdocumenten zijn conform de termijnen geüpdatet.
2. SPO Condor ondersteunt het managementteam m.b.t. de onderwijsinhoudelijk
ontwikkelingen, ter beoordeling van de directeuren.
3. SPO Condor heeft een goed functioneren en ontslag-proof personeelsdossier,
ter beoordeling van het bestuur.
4. SPO Condor heeft een gedetailleerd, op niveau de inkomsten en uitgaven
controle, ter beoordeling van het bestuur.
5. SPO Condor heeft m.b.t. onderhoud (binnen en buiten) een realistische
meerjarenplanning op een aanvaardbaar onderhoudsniveau, ter
beoordeling van het bestuur.
6. SPO Condor handelt volgens het beleidsstuk “administratie en organisatie”, ter
beoordeling aan het bestuur
7. De logboeken n.a.v. het schoolveiligheidsplan zijn jaarlijks voor 9 v.d. 10
scholen bijgewerkt conform de wettelijke eisen. (inspectie oordeel)
8. Het stafbureau kan bekostigd worden, conform de huidige verdeelsleutel.
9. Alle acht doelen worden gemeten in het schooljaar 2018-2019.

5.6.3. Bovenschoolse overlegvormen
 Waar staan we nu?
Lerende organisatie
SPO Condor werkt vanuit een lerende organisatie. We hebben daarom structureel
overlegsituaties in het kader van een lerende organisatie hebben overlegsituaties ingepland.
Het managementteam
De (meerschools-)directeuren, de zorgdirecteur, de stafmedewerker “onderwijs en personeel”
en de algemeen directeur vormen tezamen het managementteam (het MT). SPO Condor heeft
een kwalitatief goed managementteam, waarin veel verschillende competenties aanwezig zijn.
Project “Onderwijs 2020”.
De directeuren gaan o.l.v. de projectleider kansen verkennen en benutten m.b.t. het
versterken van de eigen inbreng en het vergroten van zelfverantwoordelijk voor de leerlingen
en het afstemmen van ons het onderwijs 2020.
Het bovenschools zorgteam
Het zorgteam bestaat uit een zorgdirecteur, een orthopedagoog en een bovenschools
medewerker. Binnen SPO Condor heerst tevredenheid over het functioneren van het
zorgteam.
Het bovenschools ICT-overleg
Een projectgroep bestaande uit de bovenschools inhoudelijk ict coördinator, een directeur en
de algemeen directeur geven het beleid vorm.
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De bovenschools inhoudelijke ict coördinator is verantwoordelijk voor de uitwerking van de het
ICT beleid. Hij werkt nauw samen met de technisch bovenschools ict-er. Iedere school heeft
een ICT coördinator en deze komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar.
Het bovenschools Cultuureducatie overleg
Iedere school heeft een cu-ed coördinator. De coördinatoren worden aangestuurd door een
projectgroep, bestaande uit twee directeuren en de algemeen directeur.
 Doelen
Lerende organisatie
1. Benutten van interne kwaliteit bij veranderingsprocessen. Externen
inschakelen als de interne kwaliteit niet toereikend is.
Het managementteam
1. Versterken van de informatie uitwisseling de bovenschoolse projectgroepen
en het MT.
2. Optimaal benutten van elkaars kwaliteiten.
Project “Onderwijs 2020”.
1. Financiële dekking van dit project.
2. Formuleren van doelen en succesindicatoren na proces van verkenning.
Het bovenschools zorgteam
1. Het vormgeven van arrangementen i.h.k.v. passend onderwijs en uitvoeren
van deze arrangementen door specifieke leerkrachten n.a.v. competenties en
affiniteit.
2. Het optimaal benutten van de kansen van het ondersteuningsplatform GHUM,
samen met het SPOG.
Het bovenschools ICT-overleg
1. Het niveau van de ICT voorzieningen passend maken voor het toekomstige
onderwijs.
2. ICT inhoudelijk ondersteunend zijn (hefboomfunctie) voor de onderwijs 2020.
3. Het SPO Condor ICT meerjarenplan wordt ieder jaar geüpdatet.
Het bovenschools Cultuureducatie overleg
1. In augustus 2018 is cultuuronderwijs bewust voorgegeven.
2. In 2016 is een gezamenlijk project “erfgoed” vormgegeven en uitgevoerd.
3. In 2017 brengen we leerling competenties cultuuronderwijs d.m.v. het
computerprogramma C-zicht in beeld.
 Succesindicatoren
Lerende organisatie.
1. Het MT scoort minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts vragenlijst ongeveer
01-01-2019 m.b.t. de kracht van de interne kwaliteit in de lerende organisatie
SPO Condor.
2. Het MT scoort minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts vragenlijst ongeveer
01-01-2019 m.b.t. effectiviteit van het aanvullend inhuren van externen.
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Het managementteam
1. Het MT scoort minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts vragenlijst (ongeveer
01-06-2018) m.b.t. de informatie uitwisseling bovenschoolse projectgroepen in
het MT
2. Dito m.b.t. het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten.

Project “Onderwijs 2020”
1. Per 01-08-2015 faciliteert het bestuur het project vanuit reserves.
2. Per 01-08-2017 zijn doelen en succesindicatoren van het plan geformuleerd
3. Per 01-01-2019 zijn de succesindicatoren uit 2 gehaald conform de
afgesproken norm.
Het bovenschools zorgteam
1. Het vormgeven van arrangementen i.h.k.v. passend onderwijs en uitvoeren
van deze arrangementen door specifieke leerkrachten n.a.v. competenties en
affiniteit is succesvol.
2. De zorggroep scoren minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts vragenlijst m.b.t.
structurele arrangementen worden beoordeeld door de zorggroep.
3. Het betrokken kind, de ouder en de internbegeleider scoren minimaal 3,5 op
een 5-punts vragenlijst m.b.t. een kind specifiek arrangementen. Het
gemiddelde van minimaal 5 van deze arrangementen is bepalend.
4. Beide metingen vinden plaats in het schooljaar 2018-2019.
5. Het zorgteam en de zorggroep scoren minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts
vragenlijst m.b.t. het optimaal benutten van de kansen van het
ondersteuningsplatform GHUM, samen met het SPOG, gemeten rond 01-082018
Het bovenschools ICT-overleg
1. De ICT-ers en het MT scoren beiden minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts
vragenlijst m.b.t. passend niveau ICT voorziening.
2. De ICT-ers en het MT scoren beiden minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts
vragenlijst m.b.t. inhoudelijke ondersteuning van ICT (hefboomfunctie) voor de
onderwijs 2020.
Het bovenschools Cultuureducatie overleg
1. De ICT-ers en het MT scoren minimaal gemiddeld 3,5 op een 5-punts
vragenlijst m.b.t.
 Het cultuuronderwijs is bewust voorgegeven. (augustus 2018)
 Evaluatie gezamenlijk project “erfgoed” vormgegeven (2016)
 Evaluatie in beeld brengen leerling competenties cultuuronderwijs
d.m.v. het computerprogramma C-zicht.
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5.6.4.

Marktaandeel en positie school als onderdeel van de gemeenschap

 Waar staan we nu?
Het leerlingaantal geeft de laatste jaren een daling aan. We moeten rekening houden met een
gemiddelde daling van 3 procent per jaar.
We hebben op twee dagen 3 leerkrachten voor 4 groepen.
SPO Condor heeft een PR-beleidsplan
 Doelen
1. Voor De Tandem de consequenties van het dalend leerlingaantal bepalen en in
kaart brengen welke consequenties dit heeft.
2. De schoolkleur van De Tandem in naburige dorpen versterken bij
voorschoolseopvangcentra.
3. Updaten PR-beleidsplan
 Succesindicatoren
1. Voor 01-08-2016 is er een plan met succesindicatoren geformuleerd .
2. Het trekkingspercentage uit naburige dorpen is minimaal 5% (oktobertelling
2018).
3. Per 01-08-2017 is het PR-plan geüpdatet en 01-01-2019 zijn de geüpdatet
succesindicatoren gehaald.

5.7

Kwaliteitszorg
 Waar staan we nu?
Het kwaliteitsbeleid waarborgt dat de resultaten van de school integraal en over alle
deelgebieden helder in beeld worden gebracht, om van daaruit conclusies, aanbevelingen en
interventies te formuleren. Kwaliteitsbeleid is binnen SPO Condor een cyclisch proces.
Documenten waar de De Tandem gebruik van maakt zijn:
* Kwaliteitskaart stichting Condor
* Inspectiebeoordeling
* Auditing Zorg
* Auditing “kerntaken”, “specifieke schoolkleur” en “zorg”.
* Evaluatie schoolse projectplannen
* IPB (integraal personeelsbeleid)
* Teaminventarisatie (teamrolleninventarisatie
* Tevredenheidonderzoek ouders, leerlingen, leerkrachten, omgeving.
* Meerjaren investeringsplan (M.I.P.) en meerjaren onderhoudsplan (M.O.P.)
* Financiële jaarverslagen, meerjarenbegroting
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 Doelen:
1. Document kwaliteitszorg
2. Kwaliteitszorg te blijven verfijnen d.m.v. integraal monitorings- en
verantwoordingsdocumenten.
3. De data, die daaruit voortvloeien analyseren, conclusies trekken, en vertalen
naar nieuwe doelen en succesindicatoren.
4. De audit “kerntaken leerkrachten” (veiligheid, zelfverantwoordelijkheid,
evenwichtig aanbod en eigen inbreng leerlingen) uit te breiden met het aspect
“talent ontwikkeling”.
 Succesindicatoren:
1. Kwaliteitszorg wordt door de inspectie als goed beoordeeld.
2. De instrumenten zijn uiterlijk 01-01-2018 geüpdatet en talent ontwikkeling is
toegevoegd.
3. 80% van in het beleidsstuk genoemde instrumenten zijn ingezet en vertaald
naar nieuwe doelen en succesindicatoren.
4. In 2018 worden de audits “kerntaken leerkrachten” (inclusief talent
ontwikkeling) en “specifieke schoolkleur” uitgevoerd.

39

Schoolplan De Tandem, Nederasselt 2015-2019

6. Doelenoverzicht
Verdeling in team (1) / MT (2) / bovenschools (3)
2015-2016

Onderwerp:

1

2

4.1.a Op 1 januari 2018 scoort De Tandem bij de
audit “kerntaken leerkracht” een voldoende
m.b.t.: - “het bieden van een basisgevoel
veiligheid”

x

4.1.b Op 1 januari 2018 haalt De Tandem bij de
audit:
- “het vergroten van de
zelfverantwoordelijkheid van
leerlingen”,
- “het bieden van een evenwicht
onderwijsaanbod””
- “het bevorderen van de eigen inbreng
van leerlingen in het leerproces”
- “het ontdekken en bevorderen van
talenten”
minimaal 3 van de 4 items voldoende
volgens de SPO Condor norm.

2016-2017
3

1

2

x

x

x

x

x

x

2017-2018
3

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

2018-2019
3

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Hoofddoelen:

4.2. In de periode 2015-2019 scoort De
Tandem een “goed” ten aanzien van de
inspectienorm m.b.t. het
onderwijsrendement.
4.3.a Bij de Condor zorgmeting (instrument 2meting) in 2016 scoort De Tandem op alle
aspecten een voldoende.
4.3.b Het zorginstrument wordt door het
zorgteam geüpdatet n.a.v. passend onderwijs
voor 01-01-2016.
4.4 specifieke schoolkleur

4.4a bij het tevredenheidsonderzoek in 2018
scoren ouders, leerlingen en leerkrachten
gemiddeld een 3,8 op de vragen m.b.t. de
specifieke schoolkleur.
4.4b De Tandem maakt zelf maximaal 5
kernvragen voor 01-8-2017 voor de leerlingen,
voor ouders en leerkrachten en legt deze ter
goedkeuring voor aan de algemeen directeur.
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x

x

x

x

x

x

Professionele leeromgeving voor leerkrachten

4.5 a Op De Tandem is met 80% van de
leerkrachten een professionele dialoog conform
de schoolse planning van de gesprekcyclus
gevoerd. (meting 01-08-2017)

x

x

x

x

4.5 a Op De Tandem werkt 80% van de
leerkrachten met een POP-plan.
(meting 01-08-2017)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.5 a Per 01-08-2018 is er een overzicht met
beroepscompetenties op schoolniveau
4.5 a Op De Tandem heeft 80% van de
leerkrachten zichzelf beoordeeld.
(meting 01-08-2018)
4.5 a 80% van de leerkrachten op De Tandem
werkt met het digitale personeelsdossier.
(meting 01-08-2017

x

x

5.1.1.1. De audit specifieke schoolkleur van De
Tandem is voor 2018 geüpdatet en van norm
voorzien.

x

5.1.1.2.Op de audit specifieke schoolkleur in
2018 scoort De Tandem voldoende

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

X

X

Schoolkleur/onderwijsconcept

Didactisch handelen

5.1.2.1.1.De Tandem werkt met een
interactieve, gedifferentieerde, directie
instructie model (IGDI) tijdens de lessen van
lezen, taal en rekenen.
1.

5.1.2.1.2.Er is een kijkwijzer didactisch
handelen ontwikkeld, afgestemd op het IGDImodel, de beroepscompetenties en aangevuld
met school specifieke competenties didactisch
handelen.
OJW

5.1.2.2.1.Er is een kijkwijzer leerkrachten
gedrag m.b.t. O.J.W. onderwijs per school
ontwikkeld, voortvloeiend uit het beleidsplan
“onderwijs 2020”, waaronder ontdekkend en
onderzoekend leren.
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x

x

1.

5.1.2.2.2.Bewuste keuzes voor het O.J.W.
onderwijs n.a.v. domeinen, leerling
competenties en leerlijnen

x

x

x

x

5.1.2.3.2.Bewuste keuzes voor het totale
cultuuronderwijs n.a.v. domeinen, leerling
competenties en leerlijnen.

x

x

5.1.2.3.3.Leerling competenties cultuur
onderwijs d.m.v. een digitaal instrument in
kaart brengen.

x

x

5.1.2.3.4.Bewust erfgoed onderwijs, integraal
verwerkt en in specifieke projecten.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cultuuronderwijs

x

Pedagogisch handelen

5.1.3.1.De beroepscompetenties pedagogisch
handelen zijn geüpdatet m.b.t. de
leerkrachtvaardigheid om bij leerlingen de
zelfstandigheid en de eigen inbreng te
vergroten.
5.1.3.2.De beroepscompetenties pedagogisch
handelen zijn vertaald naar een kijkwijzer met
waarneembaar gedrag.
Wanneer dit gedrag onvoldoende
waarneembaar is zijn er:
5.1.3.4.a. individuele verbetertrajecten ingezet.
5.1.3.5.b. team verbetertrajecten ingezet.

x

x

Leerling opbrengsten
De school heeft een voldoende bij de tussenopbrengsten
volgens de Condor-norm verwoord in het zorgplan.

x

x

5.1.4.1. De school heeft een basis arrangement.
5.1.4.2.Vaardigheden leerlingen op het gebied
van zelfverantwoordelijkheid, eigen inbreng en
talentontwikkeling zijn op De Tandem concreet
omschreven in waarneembaar gedrag.

X

5.1.4.3.Resultaten begrijpend lezen en spelling

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

x

X

X

X

X

X

X
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x

x

zijn verbeterd. Zichtbaar op de trendanalyse.
5.1.4.4.Het niveau van technisch lezen en
rekenen behouden. Volgens het jaarplan
rekenen.
5.1.4.5.Vergroten van de competenties
onderzoeken, presenteren, samenwerken bij
O.J.W. (Wereldoriëntatie)

x

x

De school maakt jaarlijks na de tussenmeting en
de eindmeting een trendanalyse met daarbij
conclusies vertaald in een verbeterplan. Een
dergelijk plan wordt gemaakt op het gebied van
spelling, lezen, begrijpend lezen/ luisteren en
rekenen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Passend Onderwijs

5.1.5.1.Het verwijzingspercentage van De
Tandem m.b.t. SBAO en SO ligt onder het
landelijke gemiddelde.
5.1.5.2.Integraal versterken van kwaliteit op De
Tandem om Passend Onderwijs vorm te geven,
door:
de vaardigheden m.b.t. het bieden van
ondersteuning in de klas van leerkrachten
vergroten.
- de interne ondersteuning en aansturing
van leerkrachten door IB-ers te
vergroten.
- evalueren en doel bijstellen d.m.v. het
groeidocument m.b.t. het
ondersteuningsaanbod.
mogelijkheden passend onderwijs
vertalen naar arrangementen

x

x

x

x

x

x

5.1.5.3.De ontwikkelingsperspectieven moet
aansluiten bij de uiteindelijke uitstroom in
groep 8.

x

x

x

x

x

x

x

x

5.1.5.4.Afstemming arrangementen VVEBasisonderwijs-Speciaal (Bao) Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs, zodat het
ondersteuningsaanbod voor leerlingen op
elkaar aansluit.

x

x

x

x

x

x

x

x
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5.1.5.5.Leerkrachten meenemen in het
gedachtengoed dat het belang van kinderen
prevaleert boven opvattingen van teamleden
betreffende (terug)plaatsing S(Ba)O.

x

x

x

x

Competent personeel: leerkrachten

5.2.1.1.De beroepscompetenties worden
geüpdatet, zodat zij voldoen aan de
toekomstige nieuwe wettelijke eisen.

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.1.3.De Tandem voldoet aan de wettelijke
eisen van het ministerie m.b.t. opleidingsniveau
en scholing gekoppeld aan leerkrachtregistratie.
In samenwerking met derden creëert
5.2.1.4.De Tandem heeft een scholingsaanbod,
dat een goede balans vindt tussen theorie en de
praktijk en indien nodig voldoet aan de eisen
m.b.t. accreditatie.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.1.5.Versterken van de rol van de
impulsleerkracht
5.2.1.6.Stimuleren van mobiliteit, met een
streven van maximaal 15 jaar werkzaam op
dezelfde school.

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.1.7.De verslagen van de gesprekken in het
kader van de professionele dialoog tussen
leerkracht en directeur, worden opgenomen in
het digitale dossier.

X

X

5.2.1.2.Leerkrachten kunnen m.b.t. hun
didactisch handelen bewust keuzes en gebruik
maken ICT mogelijkheden.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Competent team

5.2.2.1.De Tandem heeft zicht op welke
profielen van instromende leerkrachten er
behoefte is.

X

X

X

X

5.2.2.2.De Tandem heeft zicht op aan welke
profielen leerkrachten moeten voldoen als
aanvulling op het bestaande team

X

X

X

X

5.2.2.3.Vaardigheden leerkrachten n.a.v.

X

X

X

X
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uitvoeren nieuw beleid zijn vastgelegd.
X

X

X

X

Competente directeuren: Sturing en organisatie

5.2.3.1.De beroepscompetenties worden
geüpdatet, zodat zij voldoen aan de
toekomstige nieuwe wettelijke eisen.
5.2.3.2.De directeur van De Tandem is
beoordeeld n.a.v. de geüpdatet
beroepscompetenties
5.2.3.3.De directeur voldoet in 2018 aan de
nieuwe wettelijke opleidingseisen

x

X

X

X

X

X

X

X

werkgelegenheidsbeleid

5.2.4.1.De periode 2015 - 2019 vallen er
ondanks de krimp geen gedwongen ontslagen.
5.2.4.2.tot 01-01-2019 zijn er geen gedwongen
ontslagen geweest.

x

x

x

x

x

x

x

x

beleidstukken

5.2.5.1.Het beleidsstuk taakbeleid is aangepast
aan de nieuwe cao PO.
5.2.5.2.De beleidstukken zijn geüpdatet.

Klant en omgeving

5.3.1.Leerkrachten ervaren ouders steeds meer
toe als educatieve partners, die gezamenlijk de
optimale ondersteuning bij de ontwikkeling van
kinderen vorm geven.

x

x

5.3.2.Ouders krijgen, mede d.m.v.
computerprogramma’s, meer inzicht in de
ontwikkeling van hun kind op allerlei
leergebieden.

x

x

5.3.3.Leerkrachten en ouders werken
gezamenlijk aan een klimaat, waarbij het leren
op school en thuis integraal mogelijk wordt.

x

5.3.4.Ouders van leerlingen, die zich zorgen
maken over de ontwikkeling van hun kind,
geven aan gehoord te zijn.
5.3.5.Bij het tevredenheidsonderzoek van 2018
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bij ouders zijn de onderdelen inspraak,
prestatiegerichtheid en informatie vanuit de
school significant gestegen.
Materieel en huisvesting

5.4.2.1.Het meer jaren onderhoudsplan is voor
de komende 10 jaar uitgewerkt, met een
doorkijk naar de komende 40 jaar. In dit
meerjaren onderhoudsplan is buitenonderhoud
expliciet uitgewerkt.

x

5.4.2.2.Er is een plan ontwikkeld m.b.t.
duurzaam gebouwonderhoud.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Financieel ( op SPO Condor niveau, bovenschools)
Er is een sluitende materiële exploitatie per boekjaar;
Er is een administratief en beheersmatig verantwoord
kasbeheer;
Waar mogelijk kostenbesparing door (collectieve)
aanbesteding
Per kwartaal worden budgetbeheersingsoverzichten
(managementrapportage) opgesteld
De begroting wordt jaarlijks gemaakt op schoolniveau
binnen de rijksvergoeding m.u.v. van toegekende
investeringen vanuit reserves.
De meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd met
een doorberekening van de consequenties n.a.v. de daling
van het leerlingaantal
De jaarrekening wordt jaarlijks door de accountant
gecontroleerd en aangevuld d.m.v. een managementletter
(borgingsdoel)
Er is jaarlijks de beschikking over een meerjaren
investeringsplan.
Er is een beleidsstuk ‘sponsoring’ ontwikkeld
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x

x

x

x

x

x

Kwaliteitsbeleid ( op SPO Condor niveau )

Lerende organisatie
2. Benutten van interne
kwaliteit bij
veranderingsprocessen.
Externen inschakelen als
de interne kwaliteit niet
toereikend is.
Het managementteam
3. Versterken van de
informatie uitwisseling de
bovenschoolse
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x

x

x

x

x

x

x

projectgroepen en het
MT.
4. Optimaal benutten van
elkaars kwaliteiten.
Project “Onderwijs 2020”.
3. Financiële dekking van dit
project.
4. Formuleren van doelen
en succesindicatoren na
proces van verkenning.
Het bovenschools zorgteam
3. Het vormgeven van
arrangementen i.h.k.v.
passend onderwijs en
uitvoeren van deze
arrangementen door
specifieke leerkrachten
n.a.v. competenties en
affiniteit.
4. Het optimaal benutten
van de kansen van het
ondersteuningsplatform
GHUM, samen met het
SPOG.
Het bovenschools ICT-overleg
4. Het niveau van de ICT
voorzieningen passend
maken voor het
toekomstige onderwijs.
5. ICT inhoudelijk
ondersteunend zijn
(hefboomfunctie) voor de
onderwijs 2020.
6. Het SPO Condor ICT
meerjarenplan wordt
ieder jaar geüpdatet.
Het bovenschools Cultuureducatie
overleg
4. In augustus 2018 is
cultuuronderwijs bewust
voorgegeven.
5. In 2016 is een
gezamenlijk project
“erfgoed” vormgegeven
en uitgevoerd.
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6. In 2017 brengen we
leerling competenties
cultuuronderwijs d.m.v.
het computerprogramma
C-zicht in beeld.
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