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1 Inleiding
De indeling van het schoolplan 2020 tot 2023 is afgestemd op de bestuursdoelen van de Stichting Nutsscholen Breda
(zie bijlage) en de beleidsterreinen die de school, ouders en leerlingen, relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.
Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent dat wij deze beleidsterreinen: 1.
beschrijven (to plan), 2. periodiek (laten) beoordelen (to check) en 3. verbeteren en / of borgen (to act).

De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het
Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we de competenties die
wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in
ons integraal personeelsbeleid. De beleidsterreinen en de competenties zijn logisch gekoppeld en afgeleid van de
zeven bekwaamheidseisen in de wet Beroepen in het Onderwijs (Bio) en worden aangevuld als de ontwikkeling van
het onderwijs dat vereist.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Stichting Nutsscholen Breda 

Algemeen directeur:  Mevr. Anette de Ruiter

Adres + nr.:  Cosunpark 21

Postcode + plaats:  4814 ND Breda

Telefoonnummer:  076-5309224

E-mail adres:  secretariaat@nutsscholenbreda.nl

Website adres:  www.nutsscholenbreda.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  NBS de Hoogakker

Directeur:  Dhr. Frans-Joseph de Graaf

Adres + nr.:  Wandelakker 60

Postcode + plaats:  4824SG Breda

Telefoonnummer:  076-5411469

E-mail adres:  info@nbsdehoogakker.nl

Website adres:  www.nbsdehoogakker.nl

De directie van de school bestaat uit de directeur en 2 locatieleiders. De directie vormt samen met de IB-er het
managementteam (MT) van de school. Het team bestaat uit:

10 voltijd groepsleerkrachten 

25 deeltijd groepsleerkrachten

1 orthopedagoog (inhuur)

1 intern begeleider  

2 onderwijsassistenten

1 rt-leerkracht

2 ICT-coördinatoren 

2 administratief medewerkers

2 conciërges
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1 tuinman

1 directeur

2 locatieleiders

De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we
beschreven in het document Kenmerken Leerlingen (zie bijlage). 

Bijlagen

1. Kenmerken van de leerlingpopulatie

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 Kwaliteits- Opbrengstgerichtheid Marketing (ons zelf verkopen)

 Veilig klimaat Begeleiden leerlingen met extreem gedrag 

 Professioneel en hecht team (T)e ambitieus

  KANSEN   BEDREIGINGEN

 Vorming IKC Wandelakker Teruglopend leerlingenaantal

 Inzet eigen expertise Lerarentekort

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2020-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale en creatieve ontwikkeling van leerlingen;
2. Ouders als partners van de school;
3. Andere didactische aanpakken, veranderende rol leerkracht.

4 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende drie jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.

Risicoanalyse

Nutsbasisschool de Hoogakker

Schoolplan 2020 t/m 2022 4



I M P A C T

K 
A 
N 
S

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

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

De maatschappij stelt veel en hoge eisen aan het onderwijsaanbod en leerkrachten
kunnen daar niet meer aan voldoen

Groot
(4)

Maximaal
(4) Hoog

Maatregel: nadenken over andere groeperings- en organisatievormen Kosten: ?

In een aantal groepen daalt de kwaliteit van onderwijs in geval van uitval van
leerkrachten en geen of slechte vervanging

Middel
(3)

Maximaal
(4)

Midden
Maatregel: actief bestuursbeleid om nieuwe medewerkers te werven en bestaande medewerkers
te binden.

Kosten: ?

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Het leraarsberoep wordt steeds zwaarder en als organisatie stellen we hoge eisen
waardoor het risico op (langdurige of permanente) uitval ontstaat.

Middel
(3)

Maximaal
(4) Midden

Maatregel: Zorgen voor voldoende (onder)steun(ingsmogelijkheden). Kosten: ?

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Er worden minder leerlingen ingeschreven vanwege de verbouwing. Klein (2) Gemiddeld
(3)

Midden
Maatregel: Proberen tijdelijke huisvesting schoolnabij te organiseren en zo mogelijk alleen voor
bovenbouwleerlingen

Kosten: ?

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

dalend leerlingenaantal Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Zo nauwkeurig mogelijke prognoses en begrotingen maken Kosten: 4500 euro per leerling

5 De missie van de school
Onze school is een bijzonder neutrale basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het
leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open
voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen
bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een
passende vorm van vervolgonderwijs. 
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De wereld om ons heen verandert. Dat zien we iedere dag. Een veranderde samenleving vraagt om ander onderwijs.
Daarom is het onderwijs op De Hoogakker in beweging.
De ambitie van De Hoogakker is om onze leerlingen gewoon goed onderwijs te bieden. Ze willen en kunnen zelf
verantwoordelijkheid nemen op een plek waar rust is en ze zich thuis voelen en waarbij ze worden uitgedaagd. In ons
onderwijs bieden wij leerlingen de ruimte om hun talenten te ontdekken en stimuleren wij hen om verwachtingsvol
naar de toekomst kijken. Op De Hoogakker willen medewerkers het beste uit de leerlingen en zichzelf halen. Goed
onderwijs dat een bijdrage levert aan goed leren, goed leven en goed samenleven.
Wij willen dat doen aan de hand van de volgende vijf gekleurde stippen aan onze horizon: 
� Oranje stip voor Burgerschap De leerlingen van De Hoogakker werken goed samen op basis van gelijkheid en
respect. Onze leerlingen zijn breed cultureel bewust en maatschappelijk betrokken. Daaraan verbinden zij het
vermogen om goed te zorgen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 
� Groene stip voor natuur en cultuur
We hebben aandacht voor kunst, geschiedenis, onze omgeving, het ontwikkelen van culturele vermogens. Dit is
fundamenteel voor de persoonsvorming van ieder kind. 
� Gele stip voor “Blik op de toekomst” :ICT vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid zijn de
basisvaardigheden voor onze leerlingen om zich in de toekomst blijvend te kunnen ontwikkelen. 
� Blauwe stip voor pedagogisch klimaat en PBS
De Hoogakker is een opgeruimde school met duidelijke regels en afspraken. Er is sprake van een rustig leerklimaat
waarbinnen een fijne en veilige sfeer centraal staat. Voorbeeldgedrag en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld
zijn speerpunten. 
�  Paarse stip voor kernvakken. Op de Hoogakker geven we gewoon goed onderwijs! Kernvakken staan centraal en
we stellen hoge doelen en ambities. Daarbij gebruiken we een goed onderwijsprogramma dat voldoet aan de
kerndoelen van het Basisonderwijs. We hanteren up-to-date methodieken en stellen hoge eisen aan de professional
voor de groep!

6 Onze parels
Onze parels staan voor de zaken waar we als school trots op zijn, op zaken waarvan we ons onderscheiden ten
opzichte van andere scholen. Ouders , samenwerkingspartners en relaties bevestigen dit beeld.
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1. Een bijzonder goed schoolklimaat
2. De leerlingen vinden De Hoogakker een veilige school
3. De kwaliteitscultuur- en structuur op onze school
4. De school heeft een uitgebreid aanbod o.h.g.v. cultuureducatie
5. Gewoon Goed Onderwijs ( HGW 2.0 / de eenzorgroute) 

Parel Standaard

Een bijzonder goed schoolklimaat SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De leerlingen vinden De Hoogakker een veilige school SK1 - Veiligheid

De kwaliteitscultuur en -structuur op onze school KA2 - Kwaliteitscultuur

De school heeft een uitgebreid aanbod o.h.g.v. cultuureducatie OP1 - Aanbod

Gewoon Goed Onderwijs ( HGW 2.0 / de eenzorgroute) OP2 - Zicht op ontwikkeling

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
De komende drie jaar willen we op De Hoogakker aan een beperkt aantal grote doelen gaan werken. Dat zijn: 

Streefbeelden

1. Op onze school is het onderwijsaanbod en de kwaliteit van de kernvakken (Gewoon Goed Onderwijs voor taal
en rekenen) beschreven in onderwijsplannen.

2. Op onze school worden de leerlingen betrokken bij en zijn zich bewust van de door hen te bereiken doelen.
Daartoe ontwikkelen leerkrachten vaardigheden zoals procesfeedback geven, interactie gericht op leren en
denken van leerlingen

3. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven in de culturele en creatieve vakken.

4. Onze school heeft een passend aanbod voor leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden in het reguliere
aanbod in de jaargroep.

5. Het vormen van een visie op de positie van de Engelse taal in ons onderwijsaanbod.

8 Onze visie op lesgeven
 Op de Hoogakker geven we gewoon goed onderwijs! Kernvakken staan centraal en we stellen hoge doelen en
ambities. Daarbij gebruiken we een goed onderwijsprogramma dat voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs.
We hanteren up-to-date methodieken en stellen hoge eisen aan de professional voor de groep!
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Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden daarbij pedagogisch en didactisch handelen hoewel beide
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: het oog hebben voor het individu, het hebben
van een een open houding,  wederzijds respect tonen en er voor zorgen dat een kind zich gekend voelt. Belangrijke
pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en
samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

De leerkracht stemt de aard en de omvang van de (directe) instructie en verwerking af op de behoeften van de
leerlingen.
De leerkracht 'modelt' de leerstof.
Interactief lesgeven; de leerlingen worden betrokken bij het onderwijs.
De leeromgeving is zo ingericht dat leerlingen en leerkrachten optimaal kunnen functioneren
De leerlingen kunnen zowel zelfstandig als samenwerken.
Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en worden geleerd keuzes te maken.
Leerkrachten zetten coöperatieve leerstrategieën in. (CLS)

9 Onze visie op identiteit
Onze school is een algemeen bijzondere basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven
in ons onderwijs. 
De leerlingen van De Hoogakker werken goed samen op basis van gelijkheid en respect. Onze leerlingen beschikken
over een breed cultureel bewustzijn en zijn maatschappelijk betrokken. Daaraan kunnen zij het vermogen verbinden
om goed te zorgen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 
Onze kernwaarden zijn:
Veiligheid, vertrouwen, plezier, verantwoordelijkheid en waardering. 

Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd zijn aan een bepaalde
levensbeschouwing of -overtuiging. Leerlingen kennen verschillende geloofsovertuigingen, maatschappelijk
opvattingen en samenlevingsvormen. Leerlingen handelen naar de algemeen maatschappelijke en door school
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uitvergrote waarden en normen. De leerlingen kennen gewoonten en rituelen. Vrijzinnigheid, onafhankelijkheid en
maatschappelijk engagement van leerlingen wordt gestimuleerd.

10 Onderwijskundig beleid
Identiteit 

We besteden  structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke 
relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de 
omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk
dat 
leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In 
relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen
worden aan een bepaalde levensbeschouwing. Onze belangrijkste ambities zijn: 
1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal) 
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen voor al in ons programma burgerschap en integratie. 
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met 
jezelf, de ander en de omgeving). Wij hanteren hiervoor een integrale schoolaanpak Positive Behavior Support 
4. Wij besteden in alle groepen aandacht aan actief burgerschap, maar gericht vooral in de groepen 6, 7 en 8. . 
5. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving. 
6. Op school besteden wij structureel aandacht aan de sociale omgangsvormen tussen leerlingen en de leerlingen - 
leerkracht. Wij hanteren hierbij de regels zoals opgenomen in de poster de 11 van jezelf. 
7. De levensbeschouwelijke identiteit wordt als 9e competentie opgenomen in het competentieprofiel van de 
leerkracht. 

Met ons project ‘Cultuurshock!’ willen we kinderen in de groepen 6, 7 en 8 kennis laten maken met andere culturen in
ons land. Feitelijke kennisoverdracht over de uitgangspunten van de grote wereldreligies is daar onderdeel van, maar
vooral ‘beleving’ is een belangrijk onderdeel van het project. Activiteiten met mensen uit andere culturen en excursies
(bezoek kerk, moskee, synagoge) zijn voorbeelden van dit ervaringsonderwijs. 

Deze lessen worden gegeven door studenten van de Avans-opleiding Social Work  in samenwerking met Surplus
Welzijn.

Burgerschap

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect
hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In onze school leren wij de leerlingen daarom goed samen te
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werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de
samenleving.  
Het aanbod en doelstellingen liggen vast in het beleid "burgerschap en integratie".  
De uitvoering hiervan vindt plaats in de wereldoriënterende vakken en het project 'Cultuurshock". 

Zowel het integrale beleid 'Burgerschap' als het onderwerp 'Cultuurshock' zijn aan revisie toe.

Aanbod 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen.Het aanbod zal de
komende jaren verder geactualiseerd worden, rekening houdend met de voorstellen als gedaan in Curriculum.nu.

Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen
voor op het vervolgonderwijs.
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Vak Methode

Taal Logo 3000 ( 1-2)

Lijn 3 ( 3)

Taalactief 4 ( 4-8)

Lezen Lijn 3 ( 3)

 Station zuid ( 4-6)

 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL ( 4-8)

 Spelling Lijn 3 ( 3)

 Taalactief 4 ( 4-8)

 Schrijven Klinkers ( 3-6)

 Engels Take it easy ( 7-8)

 Rekenen Alles telt ( Wordt vervangen in 2020) (3-8)

 Aardrijkskunde Wereldzaken ( 4-8)

 Natuur en techniek Natuurzaken ( 4-8)

 Verkeer Veilig verkeer Nederland ( 1-8)

 Tekenen/handvaardigheid Laat maar leren ( 1-8)

 Muziek 123zing (1-8)

 Bewegingsonderwijs Basislessen Bewegingsonderwijs (3-8)

 Sociaal/emotionele ontwikkeling PBS ( 1-8) 
Goed Gedaan! ( 1-8)
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Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum.
Taal/leesonderwijs op de Hoogakker is van essentieel belang. Taal is overal en vakoverstijgend. We hebben een
onderwijsplan lezen, waarin de inhoud en kwaliteits-indicatoren van het taalleesonderwijs beschreven zijn. Zie bijlage

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We hebben een onderwijsplan rekenen, waarin de
inhouden en kwaliteits-indicatoren t.b.v. het rekenonderwijs beschreven zijn. Zie bijlage

Kunstzinnige vorming

De leerkracht zorgt er voor dat de leerlingen ervaringen opdoen binnen de verschillende culturele disciplines dmv in
het rooster opgenomen lessen. Leerlingen verwerven kennis, inzicht en vaardigheden waarmee ze hun gedachten,
gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in kunstzinnige uitingen:muziek,
handvaardigheid, tekenen, drama en dans. Voor meerdere disciplines zijn afspraken gemaakt met culturele
instellingen die het aanbod vorm geven.

1. De leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen en durf om zichzelf met verschillende kunstuitingen te presenteren.

2. Het cultuuraanbod is gebaseerd op de vier culturele vermogens van de Culturele Ladenkast :
https://www.cultuurwinkelbreda.nl/index.php/algemeen/culturele_ladekast

3. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen ervaringen opdoen binnen de verschillende culturele disciplines.

4. De school laat leerlingen regelmatig plaatsen bezoeken van/met verschillende culturele uitingen zoals musea,
theater etc..

5. De school heeft op verschillende disciplines aanbod vastgesteld.

6. De school heeft een interne cultuurcoördinator.

7. De school onderhoudt structurele en inhoudelijke cont(r)acten met culturele instellingen. Cultuureducatie levert een
bijdrage in het bereiken van (kern)doelen binnen andere vakgebieden.
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Wetenschap en technologie

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

1.Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek

2.Wij beschikken over een methode waarin techniek is geïntegreerd 

3.De school zorgt voor voldoende en bruikbare materialen

4.Wij beschikken over een geschoolde techniekcoördinator

5.Wij toetsen de kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek

6.Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills

7.Wij beschikken over een beleidsplan Wetenschap en techniek

8.De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden rondom wetenschap en techniek om boeiende
lessen te kunnen verzorgen 

9.De leerkrachten zijn vaardig in het begeleiden van onderzoeksactiviteiten van kinderen
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Pedagogisch en didactisch handelen

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. De indicatoren zijn opgenomen in een
observatie-instrument (zie Personeelsbeleid) en vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het pedagogisch
handelen kenmerkt zich door de woorden: veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen , waardering en plezier.  Het
didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en
doelgericht.

Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW),  Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht, in Leeruniek, met daarin de
kenmerken van hun leerlingen.  In de schrijfwijzers per vakgebied houden de leerkrachten bij welke doelen zijn
behaald en welke niet. Het aanbod wordt aan de didactische bandbreedte van de groep aangepast.

Ononderbroken ontwikkeling

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken
vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het
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lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In het katern zicht op
ontwikkeling staat onze ondersteuningsstructuur  uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en
welke extra ondersteuning mogelijk is. De (warme) overdracht ( vso-po/po-vo/ eindejaars groepsoverdracht/
tussentijdse instroom) is met vastgelegde afspraken goed geregeld. 

De zorgstructuur
We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar, een maand na de start van het schooljaar en in de maand maart). Tijdens de groepsbesprekingen komen
aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes
(basis-meer-weer) De groepsbesprekingen worden gevoerd tussen leerkracht en IB, in aanwezigheid van de
locatieleider.
Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de
interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. 
Zie verder het document ' zicht op ontwikkeling '.

Passend onderwijs Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens
met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat
we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het
geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we
wel en niet kunnen geven.

PCA onderwijskundig beleid
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren zorgen ervoor dat de (Nuts)waarden en normen binnen de school worden nageleefd.

2. De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde zijn dekkend voor de
kerndoelen

De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen ervaringen opdoen binnen de verschillende culturele disciplines. 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

4. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden rondom wetenschap en techniek om
boeiende lessen te kunnen verzorgen

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,57

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,8

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,85

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,67

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,75

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 3,67

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn gemiddeld

Het aanbod wetenschap en techniek krijgt een meer structureel karakter. gemiddeld

Door het voeren van kindgesprekken krijgen de leraren een beter zicht op individuele
behoeften.

hoog

Actualiseren visie, doelen onderwijsaanbod en -organisatie. Burgerschap. gemiddeld

Het beter leren omgaan met ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. gemiddeld

11 Personeelsbeleid
Integraal personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van De Hoogakker richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd en vormgegeven in "Beoordeling Leraren
Nutsscholen Breda " (WMKPO). Deze competentieset vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de
volgende competenties:

1. Pedagogisch handelen

2. Didactisch handelen

3. Opbrengstgerichtheid

4. Leertijd en organisatie

5. functioneren als teamlid

6. Handelen volgens de levensbeschouwelijke identiteit
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7. Gericht op ontwikkeling

We hanteren de vastgestelde gesprekkencyclus van de Stichting Nutsscholen Breda. Functionerings- voortgangs-,
doelstellingen-, POP- en beoordelingsgesprekken.

In 2019 hebben we de functiebeschrijvingen aan de nieuwe CAO functies schaal 10, 11 en 12 aangepast. Tevens
zullen we de competentie kijkwijzers aanpassen.

De gesprekkencyclus

Beoordeling Leraren Nutsscholen Breda is een pakket met vastgestelde criteria bij de verschillende
competentiegebieden. De indicatoren van de kijkwijzers zijn verdeeld naar start-, basis- en vakbekwaam. De
kijkwijzers worden ingezet tijdens groepsbezoeken. De Hoogakker heeft een gestructureerde gesprekkencyclus,
hierin zitten functionerings- en beoordelingsgesprekken. In het functioneringsgesprek staat het persoonlijk
ontwikkelplan centraal. O nderdeel hiervan vormt de 360 graden feedback.

In het najaar van 2019 is met een projektgroep van leerkrachten een start gemaakt om op een andere manier dan met
de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken het functioneren van leerkrachten te bespreken.

Professionele cultuur

Op De Hoogakker hecht men veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. We werken
met commissies en werkgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van collega's. De personeelsgeleding
van de MR heeft afhankelijk van het onderwerp inhoudelijk overleg met de directeur of een deel van het management
team. 2 x per jaar sluit de algemeen directeur/ bestuurder aan. 

Door middel van onderwijsinhoudelijke werkgroepen worden de leerkrachten betrokken bij het ontwikkelen van het
(onderwijskundig) beleid van de school.

In de bovenschoolse werkgroep CAO en komt het welzijn en de werkdruk van de collega's transparant ter sprake.

Door middel van doelstellingen- en opbrengstgesprekken met het management en interne begeleiding worden de
beoogde en gerealiseerde onderwijsopbrengsten besproken.

In thema-, locatie- en bouwvergadering vindt inhoudelijke afstemming plaats.

Bekwaamheid

De Hoogakker stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de verdere ontwikkeling van de
bekwaamheid. Hiervoor wordt onder anderen een inwerkplan opgesteld. Zittende leraren werken met een persoonlijk
ontwikkelingsplan m.b.v. het programma WMK.  

De leerkracht ontwikkelt zich geleidelijk . Bepaalde vaardigheden moeten eerst ontwikkeld zijn, voordat andere
vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. Het beheersen van basisvaardigheden is een voorwaarde voor de startende
leerkracht om zich door te kunnen ontwikkelen naar het niveau van basisbekwaam respectievelijk vakbekwaam.

In de competentieprofielen in de beoordelingsmodule van WMK zie je per indicator of het bij start, basis- of
vakbekwaam past.wordt dit onderscheid gemaakt.  De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in het
bekwaamheidsdossier. De directeur is een geregistreerd schoolleider. Door middel van individuele en teamnascholing
houden leerkrachten hun kennis en vaardigheden op niveau.

Nutsbasisschool de Hoogakker

Schoolplan 2020 t/m 2022 17



begeleiding

Nieuwe leraren krijgen een parallelmaatje  voor het inwerken in de organisatie. In het inwerkplan wordt vastgelegd
welke onderwerpen deel uitmaken van de inwerkperiode en welke medewerker daarbij betrokken is.. Daarmee wordt
de nieuwe collega op de hoogte gesteld van de missie, de visies en de doelen van de school. Nieuwe leraren
ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren beheersen van de criteria (competentieset), en dan met name de
criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘startbekwaam’.

Alle leerkrachten worden in hun werk begeleid door de interne begeleiding en orthopedagoge daar waar het de
ondersteuning ( van het onderwijsaanbod) aan individuele leerlingen dan wel (delen van) de groep betreft.

Daarnaast is er begeleiding van de leerkrachten in de vorm van :

begeleiding t.a.v. leerlingen met gedrags-e.o. opvoedingsproblematiek  door een schoolcjg-er  en
gedragsspecialist en twee Rots&Watercoaches (mailto:Rots@Watercoaches).
ondersteuning door twee ICT-coördinatoren;
de werkgroep HGW voor werken met Schrijfwijzers ( =planningsdocument)
extern ingehuurde vakspecialisten voor schoolontwikkelingsaspecten;
extern ingehuurde coaches t.b.v.individuele professionele ontwikkeling.

Daar waar de school niet zelf in een begeleidingsvraag kan voorzien wordt (zo mogelijk) externe begeleiding
ingekocht.  

Taakbeleid
Op De Hoogakkerkrijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
overlegmodel. Een CAO werkgroep bovenschools evalueert regelmatig dit model. 
In goed onderling overleg prioriteert het team de schooltaken, zowel organisatorische als onderwijsinhoudelijke. Op
grond van taakomvang en persoonlijke interesses of kwaliteiten worden de taken verdeeld. De groepsverdeling komt
in overleg tussen managementteam en personele geleding van de MR tot stand.
Voor medewerkers die dat wensen wordt een normjaartaakformulier opgemaakt en in een persoonlijk gesprek
besproken.
Deze werkwijze heeft de instemming van het team en levert een grotere bijdrage aan de betrokkenheid en
arbeidsethos van medewerkers dan het tellen van uurtjes waarin het integraal werken met normjaartaakformulieren
helaas vervallen was. 
Daarbij is tevens afgesproken dat het de schoolleiding medewerkers kan aanspreken op het moment dat die te weinig
taken naar zich toe trekken.
De school stelt naast de (niet)lesgebonden  en professionaliseringsuren ook tijd beschikbaar voor werdrukverlichting
en duurzame inzetbaarheid.
Een aantal werkdagen zijn lesvrij zodat leerkrachten zich kunnen richten op hun administratie en andere
groepsgerichte verplichtingen.
Er is een jaarplanner die als doel heeft de verschillende activiteiten zo goed mogelijk over het jaar te verdelen.
Taakbeleid en werkdruk(beleving) vormen onderdeel van teamvergaderingen, mt-overleg, overleg met de personele
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geleding van de gmr en persoonlijke gesprekken met medewerkers. 

Scholing
Scholing c.q. professionalisering  is voor al onze medewerkers een belangrijk deel van hun functie. Persoonlijke
ontwikkelingsplannen (binnen het instrument Werken met Kwaliteitskaarten) vormen een belangrijke verbinding
tussen schoolontwikkeling en de eigen professionalisering. Daarnaast kunnen leerkrachten, ter ontwikkeling van hun
persoonlijke competenties, ook kiezen voor scholingsactiviteiten die (nog) geen rechtstreeks verband hebben met de
schoolontwikkeling.
Met regelmaat maken leerkrachten gebruik van de Lerarenbeurs.In geval van duurdere opleidingen waarvoor geen
subsidiemogelijkheden bestaan worden vaak financiële afspraken gemaakt.
We streven er naar om meer specialismen binnen ons team te ontwikkelen en die kennis in te zetten ten behoeve van
de ondersteuning van de collegae.
Op schoolniveau worden studiebijeenkomsten voor (een deel van) het team georganiseerd.Voorafgaand aan het
nieuwe schooljaar worden deze ingepland in de jaarkalender.Deze bijeenkomsten hebben een rechtstreekse
verbinding met het schoolplan en de jaarplannen van de school en ontstaan vaak op voordracht van een werkgroep.
Steeds vaker wordt de inhoud er van vormgegeven door eigen medewerkers.
Ook op het niveau van de stichting vindt scholing plaats. Een jaarlijkse Nutsstudiedag vindt in het najaar plaats.
Gedurende het jaar worden workshops van de ICT- of Cultuuracademie gegeven, vaak door eigen personeel: leren
van en met elkaar. Maar ook trainingen van meerdere avonden worden op dit niveau georganiseerd, bv. coöperatief
leren en Teach like a champion. Voor dit soort avonden wordt dan externe expertise ingekocht.
Het managementteam schoolt zich jaarlijks vier dagen in WMK en volgt daarnaast ook workshops en trainingen. De
directeur volgt cursussen t.b.v. het schoolleidersregister.  
Bewijzen van professionalisering uploaden leerkrachten in hun bekwaamheidsdossier.

Arbobeleid
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.
De stichting heeft met de ArboUnie een arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten
te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de bedrijfsarts in overleg met de directeur, en eventueel in overleg met de
arbeidsdeskundige, een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens in overleg een
plan van aanpak op.
In het Sociaal Medisch Team overleg spreken de directeuren individueel met de bedrijfsarts en de algemeen
directeur-bestuurder over zieke leerkrachten en ook preventief over leerkrachten waarover de directeur zorg heeft wat
betreft de gezondheid.
Iedere vier jaar nemen we een Risico Inventarisatie en Evaluatie af om tekortkomingen aan het gebouw en/of
materialen in kaart brengen en acties plannen. De R.I.&E. uitslag wordt gekoppeld aan andere personeelspeilingen
zoals de tevredenheidspeiling en de veiligheidsenquête.We beschikken over een registratieformulier voor het melden
van een ongeval en de oorzaak daarvan. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van
onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd door een
externe keuringsdienst.De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de school
brandveilig verklaard.
Op de school is een calamiteitenplan aanwezig en dat regelmatig door de BHV-organisatie geactualiseerd.

Verzuimbeleid
We onderscheiden drie vormen van verzuim: ongeoorloofd verzuim, geoorloofd verzuim niet zijnde verlof en
ziekteverzuim.
Voor de eerste vorm hebben we, omdat het eigenlijk nooit voorkomt op onze school, geen richtinggevend beleid
geformuleerd. In die incidentele gevallen overlegt de directeur met het bevoegd gezag over passende maatregelen. In
geval van geoorloofd verzuim is er eigenlijk steeds sprake van overmachtsituaties waardoor de medewerker niet in
staat is zijn werkzaamheden uit te voeren. In die gevallen maakt de directeur, eventueel in overleg met het bevoegd
gezag, passende afspraken met de betrokken medewerker. In sommige gevallen kan alsnog een beroep gedaan
worden op bijzonder verlof als omschreven in de CAO, in andere gevallen zal er afgesproken worden werkdagen te
ruilen of zijn er mogelijkheden voor een coulanceregeling, dit alles afhankelijk van de omstandigheden.
Voor situaties waarin het verzuim wordt veroorzaakt door ziekte van de medewerker is wel beleid geformuleerd. 
Een zieke medewerker meldt zich ziek bij de directeur of locatieleider en bij de medewerker van de vervangingsdesk
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welke de vervanging regelt. De medewerker meldt zich ook beter bij de directeur of locatieleider. Bij langdurig verzuim
zal de medewerker worden opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij veelvuldig kort verzuim wordt een verzuimgesprek
gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld in overleg met
de algemeen directeur. 
Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de voorschriften van de Wet Poortwachter. De afspraken en uitvoering
van de re-integratie op school vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de
informele contacten door de collegae, door de directeur of locatieleider contact onderhouden met de betrokkene.
Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6 weken)
wordt een kaart of een bloemetje gestuurd namens het team.
Voor verzuim waarvoor geen gekwalificeerde of bevoegde medewerker ter vervanging ingezet kan worden het de
Stichting Nutsscholen Breda een protocol opgesteld dat omschrijft hoe er dan door de schoolleiding gehandeld wordt.
Dit beleid is er op gericht om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.
In de eerste maanden van 2020 wordt door SNB, in samenwerking met het Vervangingsfonds, een plan opgezet om
het verzuim te reduceren en de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.

Mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsbeleid is in samenspraak met PGMR, bestuur en directeuren opgesteld. Aan het begin van ieder
kalenderjaar (februari/maart) wordt onder de medewerkers geïnventariseerd of er belangstelling is voor (vrijwillige)
mobiliteit : het gaan werken op een van de andere scholen van de Stichting Nutsscholen Breda. Daarnaast wordt ook
in het directieberaad gesproken over eventuele wenselijke mobiliteit. De ingebrachte verzoeken worden besproken
zodra bekend is welke plaatsingsruimte op de diverse scholen gaat ontstaan in het nieuwe schooljaar.
Indien een school moet krimpen in de formatie vanwege terugloop van het aantal leerlingen en vrijwillige mobiliteit
onvoldoende oplossingen geeft om de krimp op te vangen is verplichte mobiliteit mogelijk. Over de procedure die
daarvoor gevolgd wordt zijn afspraken vastgelegd binnen het mobiliteitsbeleid.
Er is nog geen extern mobiliteitsbeleid ontwikkeld. 

PCA personeelsbeleid

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school beschikt over een kwaliteitskaart Integraal Personeelsbeleid op De Hoogakker

2. De schoolleiding hanteert een effectieve gesprekkencyclus

3. Op onze school hebben medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan.

4. Op onze school is sprake van een professionele cultuur.

5. Op onze school worden nieuwe leraren begeleid.

6. Op onze school besteden we gericht aandacht aan professionalisering.

7. Op onze school houden we rekening met de wensen en ambities van medewerkers.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door team en schoolleiding m.b.v. een quickscan (WMK-PO).

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerkrachtentevredenheid 2017 - Integraal Personeelsbeleid 3,04

Het stichtingsbreed ontwikkelen van een plan ter verlaging van het verzuim en ter verhoging
van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

(ruim) voldoende

Het ontwikkelen van een alternatief voor de gesprekkencyclus (ruim) voldoende

Aandachtspunt Prioriteit

Een andere vorm geven aan de gesprekkencyclus. gemiddeld
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12 Organisatiebeleid
De schoolleiding

Onze school is een van de vijf scholen van de Stichting Nutsscholen Breda. Het managementteam directeur en 2
locatieleiders en Intern begeleider) geven –onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur-bestuurder van
de Stichting- leiding aan de school. Het MT is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het
(uitvoeren van het) beleid. Het MT wordt bijgestaan door twee  intern ondersteuners en twee ICT- coördinatoren. De
school heeft de beschikking een medezeggeschapsraad  (MR) en een oudercommissie (OC). Op stichtingsniveau is
er een GMR.

Groeperingsvormen
De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Er is sprake van parallelklassen en soms worden er
combinatieklassen gevormd . De groepen 3 op de locatie Wandelakker worden samengesteld vanuit de groepen 1/2
van deze locatie volgens vastgestelde criteria.
Daarnaast zijn er schakelklassen en plusgroepen waarvan de leerlingen aan bepaalde criteria moeten voldoen.
De plaatsing van de leerkrachten voor de groep gaat in overleg met de personele geleding van de MR.
In de toekomst moet wellicht, i.v.m. het mogelijk niet kunnen vervullen van leraar vacatures, naar andere
groeperingsvormen gekeken worden.

Schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de
dagelijkse gang van zaken. Onze vijf belangrijkste ambities zijn:
• De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school daartoe onderneemt.
• De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school.
• De leerlingen voelen zich betrokken bij de school.
• De leraren voelen zich betrokken bij de school.
• De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor elkaar.

Veiligheid
Onze school beschikt over een uitgebreid veiligheidsplan inclusief een psychosociaal veiligheidsplan. Dit plan naast
richtlijnen ook protocollen, o.a. ten behoeve van ingrijpende gebeurtenissen. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van
een leerkracht of kind, een busongeluk bij een schoolreisje of brand zijn.Tevens staat er informatie in over hoe te
handelen bij ongewenst gedrag, zoals bij voorbeeld grensoverschrijdend seksueel gedrag, uitingen van agressie en
ruzie, intimidatie of pesten.
De protocollen dienen als structurerend hulpmiddel om het noodzakelijk handelen af te stemmen op de gebeurtenis
die zich voor doet of voor heeft gedaan.
Er kunnen externe deskundigen worden ingeschakeld die de school terzijde staan.
De Stichting Nutsscholen Breda heeft daartoe een externe vertrouwenspersoon bij de GGD West-Brabant . Deze is
ook inzetbaar in het kader van de klachtenregeling die onderdeel is van het psychosociaal veiligheidsplan.
Om ouders, kinderen en collega's te kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon beschikt onze school over drie
contactpersonen in het kader van de klachtenregeling.
De volledige tekst van het psychosociaal veiligheidsplan is op school in te zien. Op verzoek aan de directeur kan de
tekst beschikbaar gesteld worden.
Andere onderdelen van het veiligheidsplan zijn 
-meldcode huislijk geweld;
-pestprotocol
-veiligheidsplan Agressie & geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten;
-protocol veilig internet
-beleid inzake mobiele telefoons
-ontruimingsplan
-gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie
-protocol Kind en Scheiding
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De school probeert actief incidenten te voorkomen. Daarom beschikt de school over een lesmethode/leerlijn voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling, Goed Gedaan. De lessen staan in het teken van de ontwikkeling van goed en
passend gedrag. Hieraan verbonden hanteert de school gedragsregels ( De elf van Jezelf) die daadwerkelijk worden
gehanteerd.
In eerste instantie worden incidenten afgehandeld door de leerkracht. Maar aard en omvang kunnen het noodzakelijk
maken dat ouders en de schooldirectie worden betrokken bij de aanpak. Ook kunnen externe deskundigen worden
ingeschakeld.
De school heeft ook aandacht voor de fysieke veiligheid.Er zijn meerdere teamleden opgeleid tot
BedrijfsHulpVerlener. Jaarlijks vinden ontruimingsoefeningen plaats om de kinderen voor te bereiden op een incident
dat zich voor zou kunnen doen. Hierbij wordt de school ondersteunt door een BHV-organisatie.
Als onderdeel van de tevredenheidspeiling die het bestuur iedere 4 jaar houdt onder teamleden, ouders en leerlingen
wordt ook gevraagd naar de mate waarin men zich veilig voelt op school en de aandacht die de school besteedt aan
de ontwikkeling van positief sociaal-emotioneel gedrag.
Bij de leerlingen wordt de veiligheidsbeleving jaarlijks bevraagd door de school.
Bij de oudergesprekken die de leerkrachten voeren is aandacht voor het welbevinden van de leerling en de
tevredenheid van de ouders over de sociale veiligheid. Dit zelfde gebeurt in de functioneringsgesprekken met de
medewerkers.

Educatief partnerschap
Samen gaan voor het kind :wij zien ouders als gelijkwaardige partners.
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind
We communiceren op een positieve manier met elkaar op basis van de kernwaarden
• Onbevooroordeeld : Wij luisteren naar elkaars mening
• Veiligheid : Wij bieden ruimte voor het gesprek
• Vertrouwen : Wij bieden ruimte voor eigenheid en zijn eerlijk en duidelijk
• Waardering : Wij delen en vieren successen en denken in kansen

Wat mogen ouders en hun kinderen van ons verwachten?
• Het kind krijgt “Gewoon goed onderwijs”; er is aandacht voor zowel het leren als de sociaal emotionele ontwikkeling
van het kind;
• Wij bieden een ordelijke – rustige leeromgeving: wij werken met duidelijke gedragsafspraken;
• Ouder en leerling  worden serieus genomen. Ouders worden als gelijkwaardige partners behandeld;
• Er heerst een veilig klimaa op onze school t; we waken ervoor dat kinderen niet gepest worden en ich op hun gemak
voelen;
• De leerkracht ziet – hoort – het  kind. Hij kent zijn / haar leerlingen;
• Er is sprake van een doorgaande lijn en overdracht van informatie aan betrokkenen of belanghebbende partijen;
• Ouders worden betrokken bij het leren van hun kind, 
• op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind
• en goed geïnformeerd over algemene schoolse zaken

We willen dat ouders zich lovend uitspreken over onze school ; 'Wauw, wat is de Hoogakker een fijne en goede
school ! Er is in dit schoolplan al een hele hoop beschreven over hoe we dat gevoel bij ouders willen teweegbrengen.
Feitelijk komt dat allemaal neer op :
• Een uitgebreide “warme” intake
• Veiligheid, warmte en hoge leeropbrengsten
• Duidelijke zichtbare gedragsafspraken die kinderen helpen goed voor zichzelf en anderen te zorgen
• Zorgen voor  kwalitatief sterke, oprechte, attente professionals die plezier in hun werk uitstralen 

Uitstroom naar VO
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.
Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld gebaseerd op het handboek PO-VO* van het bestuurlijk
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overleg Breda (BOB).
Deze procedure is vormgegeven in een format.
Het eindadvies wordt in groep 8 door de school gegeven voordat de Eindtoets heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt aan
de hand de van:
• de gegevens uit het leerlingvolgsysteem
• het voorlopig advies van de collega van gr 7, hetgeen is gecommuniceerd met de ouder(s)
• de prestaties van de leerling in gr 8
• de verschillende werkhoudingsattitudes en andere kindkenmerken
• een eventueel afgenomen intelligentie-onderzoek (NIO)
In principe kan het advies bij een hoger uitvallende Eindtoets uitslag, alleen naar boven toe worden bijgesteld.

Verdere ambities:
1. Wij hebben een procedure voor de totstandkoming van de advisering VO opgesteld.
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.
5. Wij controleren of onze adviezen adequaat zijn.

* In dit handboek wordt onder andere een profiel geschetst van de types leerlingen in de verschillende
onderwijsroutes in het voortgezet onderwijs. Er wordt geschetst wat van een “gemiddelde” leerling in het
praktijkonderwijs, in de verschillende leerroutes in van het vmbo basis tot het vwo mag worden verwacht. Om een
goed onderscheid te maken tussen de verschillende leerroutes zijn de beschrijvingen in het vmbo naast elkaar gezet.

Opvang op school
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang
(overblijven) en naschoolse opvang. Deze opvang is, via het zogenaamde makelaarsmodel, uitbesteed aan Kober
Kinderopvang. De Stichting Nutsscholen Breda heeft dit contractueel vastgelegd. Periodiek vindt er overleg plaats
tussen schoolleiding, locatie- en regiomanagement. Dagelijks vindt er overleg plaats tussen personeel Kober en
personeel van onze school.
Op de website en in de schoolgids van De Hoogakker is uitgebreide informatie te vinden over de
kinderopvangmogelijkheden en via links kunnen ouders eenvoudig doorklikken naar specifieke informatie op de
website van Kober.
School en kinderopvang hanteren zoveel als mogelijk dezelfde gedragsregels

Renovatie / uitbreiding Kinderopvang Wandelakker
Vanaf 2020/2021 wordt ons gebouw aan de Wandelakker volledig gerenoveerd en vindt er uitbreiding van de ruimten
voor kinderopvang plaats. 
Hierdoor is het zeer wel mogelijk dat er voor bepaalde groepen tijdelijke huisvesting in een ander schoolpand moet
plaatsvinden.
Daarmee zal de school voor een bepaalde periode uit een drietal locaties bestaan.
Dit heeft de nodige organisatorische consequenties en mede daarom beperken wij ons in deze schoolplanperiode in
de hoeveelheid verbeteronderwerpen. 

Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
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begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Wij communiceren met onze ouders door middel van :
1. persoonlijke gesprekken
2. uitdraai Kijk, portfolio's en (digitale) rapporten
3. voortgangs-, Kijk- en rapportgesprekken
4. website, digitale nieuwsbrief en Parro-app
5. email, brieven en formulieren
Onze belangrijkste ambities zijn:
1. De school betrekt de ouders bij schoolactiviteiten
2. De school informeert ouders regelmatig (info / website) over de actuele gang van zaken op school.
3. De leraren informeren zelf naar relevante opvattingen en bevindingen van ouders over de ontwikkeling van hun
kind op school en thuis.
4. De leraren informeren ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind.
5. De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie

Externe contacten
Onze school staat midden in de gemeenschap. Wij streven naar samenwerking met instanties in de wijk. Onze school
onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we
adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als
school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie
onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als
organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school regelmatige contacten met:
1. Voorschoolse voorzieningen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
2. Pabo Breda Avans
3. Vitalis
4. Breda Aktief
5. Nieuw Veste
6. Dansgezelschap De Stilte
7. Harmonie Vondel
8. De Vlinderfabriek
9. Maekbaar
10. Centrum voor Jeugd en Gezin
11. Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o.
12. Scholen voor bao en vo
13. Mens op School
14. Van Vliet onderwijsadvies
15. Dieter.nl
In het kader van de ondersteuning van leerlingen onderhouden wij contacten met:
• De leerplichtambtenaar
• Gemeente Breda, ivm subsidie Taalatelier
• De wijkagent
• GGD, jeugdverpleegkundige
• Edux Onderwijspartners
• Orthopedagogische bureau's
• Ons SBO, cc-er
• Surplus/Jeugdzorg instanties

PCA organisatiebeleid
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Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur

2. Op onze school is er sprake van een veilig en een prettig schoolklimaat

3. Het schoolklimaat is (mede) sterk gericht op de ontwikkeling van de leraren

4. Onze school is een veilige school

5. Onze school werkt effectief samen met diverse partners (o.a. ouders)

6. Bij ons op school is de privacy van gegevens goed geregeld

7. Onze school onderhoudt gereguleerde contacten met voorschoolse voorzieningen

8. Onze school biedt diverse mogelijkheden voor de opvang van leerlingen

Beoordeling

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

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,25

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,55

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 4

Aandachtspunt Prioriteit

Bij de renovatie van de locatie Wandelakker mogelijkheden voor andere groeperingsvormen
en kinderopvang betrekken.

gemiddeld

Het onderzoeken van de belangstelling onder ouders voor onze school en het desgewenst
opstellen van een plan met interventies.

gemiddeld

Nadenken over organisatorische oplossingen na pensionering locatieleider WA. gemiddeld

13 Financieel beleid
Financieel beleid: Lump-sum financiering, begrotingscyclus en jaarverslag.

Het beleid met betrekking tot de financiën van onze school is afgeleid van de doelstellingen en missie van de Stichting
Nutsscholen Breda. Doelstelling 3 luidt ‘Een gezonde financiële basis’ en omvat de volgende subdoelen: 

• Het opstellen van een meerjaren investeringsprogramma. 

 • Het zorgvuldig in beeld brengen en houden van onze inkomsten en uitgaven. 

• Het versterken van het financieel inzicht van de directies. • Het beter benutten van digitale informatie (m.b.v. het
TIG-platform). 

• Frequent managementrapportage (MARAP)-overleg met het administratiekantoor ten behoeve van de
voortgangsrapportages aan het bestuur. 

• Het verbeteren van de grip op uitgaven ten behoeve van de inzet van flexibele medewerkers. 

• Het zorgvuldig overzicht houden op de instroom van nieuwe leerlingen. 

Deze doelstelling is uitgangspunt voor de jaarbegroting, de meerjarenbegroting van de Stichting en de daaraan
verbonden begrotingen van de scholen. Door een gezonde balans van inkomsten en uitgaven wil de Stichting
Nutsscholen Breda de continuïteit van de totale organisatie waarborgen en de optimale randvoorwaarden creëren om
de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de stichting en het schoolplan van de school te realiseren. 

Lump-sum financiering . 
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Alle financiële middelen worden in samenwerking met het administratiekantoor bovenschools beheerd. De algemeen
directeur-bestuurder stelt jaarlijks in samenspraak met de directeuren en ondersteund door het administratie kantoor
de begroting op. De conceptbegroting wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur en ter advies bij de GMR.
Binnen de stichtingsbegroting is voor iedere school een schoolbegroting opgenomen gebaseerd op de middelen die
aan de school zijn toegewezen door het Rijk en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de ouderbijdragen
die de school ontvangt. Daarnaast is er voor bovenschoolse kosten een bovenschools budget op bestuursniveau.
Middels een digitaal factureringssysteem met een daaraan gekoppelde autorisatie worden de uitgaven zorgvuldig
bewaakt. De directies beschikken ook over een digitaal informatieplatform waarop de actuele financiële situatie van
de school zichtbaar is. Dit geldt ook voor de stichting als geheel. Tijdens het frequent geplande werkoverleg
bespreken de algemeen directeur-bestuurder en de directeur van de school ook de financiële positie van de school.
Door middel van de managementrapportage wordt dit 3 keer per jaar gerapporteerd aan het bestuur, de financiën zijn
daar onderdeel van. Daarin wordt ook verslag gedaan aan het bestuur met betrekking tot de uitgaven voor personeel
en ziekteverzuim. De andere onderdelen van de managementrapportage zijn de voortgang van het onderwijsbeleid,
het personeelsbeleid, onderhoud gebouw, de aanschaf van mi

ddelen en meubilair en de voortgang van de communicatieplannen.

De begrotingscyclus.

De begrotingscyclus bestaat achtereenvolgens uit de opstelling van de begroting door de directies, het goedkeuren
van de begroting door het bestuur, de managementrapportages door de directies aan het bestuur, het opstellen van
het financieel jaarverslag door de algemeen directeur-bestuurder en het vaststellen van dit jaarverslag door het
bestuur. MR en GMR worden hierover steeds tijdig geïnformeerd.

Externe geldstromen .

Van het Rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
Passend Onderwijs-gelden. Deze middelen worden bovenschools beheerd en ingezet middels taakstellende
budgetten op schoolniveau en een bovenschools budget voor bovenschoolse zaken. De omvang van deze budgetten
wordt bepaald in de begroting. Het overgrote deel wordt ingezet om de salarissen en loonkosten van het personeel te
betalen. Samen met de vaste materiële kosten heeft dit tot gevolg dat maar een klein deeltje van het budget jaarlijks
flexibel in te zetten is. Van de lokale overheid ontvangt de school soms projectsubsidies. Bijvoorbeeld voor
verkeerseducatie. Dat moet aan het betreffende doel worden besteed en apart verantwoord. De school verantwoordt
zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de managementrapportage(s).

Interne geldstromen.

Het schoolbestuur vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind wordt
jaarlijks in de schoolgids vermeld. Van de inkomsten wordt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school
bepaald aan welke schoolzaken het geld wordt besteed. Ook de oudercommissie vraagt van de ouders van de school
een vrijwillige bijdrage. Van de inkomsten worden door de oudercommissie diverse feestelijke activiteiten
georganiseerd. Ook dit staat in de schoolgids vermeld. De financiële verantwoording van de ontvangen gelden vindt
jaarlijks plaats via de jaarrekening van de Stichting. Naast deze vrijwillige bijdragen is er ook een verplichte bijdrage
voor leerlingen die tussen de middag overblijven. De begeleiding van het overblijven op onze school wordt verzorgd
door de stichting Kober die ook de buitenschoolse opvang organiseert. Kober Kinderlunch verzorgt de administratie
en inning van de overblijfgelden. Ook dit staat in de schoolgids beschreven. 

Sponsoring .

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

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag
geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in
overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het
onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn
met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces
mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen
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van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant.

14 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) beoordelen en
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan)
met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze
stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Leiderschap
De schoolleiding wordt gevormd door de directeur, de locatieleiders en de intern begeleider van de school.
Kenmerkend voor de schoolleiding is dat ze zich richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat
organiseren van de gang van zaken op school. Daarnaast is voor de schoolleiding met name het onderwijskundig
leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze, daar waar nodig en noodzakelijk,
rekening houdt met verschillen tussen leraren.
De competenties die voor de schoolleiding van belang zijn luiden:
1. Visie
2. Effectief leiderschap
3. Communicatief vermogen
4. Kwaliteitsgericht zijn
5. Resultaatgericht zijn
6. Samenwerkingsvermogen
7. Organisatorisch vermogen
8. Lerend vermogen
9. Lesgevende kwaliteiten
De competentieprofielen van de locatieleider en intern begeleider zijn beschikbaar en worden gebruikt bij de
gesprekkencyclus t.b.v. de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
Voor de directeur is dat nog in ontwikkeling.
In het managementstatuut van de stichting staat vermeld wat de bevoegdheden zijn van de directeur ten opzichte van
het bestuur en de algemeen directeur-bestuurder.
De schoolleiding heeft een master in onderwijskundig leiderschap, schoolleidersopleiding, een andere opleiding in
schoolmanagement of een IB-opleiding gevolgd. De directeur is geregistreerd.
Maar leiderschap op De Hoogakker is meer dan de formele leiding.
We stimuleren onze medewerkers in persoonlijk leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheden op onderdelen
van de school en het werk. En dat doen we ook naar kinderen : we proberen ze verantwoordelijkheden te geven in
hun leren en spelen op school  en daarmee persoonlijk leiderschap in hun ontwikkeling. 

PCA Kwaliteitszorg

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,6

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,73

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,2
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Aandachtspunt Prioriteit

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze laag

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een
korte reflectie op de uitslagen)

laag

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen
van de kwaliteit van de school

laag

15 Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee
jaar (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze
jaarplannen.

PCA Basiskwaliteit

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie 2 - KA2: Kwaliteitscultuur 3,54

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie 2 - OP4: (Extra) ondersteuning 3,51

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie 2 - OR2: Sociale en maatschappelijke
competenties [geen wettelijke eisen]

3,43

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie 2 - SK1: Veiligheid 3,54

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie MT - KA3: Verantwoording en dialoog 3,17

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie MT - OR1: Resultaten 3,56

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie MT - OR3: Vervolgsucces [geen wettelijke
eisen]

3,67

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie1 - KA1: Kwaliteitszorg 3,53

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie1 - OP1: Aanbod 3,47

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie1 - OP3: Didactisch handelen 3,6

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie1 - OP6: Samenwerking 3,3

Meting basiskwaliteit schoolplan 20-23 sessie1 - OR2: Sociale en maatschappelijke
competenties [geen wettelijke eisen]

3,39

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten
noemen we “parels”. Onze parels staan vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

17 Strategisch beleid
De Stichting Nutsscholen  beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.

Bijlagen

1. Strategisch beleid Stichting Nutsscholen Breda
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18 Aandachtspunten 2020 t/m 2022

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Op onze school is het onderwijsaanbod en de kwaliteit van de kernvakken
(Gewoon Goed Onderwijs voor taal en rekenen) beschreven in
onderwijsplannen.

hoog

Op onze school worden de leerlingen betrokken bij en zijn zich bewust van
de door hen te bereiken doelen. Daartoe ontwikkelen leerkrachten
vaardigheden zoals procesfeedback geven, interactie gericht op leren en
denken van leerlingen

hoog

Op onze school wordt goed onderwijs gegeven in de culturele en creatieve
vakken.

gemiddeld

Onze school heeft een passend aanbod voor leerlingen die onvoldoende
uitdaging vinden in het reguliere aanbod in de jaargroep.

hoog

Het vormen van een visie op de positie van de Engelse taal in ons
onderwijsaanbod.

gemiddeld

PCA
Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wetenschap en techniek krijgt een meer structureel karakter. gemiddeld

Door het voeren van kindgesprekken krijgen de leraren een beter zicht op
individuele behoeften.

hoog

Actualiseren visie, doelen onderwijsaanbod en -organisatie. Burgerschap. gemiddeld

Het beter leren omgaan met ordeverstorend en grensoverschrijdend
gedrag van leerlingen.

gemiddeld

PCA
Personeelsbeleid

Een andere vorm geven aan de gesprekkencyclus. gemiddeld

PCA
Organisatiebeleid

Bij de renovatie van de locatie Wandelakker mogelijkheden voor andere
groeperingsvormen en kinderopvang betrekken.

gemiddeld

Het onderzoeken van de belangstelling onder ouders voor onze school en
het desgewenst opstellen van een plan met interventies.

gemiddeld

Nadenken over organisatorische oplossingen na pensionering locatieleider
WA.

gemiddeld

PCA
Kwaliteitszorg

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze laag

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van
de school (en een korte reflectie op de uitslagen)

laag

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding
van de metingen van de kwaliteit van de school

laag
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19 Meerjarenplanning 2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school is het onderwijsaanbod en de kwaliteit van de kernvakken (Gewoon Goed
Onderwijs voor taal en rekenen) beschreven in onderwijsplannen.

Op onze school worden de leerlingen betrokken bij en zijn zich bewust van de door hen te
bereiken doelen. Daartoe ontwikkelen leerkrachten vaardigheden zoals procesfeedback geven,
interactie gericht op leren en denken van leerlingen

Onze school heeft een passend aanbod voor leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden in het
reguliere aanbod in de jaargroep.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wetenschap en techniek krijgt een meer structureel karakter.

Door het voeren van kindgesprekken krijgen de leraren een beter zicht op individuele behoeften.

Actualiseren visie, doelen onderwijsaanbod en -organisatie. Burgerschap.

Het beter leren omgaan met ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

PCA
Personeelsbeleid

Een andere vorm geven aan de gesprekkencyclus.

PCA
Organisatiebeleid

Bij de renovatie van de locatie Wandelakker mogelijkheden voor andere groeperingsvormen en
kinderopvang betrekken.

Het onderzoeken van de belangstelling onder ouders voor onze school en het desgewenst
opstellen van een plan met interventies.

Nadenken over organisatorische oplossingen na pensionering locatieleider WA.

PCA
Kwaliteitszorg

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke wijze

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een korte
reflectie op de uitslagen)

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen van de
kwaliteit van de school

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school is het onderwijsaanbod en de kwaliteit van de kernvakken (Gewoon Goed
Onderwijs voor taal en rekenen) beschreven in onderwijsplannen.

Op onze school worden de leerlingen betrokken bij en zijn zich bewust van de door hen te
bereiken doelen. Daartoe ontwikkelen leerkrachten vaardigheden zoals procesfeedback geven,
interactie gericht op leren en denken van leerlingen

Op onze school wordt goed onderwijs gegeven in de culturele en creatieve vakken.

Onze school heeft een passend aanbod voor leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden in het
reguliere aanbod in de jaargroep.

Het vormen van een visie op de positie van de Engelse taal in ons onderwijsaanbod.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wetenschap en techniek krijgt een meer structureel karakter.

Actualiseren visie, doelen onderwijsaanbod en -organisatie. Burgerschap.

Het beter leren omgaan met ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

PCA
Personeelsbeleid

Een andere vorm geven aan de gesprekkencyclus.

PCA
Organisatiebeleid

Bij de renovatie van de locatie Wandelakker mogelijkheden voor andere groeperingsvormen en
kinderopvang betrekken.

Nadenken over organisatorische oplossingen na pensionering locatieleider WA.

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

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld Op onze school is het onderwijsaanbod en de kwaliteit van de kernvakken (Gewoon Goed
Onderwijs voor taal en rekenen) beschreven in onderwijsplannen.

Op onze school worden de leerlingen betrokken bij en zijn zich bewust van de door hen te bereiken
doelen. Daartoe ontwikkelen leerkrachten vaardigheden zoals procesfeedback geven, interactie
gericht op leren en denken van leerlingen

Op onze school wordt goed onderwijs gegeven in de culturele en creatieve vakken.

Onze school heeft een passend aanbod voor leerlingen die onvoldoende uitdaging vinden in het
reguliere aanbod in de jaargroep.

Het vormen van een visie op de positie van de Engelse taal in ons onderwijsaanbod.

PCA
Onderwijskundig
beleid

Actualiseren visie, doelen onderwijsaanbod en -organisatie. Burgerschap.

Het beter leren omgaan met ordeverstorend en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

PCA
Personeelsbeleid

Een andere vorm geven aan de gesprekkencyclus.

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

Brin: 10RK

Naam: Nutsbasisschool de Hoogakker

Adres: Wandelakker 60-62

Postcode: 4824 SG

Plaats: Breda

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot en
met 2022 geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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23 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 10RK

Naam: Nutsbasisschool de Hoogakker

Adres: Wandelakker 60-62

Postcode: 4824 SG

Plaats: Breda

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2020 tot en met 2022 geldende schoolplan van
deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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