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1 Inleiding

1.1 Inleiding

De indeling van ons schoolplan 2021-2025 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de KSU (Katholieke
Scholenstichting Utrecht) en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke
middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis
van onze actiepunten stellen we jaarlijks een jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de
gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en
evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan
de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal
onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar
bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

2.1 Algemeen

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Katholieke Scholenstichting Utrecht

Algemeen directeur:  Tjeerd de Jong

Adres + nr.:  Kaaphoorndreef 46A

Postcode + plaats:  3563 AV Utrecht

Telefoonnummer:  030-2642080

E-mail adres:  secretariaat@ksu-utrecht.nl

Website adres: www.ksu-utrecht.nl

Gegevens van de school  

Naam school: Op de Groene Alm

Directeur: Judith vd Lee en Alice van Driel

Adres + nr.: 3e Oosterparklaan 71 

Postcode + plaats: 3541 SC Utrecht

Telefoonnummer:  030-6701996

E-mail adres:  info.opdegroenealm@ksu-utrecht.nl

Website adres:  www.ksu-opdegroenealm.nl

De directie van de school bestaat uit twee directeuren. De directie vormt samen met drie collega's een
managementteam. Het management team bestaat uit de directeuren en twee bouwcoördinatoren en de intern
begeleider. Onze school wordt bezocht door 412 leerlingen. Onze school staat in een de buurt Hoge Weide van de
wijk Leidsche Rijn. Dit is een gemengde buurt met sociale huurwoningen, rijtjeshuizen en vrijstaande huizen. Onze
ouders hebben 34 verschillende culturele achtergronden en veel verschillende sociaal-economische milieus. Hierdoor
is de diversiteit van onze populatie kinderen groot. Dat uit zich in onze schoolweging (29,1) en ons spreidingsgetal
(7,8) 

De school is een van de 26 scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht.

3 Sterkte-zwakteanalyse

KBS Op De Groene Alm

Schoolplan 2021-2025 4



3.1 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

 Een sterk pedagogisch klimaat (met de Kanjertraining) 
 Sterk rekenonderwijs 
 Veel structuur 
 Een professionele cultuur 
 Het SISo concept zorgt voor duidelijke organisatorische
en didactische afspraken 
 

 Beter vormgeven van kunst & cultuur onderwijs 
 De resultaten van ons technisch lezen in de
middenbouw zijn erg wispelturig  
 Differentiatie op maat is nog niet in alle groepen de
standaard

KANSEN BEDREIGINGEN

 De diversiteit in onze populatie is een kans voor nog
beter burgerschapsonderwijs 
ICT onderwijs meer implementeren, ook in samenhang
met WNT 

 De invoering van een nieuwe rekenmethode 
 Er is geen opgeleide taalspecialist 
 De krappe arbeidsmarkt

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2021-2025 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Optimaal benutten van de diversiteit in burgerschapsonderwijs
2. Focus op de hoofdvakken; lees- en rekenonderwijs
3. Van en met elkaar leren blijven faciliteren
4. De zeer krappe arbeidsmarkt in relatie tot het opleiden van personeel
5. Ontwikkelingen rondom ontdekkend en ontwerpend leren in het kader van ons WNT onderwijs

4 Risico's

4.1 Risico's

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier 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

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

invoeren nieuwe rekenmethode Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: scholing Kosten: 2000

leerlingen met gedragsproblemen Middel (3) Maximaal (4)
Midden

Maatregel: ondersteuning Kosten: 50.000
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Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

personeelstekort Groot (4) Maximaal (4)
Hoog

Maatregel: zelf opleiden Kosten: hoog

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

personeelswisselingen Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel:

5 De missie van de school

5.1 De missie van de school

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij willen voor ieder kind een veilige en
gestructureerde omgeving bieden, waarin het zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en
creatief gebied. Werken, spelen en leren met, door en van elkaar neemt een centrale plek in. Wij helpen kinderen het
beste uit zichzelf te halen door ze inzicht te geven in zichzelf en hoe zij zich verhouden tot de ander. Met ons
onderwijs dragen wij bij aan een betere wereld. Wij leren onze leerlingen handelen vanuit democratische principes
met oog voor een duurzame wereld en met oog en zorg voor elkaar.

Onze missie is:
"Ik leer mijn beste zelf te zijn"

Bij de KSU werken wij vanuit kernwaarden. Deze dienen als richting voor ons dagelijks handelen en dragen bij aan
onze maatschappelijke opdracht.

Lef
Nieuwsgierigheid
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Aandacht

De missie en kernwaarden worden nader toegelicht in de schoolgids.

6 Onze parels

6.1 Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit. In 2014 is er een onderzoek gedaan door de inspectie op onze school. Wij hadden
toen ca. 40 leerlingen en waren nog in opbouw. Wij zijn toen voldoende beoordeeld (zie het Onderzoekskader 2014).
In 2021 is ons bestuur onderzocht door de inspectie, daarbij zijn een aantal scholen bezocht. Onze school zat niet bij
deze steekproef (zie het Onderzoekskader KSU 2021) Ons bestuur is voldoende beoordeeld. 

Onze school is gegroeid naar ruim 400 leerlingen en heeft zich sterk ontwikkeld. 

In onze kwaliteit enquêtes onder ouders, leerkrachten en leerlingen zien wij hoge scores en een hoge waardering. Het
meest trots zijn we op onze parels:
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Parel Standaard

Onze school biedt Engels aan in alle groepen OP1 - Aanbod

Onze school heeft extra aandacht voor Wetenschap, natuur en techniek OP1 - Aanbod

De leerkrachten zorgen voor een sterk pedagogisch klimaat SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De leerkrachten structureren het onderwijsaanbod OP3 - Didactisch handelen

Wij werken in lerende teams en doen onderzoek samen met docenten en
studenten van de Marnixacademie

KA2 - Kwaliteitscultuur

7 De grote doelen voor de komende vier jaar

7.1 Grote ontwikkeldoelen

Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

Streefbeelden

1. De nieuwe rekenmethode is ingevoerd en wordt geïmplementeerd.

2. Leerkrachten leren van en met elkaar

3. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

4. Leerkrachten zetten ICT middelen structureel in bij het vormgeven van onderwijs op maat.

5. Er is een eenduidig beeld hoe creatieve vorming gestalte krijgt op Op de Groene Alm

6. De resultaten van technisch lezen zijn passend bij onze populatie en ambitie

8 Onze visie op lesgeven

8.1 Onze visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons vak. Ons pedagogisch en didactisch handelen heeft een sterke samenhang in het
zorgen voor kwaliteit.
Onze school geeft eigentijds onderwijs waarbij aandacht is voor het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan
flexibiliteit van onze leerlingen in een snel veranderende wereld. Vaardigheden als taal en rekenen en een goede
algemene ontwikkeling dienen als basis van ons onderwijs. Daarnaast willen wij de leerlingen een aantal
vaardigheden leren die zorgen dat zij voorbereid zijn op een wereld die internationaal gericht is door ze een heel
goede basis in Engels te geven.

Basisschool Op De Groene Alm werkt aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs door het SISo concept (Structureel
Individueel Samenwerkend onderwijs) als basis te gebruiken voor het onderwijs. Het SISo concept biedt ons de
heldere structuren die onderwijskwaliteit en continuïteit garanderen zodat wij de kinderen een goede basis kunnen
geven voor hun verdere ontwikkeling.
Basisschool Op De Groene Alm wil een school zijn die wordt gekenmerkt door samenwerken, leren, openheid en een
warm en betrokken pedagogisch klimaat. 

Het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind nemen een zeer belangrijke plaats in
binnen ons onderwijs. De structurele helderheid op pedagogisch en didactisch gebied van SISo maakt het voor elke
(nieuwe) leerkracht mogelijk binnen afzienbare tijd zijn onderwijskundig handelen op het concept af te stemmen.
Hierdoor ontstaat tevens een waarborg voor de continuïteit, in geval van personeelsverschuivingen.

Met de keuze voor het SISo-onderwijs werken wij aan:

Duidelijke structuren, waarin heldere afspraken zijn en waar ruimte is voor (en grenzen zijn aan) de eigenheid
van elke leerkracht en ieder kind. Een structuur die kinderen (en leerkrachten) voorspelbaarheid, houvast en
veiligheid biedt: veel vrijheid binnen duidelijke grenzen. Wij gebruiken een effectief instructiemodel.
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Wij vinden het van groot belang dat er aandacht is voor het individuele kind en dat die aandacht ook
daadwerkelijk gegeven wordt. Dat een kind de kans moet hebben eigen keuzes te maken. Wij werken aan
eigenaarschap, (zelf)reflectie en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het leren. De aangeboden
instructie en lesstof voor leerlingen is passend bij de ontwikkeling.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren samen te werken met anderen. We accepteren daarbij dat
samenwerken voor de ene leerling gemakkelijker is dan voor het andere. We vinden het belangrijk om
leerlingen te leren sociaal en respectvol om te gaan met anderen. Dus normen en waarden aanleren. We
maken leerlingen ervan bewust dat het ene kind andere capaciteiten heeft dan het andere en geven ze
handreikingen hoe daar mee om te gaan. We vinden het van belang dat kinderen naar elkaar leren luisteren
en elkaar feedback leren geven en ontvangen.  
Wij werken bewust en gericht werken aan het gedrag van elk kind. Gedrag, dat bijdraagt tot de ontwikkeling
van een zelfstandig, verantwoordelijk, bewust en zelf reflecterend mens met een positief zelfbeeld. We
accepteren dat elk kind uniek is en als zodanig met respect dient te worden behandeld. We zijn bewust bezig
samen met onze leerlingen met het leerproces en het “leren leren”. We zijn ervan overtuigd dat als kinderen
‘leren leren’ ook het resultaat uiteindelijk verbeterd. Daarnaast hebben we aandacht voor de sociaal-
emotionele beleving van een kind. Wij gebruiken de kanjertraining voor ons pedagogisch klimaat.

 

9 Onze visie op identiteit

9.1 Onze visie op identiteit

We zijn een multi-culturele katholieke school en stralen dat uit door onze houding ten opzichte van de lee. Vanuit het
katholieke gedachtegoed leer je omgaan met jezelf en anderen.

We accepteren onvoorwaardelijk elk kind zoals het is en leren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Respect
is daarbij het kernpunt.

Vanuit een katholieke mens- en wereldbeschouwing willen we de kinderen de mogelijkheid aanreiken de zin van het
leven te bevragen, te ervaren en van daaruit te handelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen bezig zijn met
hogere waarden in het leven dan materiële.

In onze multi-culturele school nemen onze leerlingen ook kennis van andere religies en culturele achtergronden,
waarbij we een houding van nieuwsgierigheid en respect stimuleren en verschillen en overeenkomsten onderzoeken
in de diverse religieuze stromingen. Samen vieren is kenmerkend voor Op De Groene Alm.

10 Onderwijskundig beleid

10.1 Identiteit

Onze school heeft een grote diversiteit aan culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. De aandacht voor
levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wij besteden structureel en expliciet aandacht aan
geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele
ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en 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. De inrichting van ons onderwijs in burgerschap is beschreven in de
katern Burgerschap (zie bijlage).

10.2 Burgerschap

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen.
Burgerschap heeft tot doel leerlingen tot democratische burgers te ontwikkelen. Ons burgerschapsonderwijs bevat
doelen en vaardigheden waarmee leerlingen gestimuleerd worden om eigen opvattingen te ontwikkelen en een
democratische houding te
vormen. Daarnaast is het van belang om te leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die leerlingen hierop
kunnen uitoefenen.
Burgerschap heeft ook als doel om te leren omgaan met diversiteit en het bevorderen van sociale cohesie. Ons
burgerschapsonderwijs moet daarom stimuleren dat leerlingen elkaar bewust ontmoeten, ze samen leren, ze leren

KBS Op De Groene Alm

Schoolplan 2021-2025 8



omgaan met diversiteit, en verschillende achtergronden van leerlingen leren accepteren. 

Wij hebben een structureel aanbod in de lessen religieuze vorming, wereldverkenning en sociaal-emotionele vorming,
dat zich richt op het ontwikkelen van competenties die bijdragen aan betrokkenheid bij anderen en aan deelname aan
de samenleving. 
In de Kanjertraining is volop aandacht voor de thema’s rondom actief burgerschap en sociale integratie. De school
bevordert de bewuste en actieve deelname van leerlingen aan de samenleving onder andere door aandacht te
besteden aan goede doelen en door een jaarlijks wijkgericht project in groep 7 met de stichting MOVE. 
In onze school is een leerlingraad actief met gekozen leerlingen van de groepen 6, 7, en 8. De leerlingraad denkt mee
over verbeterwensen van de leerlingen op schoolniveau. Zij geven advies aan de schoolleiding.

De school verzorgt tevens lessen over de democratische rechtsstaat. Hoe is het om als burger in een democratie te
wonen? Ook wordt aandacht besteed aan de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting.

Basisschool Op De Groene Alm doet elk jaar mee aan de Dag van de Duurzaamheid.
Leerkrachten en leerlingen doen activiteiten en praten en lezen over hoe we beter met de aarde om kunnen gaan.
Door de natuur te leren waarderen en begrijpen leren wij de kinderen “goed burgerschap” en bewuster om te gaan
met de wereld om zich heen.

Tijdens de week van de Lentekriebels besteden wij extra aandacht aan weerbaarheid, seksuele ontwikkeling en
seksuele diversiteit. Er worden lessen gegeven van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en
belevingswereld van de kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden
ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Relationele en seksuele vorming binnen het
basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen op Op de
Groene Alm.

Op De Groene Alm biedt een leer- werkomgeving waarin burgerschap en integratie zichtbaar en herkenbaar zijn en in
de praktijk worden gebracht. Wij leren kinderen bij ons op school om open te staan voor en betrokken te zijn bij de
multiculturele samenleving. Basisschool Op De Groene Alm staat midden in de samenleving met een populatie die
gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturele achtergronden en zorgt actief voor contact met die
samenleving. Dat doen we zo dat de kinderen leren omgaan met verscheidenheid op het
gebied van godsdienst, etniciteit, opvattingen, leefwijzen- en gewoonten.
Wij verwachten van leerkrachten en ouders dat zij het goede voorbeeld geven met betrekking tot essentiële
kenmerken van de Nederlandse samenleving zoals gelijkwaardigheid, diversiteit, democratie en mensenrechten. 

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

Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke richtlijnen. Wij bieden als extra vak voor alle
leerlingen Engelse les in de groepen 1 t/m 8.

10.4 Vakken en methodes

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito &
IEP) 
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Vak Methode Toetsinstrument

Taal Kleuterplein 
Veilig leren lezen Kim versie 
Taal actief 4

observaties met KIJK! 
methode gebonden toetsen 
methode gebonden toetsen 
Cito toetsen 
IEP eindtoets

Technisch lezen Veilig leren lezen 
Station Zuid

methode gebonden toetsen 
methode gebonden toetsen 
dyslexie screening 
Cito DMT & AVI 
IEP eindtoets

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip methode gebonden toetsen 
Cito Begrijpend lezen 
IEP eindtoets

Spelling Taal actief 4 methode gebonden toetsen 
Cito spelling 
IEP eindtoets

Schrijven

Rekenen Kleuterplein 
WIG 5

observaties met KIJK! 
methode gebonden toetsen 
Cito rekenen  
IEP eindtoets

Engels I-pockets 
Our disovery island

methode gebonden toetsen 
English benchmark

Geschiedenis en Aardrijkskunde Argus Clou methode gebonden toetsen

Wetenschap, natuur en techniek Eigen leerlijn

 Verkeer  VVN  methodegebonden toetsen

 Tekenen, handvaardigheid  Moet je doen!  

 Muziek  Vakdocent  

 Bewegingsonderwijs  Basislessen  

 Religieuze vorming  Trefwoord  

 Sociaal-emotionele vorming  Kanjertraining  

10.5 Taalleesonderwijs

Nederlandse taal is een belangrijk kernvak. Wij zorgen dat we ruim voldoende aandacht besteden aan alle aspecten
van het taalonderwijs. Onze werkgroep Taal monitort de kwaliteit van ons taalonderwijs en adviseert en ondersteunt
leerkrachten ten aanzien van verbeteringen van het taalonderwijs.

De grote diversiteit in de basis van de Nederlandse taal bij onze leerlingen vraagt om goede differentiatie en extra
oefening bij leerlingen met achterstanden.

Alle leerlingen worden besproken door leerkrachten met onze intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten ook bij
handelingsadviezen. Die kunnen variëren van extra uitdaging, extra instructie, extra aanbod en tijd tot
ondersteuningsvragen bij het samenwerkingsverband.
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10.6 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde is een belangrijk kernvak. Wij zorgen dat we ruim voldoende  aandacht besteden aan rekenen
en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde.

Onze werkgroep rekenen, onder leiding van een rekenspecialist, monitort de kwaliteit van ons rekenonderwijs en
adviseert en ondersteunt leerkrachten ten aanzien van verbeteringen van het taalonderwijs.

We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij sommige leerlingen leidt tot
problemen. Daarom zetten wij de vertaalcirkel in voor meer begrip en richt het automatiseren zich op kale sommen.

Alle leerlingen worden besproken door leerkrachten met onze intern begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten ook bij
handelingsadviezen. Die kunnen variëren van extra uitdaging, extra instructie, extra aanbod en tijd tot
ondersteuningsvragen bij het samenwerkingsverband.

10.7 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie en wereldgericht onderwijs vinden wij van belang voor de ontwikkeling van wereldburgers. Wij willen
onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,
biologie, gezond gedrag en verkeer.

Voor aardrijkskunde en geschiedenis werken wij met aparte methodes. Natuurkunde, biologie en gezond gedrag zijn
verweven in een doorgaande lijn wetenschap, natuur en technologie onderwijs. Rondom wereldoriëntatie werken wij
deels methodisch en deels onderzoekend en ontwerpend.

Verkeer heeft een aparte leerlijn.

10.8 Creatieve vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de kunstzinnige en culturele
diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen.
Wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen
genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.
Wij stimuleren onze leerlingen in hun eigen creatieve ontwikkeling. Dat doen wij in de vorm van tekenen, schilderen,
beeldende vorming, muziek, drama en dans, maar ook bij het ontwerpend leren en creatief schrijven.

10.9 Bewegingsonderwijs

Dagelijkse voldoende fysieke activiteit is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en het
aanleren van een actieve levensstijl. Beweging is uiteraard belangrijk voor de motorische ontwikkeling en motorisch
vaardig zijn is van belang bij het ontdekken en verkennen van de omgeving om je heen. Bewegingsonderwijs heeft
ook sociale aspecten zoals het leren omgaan met winnen en verliezen en samenwerken.
Ons bewegingsonderwijs wordt gegeven door vakleerkrachten gymnastiek en bevoegde leerkrachten.

10.10 Wetenschap en technologie

Wetenschap, natuur en technologie biedt ons de mogelijkheid om te werken aan wereldburgerschap. Onze leerlingen
kunnen samenwerkend leren, ontwikkelen hun creatief denkvermogen en handvaardigheid en leren oplossingen te
bedenken voor vraagstukken.
Een onderzoekende houding zorgt voor meer betrokkenheid en verdieping en
biedt kinderen de mogelijkheid om ook op andere vlakken dan taal en rekenen
excellent te zijn.
Door de natuur te leren waarderen en begrijpen, leren wij de kinderen “goed
burgerschap” en bewuster om te gaan met de wereld om hen heen. 

10.11 Engels

Wij geven onderwijs in Engels van groep 1 t/m 8. In deze tijd vervagen landsgrenzen, wordt de samenleving steeds
multi-cultureler en wordt internationaal samenwerking gezocht. Dat vraagt van ons om wereldburgers op te leiden. Wij
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geven met ons Engels aanbod onze leerlingen een sterke basis. Wij zijn gecertificeerd door Early Bird voor de
kwaliteit van ons Engels onderwijs.  

10.12 Leertijd

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Wij plannen voldoende leertijd,
zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. Effectieve leertijd gaat niet alleen over planning,
maar vooral over gedrag. Wij spreken leerlingen en ouders aan op gedrag zoals absentie en laatkomen.

10.13 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW) en met groepsplannen. 

Alle leraren beschikken over een onderwijs continuüm overzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen en
bijzonderheden met betrekking tot hun schoolloopbaan. 

Op basis van observaties en toetsresultaten stellen de leraren vier keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan
onderscheiden we de instructiegevoelige groep, de instructieafhankelijke groep en de instructie onafhankelijke groep.
De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een
groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.

Voor kinderen die daarboven nog extra uitdaging nodig hebben is er twee keer per jaar extra cursusaanbod zoals
filosofie of schaken.

Voor kinderen die daarboven nog extra ondersteuning nodig hebben betrekken wij het samenwerkingsverband en
zetten wij zo nodig arrangementen in voor de extra ondersteuning.

10.14 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 Kanvas (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken
vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het
lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning of uitdaging. In ons
ondersteuningsplan plan staat onze ondersteuningsstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en
welke extra ondersteuning.

10.15 De zorgstructuur

Onze intern begeleider werkt nauw samen met onze leerkrachten aan onze ondersteuningsstructuur. We volgen de
ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na
de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als
geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De
groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn
om de achterstand te verhelpen of uitdaging te bieden. Zie verder het ondersteuningsplan van de school.

10.16 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 (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven.

10.17 Toetsing

Om de ontwikkeling van kinderen te volgen maken wij gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke
toetsen in de groepen 3 t/m 8. Bij de kleuters maken wij gebruik van een observatie methode (KIJK!) 
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Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys en geanalyseerd om een passend onderwijsaanbod te bieden.  De toetsen worden afgenomen conform de
opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden op de
rapportenavonden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind en de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle
leerlingen mee aan de eindtoets (IEP). Ouders krijgen vanaf eind groep 6 een voorlopig advies en in groep 8 wordt
dat een definitief VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids.

10.18 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. 

Op onze school werken we resultaatgericht: we beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de
sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we een overzicht van normen en toetsuitslagen (zie bijlage). 

Wij hebben onze ambities voor de komende drie jaar vastgelegd en sturen op de resultaten door te kijken naar
functioneringsniveaus en referentieniveaus. Op basis van een analyse stellen we interventies vast. 

Wij werken met een protocol met criteria voor versnellen en vertragen.  Om de ononderbroken ontwikkeling te
waarborgen hanteren we normen voor verlengen (5%), vertragen (1%). Als de normen overschreden worden, gaan
wij dat onderzoeken en stellen we interventies vast.

10.19 PCA Onderwijskundig beleid

Kwaliteitsindicatoren

1. Onze school besteedt planmatig aandacht aan levensbeschouwing, sociale ontwikkeling en maatschappelijke
ontwikkeling (burgerschap)

2. Onze school biedt Engels aan in alle groepen

3. Onze school besteedt expliciet aandacht aan wetenschap en techniek

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,57

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,4

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,38

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

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,17

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren vertonen voorbeeldgedrag gemiddeld

De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

gemiddeld

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

gemiddeld
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11 Personeelsbeleid

11.1 Integraal personeelsbeleid

Integraal personeelsbeleid van op Op de Groene Alm richt zich op het afstemmen van persoonlijke doelen en
vaardigheden op de doelen en kenmerken van onze schoolorganisatie. Dit leidt tot verhoging van onze
onderwijskwaliteit. 

Zo kunnen leerkrachten professioneel het vak uit te oefenen, groeien en daardoor met plezier te werken.

Om dat te bereiken voeren we met onze leerkrachten functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en houden
we klassenbezoeken. Ook gesprekken in het kader van loopbaan, verzuim en vitaliteit behoren tot de directietaken.
We hebben intern een schoolopleider die leerkrachten coacht in hun (persoonlijke) ontwikkeling. 

De teamontwikkeling is gekoppeld aan de missie, visie en ambities van de school.  

 

11.2 De gesprekkencyclus

De ontwikkeling van leraren en van ons schoolteam draagt bij aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie en
kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen.

Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leerkracht  heeft minimaal 1x per jaar een
klassenbezoek met nabespreking, functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek (1x in de 3 jaar) met directie om
de kwaliteit en welbevinden van de leerkracht te bespreken. Daarnaast voert directie in alle groepen flitsbezoeken. 

Tijdens de functioneringsgesprekken wordt de ontwikkeling van de individuele leerkracht besproken. De leerkracht
vertelt aan de hand van de 8 competenties de fase waarin hij of zij zich bevindt. Afhankelijk van de uitkomsten
daarvan worden nieuwe doelen geformuleerd of beoordeeld of andere doelen zijn behaald. 

In de cao wordt gesproken over een aantal stadia van bekwaamheid van leraren. Wanneer een leerkracht net van de
Pabo afkomt, is hij startbekwaam, vervolgens ontwikkelt hij zich tot een basisbekwame en vakbekwame leraar. 

Bij de observaties in de groep en in de gesprekken kijken we naar vastgestelde indicatoren passend bij de fase van
bekwaamheid. 

11.3 Professionele cultuur

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we in
ons team samen in professionele leergemeenschappen en met inhoudelijke werkgroepen. 

Onder leiding van specialisten die verantwoordelijk zijn voor hun vakgebied  zorgen we voor inhoudelijke expertise en
gedeeld leiderschap binnen de organisatie. Zo zorgen we voor gedeeld leiderschap.

In lerende teams onderzoeken de leerkrachten leervragen en delen ze de bevindingen ervan met elkaar.

Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de
school.

Samen met de Marnix doen we onderzoek in een Research en Design groep. Samen met opleiders van de PABO,
studenten en leerkrachten geven we betekenis aan de opbrengsten van het onderzoek.

11.4 Bekwaamheid

Onze school is een geaccrediteerde opleidingsschool waarbij studenten opleiden centraal staat. Als we nieuwe
collega 's bij ons op Op de Groene Alm starten verwachten we dat ze bevoegd zijn. We werken met leerkrachten,
onderwijsondersteuners en studenten. Leerkrachten leren een leven lang, als ze net van de PABO komen en als ze
ervaren en vakbekwaam zijn.
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De leraren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, zij houden dat bij in hun eigen (bekwaamheid)
dossier. De directeuren zijn geregistreerd schoolleiders en staan ingeschreven in het schoolleidersregister.

We zijn trots op ons team, waarin we studenten intern hebben opgeleid en nu onze collega 's zijn, 

11.5 Begeleiding

We hebben een interne schoolopleider die is vrijgeroosterd en als taak heeft om nieuw studenten en leerkrachten te
coachen en te begeleiden op de werkplek. Wij vinden het erg belangrijk om te investeren in deze inductiefase, om van
start-basis naar vakbekwaam leerkracht door te kunnen groeien. Door middel van intervisie, klas observaties,
persoonlijke gesprekken met de schoolopleider en directie zal de nieuwe medewerker zich snel thuisvoelen en
ingewerkt zijn bij ons op school.  

Starters krijgen een maatje (meestal een parallelcollega) en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder
budget’ van 40 uren op jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De schoolopleider voert het inwerkbeleid uit,
waarbij het speerpunt ligt op het inwerken en wegwijs maken in de school, de missie en visie vertalen naar de praktijk
en de ervaringen in de groep.

11.6 Taakbeleid

Elk jaar bepalen we samen met het team de verdeling van taken. Op basis van talent, affiniteit en specialisme maken
de leerkrachten keuzes voor een bepaalde taak. We hebben daarbij gekozen voor het basismodel. Vóór de
zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of
lesgebonden en/of behandeltaken, de opslagfactor, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken. 

11.7 Scholing

Scholing van leerkrachten en ondersteuners komt aan de orde in de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen
voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de
schoolverbeterdoelen of persoonlijk ontwikkeldoelen) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte
scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de
school. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje
professionalisering.

11.8 PCA Personeelsbeleid

Beoordeling

We nemen in een cyclus van 3 jaar de vragenlijsten van WMK compact af onder personeel (maart 2021), ouders (juni
2019) en leerlingen (juni 2019).

Ambitie om in juni 2022 de vragenlijsten opnieuw uit te zetten onder ouders en leerlingen. 

De vragenlijsten personeel zullen zich specifiek richten op de aandachtspunten uit de lijst van 2021.

Na aanleiding van de uitkomsten van de leerkrachtenlijst hebben we met het team een diepere analyse gemaakt.
Hieruit kwam naar voren dat de invloed van Corona op meerdere punten en de score invloed heeft gehad. Het team
heeft betekenis gegeven aan deze uitkomsten en geconcludeerd dat sommige punten niet mee hoeven worden
genomen in het komende 4 jarenplan omdat ons onderwijs er anders uitziet dan tijdens de schoolsluiting. Daarom
geven we ze een prioriteit laag.

Omschrijving Resultaat

medewerkers - Integraal Personeelsbeleid 3,08

Aandachtspunt Prioriteit

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de klassenbezoeken laag

De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden laag
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12 Organisatiebeleid

12.1 De schoolleiding

Onze school is een van de 24 scholen van de Katholieke Scholenstichting Utrecht. De directie, Judith vd Lee en Alice
van Driel geven leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en
het (uitvoeren van het)beleid. De directie vormt samen met de twee bouwcoördinatoren (voor de onder- midden en
bovenbouw) en de IB-er het Management Team. Op de Groene Alm heeft een actieve leerlingenraad, een activiteiten
commissie en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

12.2 Groeperingsvormen

Onze school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Er zijn 5 groepen 1-2 en de groepen 3 tot en met 8 zijn
parallelklassen. We hebben 17 groepen in ons schoolgebouw. 

De lessen worden in de eigen groep aangeboden. De leerkracht zorgt voor differentiatie en hulp aan de leerlingen in
de groep. 

12.3 Lestijden

We werken op de Groene Alm met een continurooster en hebben schooltijden van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur
– 14.15 uur. Dit geldt voor alle groepen, 1 t/m 8. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kan uw kind de klas in. De
groepsleerkracht is dan aanwezig. 

12.4 Schoolklimaat

Op onze school zorgen we ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ondersteuners zich veilig, gezien en serieus
genomen voelen. Voor ons is dit voorwaarde om tot leren te komen. 
Nabijheid en betrokkenheid zijn belangrijke factoren. Dat betekent dat leerkrachten, ondersteuners en de
schoolleiding oprechte interesse tonen in elkaar en onze leerlingen. 
Duidelijke regels en onze SISo structuur (zie schoolgids) dragen bij aan een rustig leerklimaat. We hebben afspraken
over inrichting en over hoe we ons gedragen in de school.  Deze regels hebben een positieve invloed op het
leerlingengedrag. Hierdoor is er rust en ontstaat een omgeving waarin leerkrachten graag werken en leerlingen tot
leren kunnen komen. 
Door een positief pedagogisch klimaat te scheppen, weten leerkrachten en ondersteuners goed hoe ze in kunnen
spelen op de behoefte(n) van leerlingen. 

12.5 Veiligheid

De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en  leerkrachten. Dat is vastgelegd in
het veiligheidsplan (aanwezig op school) van Op de Groene Alm.

In het kader van veiligheid is een personeelslid aangesteld als preventie medewerker. Zij is het eerste aanspreekpunt
daar waar het gaat om pesten, zij coördineert het pestbeleid en zorgt voor de actualisatie en uitvoer van het
veiligheidsbeleid en geeft leiding aan een team van bhv-ers op Op de Groene Alm. De preventie medewerker werkt
nauw samen met directie. 

De school beschikt over een ongevallen en incidenten registratiesysteem. Deze worden geregistreerd in een format.
Een incident wordt geregistreerd als de preventiemedewerker of directie inschat dat het werkelijk een incident is, of na
een officiële klacht. De preventiemedewerker analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de
leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn Op de Groene Alm schoolregels waar leerkrachten,
ondersteuners, ouders en leerlingen zich aan houden.

De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: de kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  De Kanjertraining
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bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te
verbeteren (curatief). Onze leerkrachten zijn bevoegd kanjertrainers. In het leerlingvolgsysteem van KanVAS houden
we de resultaten bij en volgen we de kinderen in hun gedrag.

12.6 Monitoring

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
(gr 5-8) uit KanVAS die valide en betrouwbaar is.  Ouders en leraren worden 1 x per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De
uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.

12.7 Informatie veiligheid

De school beschikt over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en op de website worden ouders hierover geïnformeerd. De school beschikt
over 5 BHV’ers.

12.8 Samenwerking

Op de Groene Alm staat voor gericht partnerschap. Partnerschap dat ons helpt en onze kinderen ondersteunt.

Ouders en partners van buiten de school zijn bij ons welkom om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het
welbevinden van kinderen. Zij worden op onze school betrokken bij Je beste zelf zijn.  Ouders zijn onze belangrijkste
partners. We zien ze daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de ouders is het van belang dat zij goed
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. zo nemen wij de tijd om ouders te informeren, in 20 minuten
gesprekken over hun kind of als er wat speelt.

We werken samen met andere scholen in het primair onderwijs, als kinderen als zijinstromer bij ons komen of als
leerlingen van ons verhuizen en naar een andere school gaan.   

Andere partners waarmee wij samenwerken zijn het peutercentrum van KOKO, de buitenschoolse opvang van
Saartje en de Marnix academie (PABO).

Aan Op De Groene Alm is het peutercentrum De Kleine Alm van KOKO verbonden. Kinderen vanaf tweeënhalf jaar
zijn twee tot vier dagdelen in de week welkom in het peutercentrum. Deze samenwerking is gericht op informatie
uitwisseling over leerlingen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. De peuter leert spelen en plezier hebben
met de juf en andere kinderen zodat het kind, als het vier wordt, een goede start kan maken op de basisschool. 

In ons gebouw is de samenwerking met Saartje voor de buitenschoolse opvang geregeld. Bij de buitenschoolse
opvang (BSO) van Saartje, locatie de Groene Weide, voelen alle kinderen van 4-12 jaar zich thuis. 

We hebben in overleg met onze partners in de school een eenduidig pedagogisch beleid gemaakt waarin we samen
verder werken aan een goed pedagogisch klimaat.

Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-
verband en met zorgpartners. 

De Marnix Academie is een opleidingsinstituut voor leerkrachten en onze partner als het gaat om opleiden in de
school. Op de Groene Alm is gecertificeerd als opleidingsschool. Onze leerkrachten zijn opgeleid als mentoren om de
studenten te kunnen begeleiden. De Marnix verzorgt nascholing van onze leerkrachten. In onze school werken wij
samen met docenten van de Marnix Academie, leerkrachten van onze school en studenten in een onderzoeksgroep
(research en design), aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Wij krijgen ook internationale studenten van de
Marnix waardoor onze leerlingen hun Engels in de praktijk kunnen brengen. 

Onze school wordt satellietschool in de pilot anders opleiden in Leidsche Rijn. Wij gaan extra aandacht besteden aan
het opleiden van zij-instromers die versneld voor de klas gaan.

12.9 Uitstroom naar VO

Kinderen en ouders worden door de leerkrachten van op Op de Groene Alm voorbereid op de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs. Wij zijn voor ouders het eerste aanspreekpunt. Het voortgezet onderwijs organiseert voor
basisschoolleerlingen een open lesmiddag, informatiedagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Leerlingen maken met
hun ouders een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool voor het best
passende onderwijsniveau is bindend. 
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Ons advies wordt gegeven door een team van leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de Intern Begeleider. Wij
streven naar kansrijk adviseren.

12.10 Privacy

Verwijzing naar KSU website en protocollen wat betreft AVG, privacy. 

13 Financieel beleid

13.1 Financieel beleid KSU

Inleiding  
Het financieel beleid van de Katholieke Scholenstichting Utrecht start in feite op de werkplek, in de scholen, bij de
kinderen. Daar ligt immers de basis voor ons werk: onderwijs verzorgen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daar ligt ook
de basis van het financieel bestaan van de stichting/de scholen: de bekostiging is in principe afhankelijk van het
aantal kinderen in een school. Op schoolniveau zijn er beleidskeuzes die grotendeels bepaald worden door de kaders
zoals die door het College van Bestuur in beleid geformuleerd zijn.

Instrumenten en toepassingen school specifiek 
De instrumenten die op financieel gebied beschikbaar zijn voor een school zijn: - een exploitatiebegroting, -
meerjaren-investeringsbegrotingen voor meubilair, onderwijsleerpakket en ICT (hardware), - een meerjaren-
onderhoudsplan en een onderhoudsbegroting per jaar. De investeringsbegrotingen hebben een relatie met de
exploitatiebegroting omdat de afschrijvingslasten in de exploitatie komen. Jaarlijks wordt, in de voorbereidingsfase
van de kalenderjaarbegroting, door het College van Bestuur een kaderbrief opgesteld, waarin de kaders en
mogelijkheden voor de scholen vastgelegd zijn. De onderhoudsbegroting wordt vastgesteld op basis van een
meerjaren-onderhoudsbegroting waarvoor een externe dienst een bouwkundig onderbouwde opzet aanlevert. De
kosten, voortkomend uit de onderhoudsbegroting worden betaald vanuit een voorziening voor groot onderhoud. Ten
aanzien van de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening wordt een beperkte solidariteit toegepast door bij het bepalen
van de dotatie op schoolniveau een minimaal en maximaal % van de materiele begroting toe te passen. Ten behoeve
van de inzet van personeel wordt met een model gewerkt, waarbij de keuze is gemaakt voor gedeeltelijke onderlinge
solidariteit tussen de KSU-scholen. Op grond van beleidskeuzes vindt beperkte herverdeling tussen de scholen
plaats. In het Bestuursformatieplan wordt per schooljaar vastgelegd hoeveel personeel ingezet kan worden op een
locatie uitgaande van de bekostiging vanuit het Rijk, andere geldstromen en op basis van beleidskeuzes van de KSU.
Voor specifiekere informatie hieromtrent wordt verwezen naar het meest recente Bestuursformatieplan van de KSU,
dat te vinden is op de website van de KSU. Naast directe inzet van personeel, zijn er ook indirecte personele kosten.
Dit betreft met name uitgaven op het gebied van schoolontwikkeling, nascholing, teambuilding en kosten MR.
Hiervoor dienen scholen een bedrag van ongeveer 20% van hun inkomsten aan Personeel en arbeidsmarktbeleid te
begroten.

Budgetten op gezamenlijk KSU niveau
In het strategisch beleidsplan wordt de gezamenlijkheid van de KSU scholen benadrukt door het uitgangspunt “dat het
geheel meer is dan de som der delen”. Onze scholen zijn los van elkaar goed, maar in samenwerking met de andere
scholen worden ze nog beter. Het financieel beleid, in lijn met deze visie, kent drie begrotingscategorieën waar een
gezamenlijke begroting op KSU niveau voor wordt gemaakt. De keuze om bepaalde zaken gezamenlijk te regelen,
heeft als achtergrond ofwel schaalvoordelen ofwel solidariteitsafwegingen De scholen dragen -in verhouding tot hun
inkomsten- een bedrag af om gezamenlijk op KSU-niveau deze uitgaven te kunnen doen. De volledige uitwerking van
dit beleid is terug te vinden in de jaarlijkse begroting van de KSU. Hieronder de drie begrotingscategorieën zoals we
deze op KSU niveau kennen: De begrotingscategorie “Gezamenlijk beleid” is opgezet voor initiatieven op het gebied
van bijvoorbeeld PR en communicatie, werving en selectie en kwaliteits- en organisatie-impulsen De
begrotingscategorie “Solidariteit” staat voor gezamenlijk beleid op het gebied van bijvoorbeeld langdurige
ziektevervanging, begeleiding van de arbodienst, duurzame inzetbaarheid en ouderschapsverlof. Ten slotte is er de
begrotingscategorie “Kantoor”, waarmee de personele en materiele kosten van het stafbureau worden afgedekt.

In te zetten gelden, voorzieningen en reserves 
Als uitgangspunt geldt: de financiering van een school gebeurt in principe naar rato van het aantal leerlingen van de
school. Dit is de basis van de personele en de materiële bekostiging. Een school dient plannen op te stellen die
uitgaan van sluitende begrotingen. Het is echter noodzakelijk om te zorgen dat er gelden beschikbaar blijven als
voorziening, c.q. reserve, voor de momenten dat de bekostiging van de aanwezige leerlingen niet voldoende is om
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(tijdelijk) een school in personele en materiële zin in werking te houden. Daarnaast is het bestaan van reserves nodig
voor het afdekken van bepaalde risico’s. Scholen kunnen beschikken over de volgende reserves: - een reserve
personeel; - een reserve PAB en - een algemene reserve. Inzet van middelen vanuit deze reserves kan op basis van
een door de school opgesteld en door het College van Bestuur goedgekeurd plan. Dit kan betrekking hebben op
noodsituaties maar zeker ook op extra ontwikkelplannen. Deze reserves mogen echter niet te groot worden. Middelen
die niet ingezet worden, komen immers niet ten goede aan de leerlingen waar de bekostiging voor ontvangen is.
Stichting breed zijn maximumbedragen vastgesteld voor de reserves per school. Daarnaast geldt de stelregel dat een
reserve niet negatief mag zijn. Periodiek wordt een risico-inventarisatie gedaan, waarbij beoordeeld wordt hoeveel het
weerstandsvermogen voor de KSU in totaal zou moeten zijn. Het gewenste weerstandsvermogen reflecteert de
benodigde reserve die nodig is om ingeschatte risico’s af te kunnen dekken. Bij het beoordelen van de vraag om de
schoolreserves te mogen inzetten wordt steeds meegewogen of op dat moment de reserves van de totale KSU,
evenals die van de school dit toelaten.

13.2 Financieel beleid Op De Groene Alm

De financiële middelen die wij krijgen via ons bestuur zetten wij zoveel mogelijk in voor uitstekend onderwijs aan de
leerlingen en de exploitatie van het gebouw.
Wij kijken daarbij naar onze speerpunten in relatie tot scholing van medewerkers, aanschaf van materialen en
mogelijke verbeterplannen.
Ons financieel management is gebaseerd op meerjarenbeleid wat in jaarplannen wordt omgezet.
Wij volgen de volgende cyclus:
1. Plannen maken en doelen stellen 
2. Uitwerken van het programma en begrotingswensen helder krijgen
3. Plannen bespreken met het bestuur en opnemen in de begrotingsgesprekken
4. Middelen koppelen
5. Uitvoeren van de plannen
6. Evalueren en verantwoorden

13.3 PCA Financieel beleid

14 Kwaliteitszorg

14.1 Kwaliteitszorg

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn
om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden wat
vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen stellen wij, hoe zorgen wij dat wij de
gewenste kwaliteit leveren, hoe houden wij die kwaliteit vast en hoe weten dat de mensen die betrokken zijn bij onze
school dat ook vinden? 

Vanuit een meerjarenplanning 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. Op onze school
betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Planmatig wordt onze school
geauditeerd, bespreken wij onze plannen en ontwikkelingen met de MR en wij beschikken over een leerlingenraad.
Ieder jaar stellen we een jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. 

Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat afspraken goed vastgelegd
worden in kwaliteitskaarten Onze school maakt, net als alle andere scholen van de KSU, gebruik van het
kwaliteitszorgsysteem van Parnassys, Ultimview en WMK. 

14.2 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2021. De vragenlijst is gescoord door een deel van de
leerkrachten. (n=32). Het responspercentage was 53%. Het responspercentage is goed. daardoor krijgt de school een
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goed beeld van onze kwaliteit. De leraren zijn gemiddeld genomen heel tevreden over de school. Gemiddelde score:
3,40. Daarmee scoren wij ruim voldoende.

14.3 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in juni 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 (n=194). Het responspercentage was 94%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen erg tevreden over
de school. Gemiddelde score: 3,44. Het respons percentage is uitstekend. Daarmee geven de uitslagen een zeer
betrouwbaar beeld van de mening van de leerlingen. Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de
school: de leerlingenraad bespreekt 1 x per maand zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school.

14.4 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in juni 2019. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school
(n=224). Het responspercentage was 37%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school: score 3,22.
De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de MR.

Een aandachtspunt volgens ouders is kwaliteitszorg. Wij kregen een lage score vanwege het feit dat wij niet
regelmatig vragen wat ouders verwachten van de school.

14.5 Meerjarenplanning

14.6 PCA Kwaliteitszorg

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,4

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,55

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,5

15 Basiskwaliteit

15.1 Basiskwaliteit

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

15.2 PCA Basiskwaliteit

Kwaliteitsindicatoren

1. De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

2. De leraren stemmen de instructies en de spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van
groepen en individuele leerlingen

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

medewerkers - Kwaliteitszorg 3,23

medewerkers - Pedagogisch Handelen 3,61

medewerkers - Didactisch Handelen 3,64

medewerkers - Afstemming 3,51

medewerkers - Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,62

medewerkers - Sociale veiligheid 3,61

medewerkers - Incidenten 3,69

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten

16.1 Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities)

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten
is opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan
vermeld in het hoofdstuk 5: Onze parels.

17 Strategisch beleid

17.1 Strategisch beleid

De Katholieke Scholenstichting Utrecht heeft een beleidsplan. Daarin worden de volgende aandachtspunten
aangegeven. Naar aanleiding hiervan formuleren wij doelen op schoolniveau

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2021-2025 Prioriteit

Uitstekend
onderwijs

Onze scholen realiseren/ontwikkelen vaardigheden op het gebied van
o.a. mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking
(het logisch benaderen van problemen en die oplossen met
computertechnologie).

gemiddeld

Maatschappelijke
opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren
bewustwording bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een
duurzame wereld.

gemiddeld

Maatschappelijke
opdracht

Kansengelijkheid betekent voor ons dat alle kinderen, ongeacht hun
achtergrond, hun leer-potentieel bereiken. De scholen beschrijven hoe
kansengelijkheid wordt bevorderd en gerealiseerd.

gemiddeld

Uitstekend
onderwijs

Scholen bieden kwalitatief uitstekend onderwijs, zijn research-informed
en werken data-geïnformeerd.

hoog

Lerend
organiseren

We leren van en met elkaar. De KSU vindt het delen van kennis en
ervaring essentieel.

gemiddeld

Deel van de
samenleving

Er wordt door de scholen bewust en constructief samengewerkt met
partners in de omgeving.

laag
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18 Aandachtspunten 2021-2025

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld De nieuwe rekenmethode is ingevoerd en wordt geïmplementeerd.
Scholen bieden kwalitatief uitstekend onderwijs, zijn research-
informed en werken data-geïnformeerd.

hoog

Leerkrachten leren van en met elkaar
We leren van en met elkaar. De KSU vindt het delen van kennis en
ervaring essentieel.

gemiddeld

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. gemiddeld

Leerkrachten zetten ICT middelen structureel in bij het vormgeven van
onderwijs op maat.

Onze scholen realiseren/ontwikkelen vaardigheden op het gebied van
o.a. mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking
(het logisch benaderen van problemen en die oplossen met
computertechnologie).

gemiddeld

Er is een eenduidig beeld hoe creatieve vorming gestalte krijgt op Op de
Groene Alm

laag

De resultaten van technisch lezen zijn passend bij onze populatie en
ambitie

hoog

Beleidsplan
2021-2025:
Maatschappelijke
opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren
bewustwording bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een
duurzame wereld.

gemiddeld

Kansengelijkheid betekent voor ons dat alle kinderen, ongeacht hun
achtergrond, hun leer-potentieel bereiken. De scholen beschrijven hoe
kansengelijkheid wordt bevorderd en gerealiseerd.

gemiddeld

Beleidsplan
2021-2025: Deel
van de
samenleving

Er wordt door de scholen bewust en constructief samengewerkt met
partners in de omgeving.

laag

PCA
Personeelsbeleid

De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden laag

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren vertonen voorbeeldgedrag gemiddeld

De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die
passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie

gemiddeld

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

gemiddeld

PCA
Organisatiebeleid

De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in
elke vorm

gemiddeld
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19 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld De nieuwe rekenmethode is ingevoerd en wordt geïmplementeerd.

Leerkrachten leren van en met elkaar

De resultaten van technisch lezen zijn passend bij onze populatie en ambitie

Beleidsplan 2021-2025:
Maatschappelijke
opdracht

Kansengelijkheid betekent voor ons dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, hun leer-
potentieel bereiken. De scholen beschrijven hoe kansengelijkheid wordt bevorderd en
gerealiseerd.

PCA Personeelsbeleid De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden

PCA Onderwijskundig
beleid

De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

PCA Organisatiebeleid De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm

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 2022-2023

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Er is een eenduidig beeld hoe creatieve vorming gestalte krijgt op Op de Groene Alm

De resultaten van technisch lezen zijn passend bij onze populatie en ambitie

Beleidsplan 2021-2025:
Maatschappelijke opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren bewustwording
bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een duurzame wereld.

Beleidsplan 2021-2025:
Deel van de samenleving

Er wordt door de scholen bewust en constructief samengewerkt met partners in de
omgeving.

PCA Personeelsbeleid De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden

PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren vertonen voorbeeldgedrag

De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van
de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

PCA Organisatiebeleid De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm

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.

KBS Op De Groene Alm

Schoolplan 2021-2025 24



21 Meerjarenplanning 2023-2024

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten leren van en met elkaar

Leerkrachten zetten ICT middelen structureel in bij het vormgeven van onderwijs op maat.

PCA
Personeelsbeleid

De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden

PCA
Onderwijskundig
beleid

De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

PCA
Organisatiebeleid

De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm

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 Meerjarenplanning 2024-2025

Hoofdstuk / paragraaf Verbeterdoel

Streefbeeld Leerkrachten leren van en met elkaar

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

Beleidsplan 2021-2025:
Maatschappelijke opdracht

Duurzaamheid is zichtbaar in ons dagelijks handelen en we stimuleren bewustwording
bij leerlingen ten aanzien van hun bijdrage aan een duurzame wereld.

PCA Personeelsbeleid De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan mijn welbevinden

PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren vertonen voorbeeldgedrag

De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van
de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

PCA Organisatiebeleid De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm

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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23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 30JR

Naam: KBS Op De Groene Alm

Adres: Derde Oosterparklaan 71

Postcode: 3541 SC

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2021 tot 2025
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 30JR

Naam: KBS Op De Groene Alm

Adres: Derde Oosterparklaan 71

Postcode: 3541 SC

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2021 tot 2025 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

KBS Op De Groene Alm

Schoolplan 2021-2025 28


	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	1.1 Inleiding

	2 Schoolbeschrijving
	2.1 Algemeen

	3 Sterkte-zwakteanalyse
	3.1 Sterkte-zwakteanalyse

	4 Risico's
	4.1 Risico's

	5 De missie van de school
	5.1 De missie van de school

	6 Onze parels
	6.1 Onze parels

	7 De grote doelen voor de komende vier jaar
	7.1 Grote ontwikkeldoelen

	8 Onze visie op lesgeven
	8.1 Onze visie op lesgeven

	9 Onze visie op identiteit
	9.1 Onze visie op identiteit

	10 Onderwijskundig beleid
	10.1 Identiteit
	10.2 Burgerschap
	10.3 Aanbod
	10.4 Vakken en methodes
	10.5 Taalleesonderwijs
	10.6 Rekenen en wiskunde
	10.7 Wereldoriëntatie
	10.8 Creatieve vorming
	10.9 Bewegingsonderwijs
	10.10 Wetenschap en technologie
	10.11 Engels
	10.12 Leertijd
	10.13 Afstemming
	10.14 Ononderbroken ontwikkeling
	10.15 De zorgstructuur
	10.16 Passend onderwijs
	10.17 Toetsing
	10.18 Resultaten
	10.19 PCA Onderwijskundig beleid

	11 Personeelsbeleid
	11.1 Integraal personeelsbeleid
	11.2 De gesprekkencyclus
	11.3 Professionele cultuur
	11.4 Bekwaamheid
	11.5 Begeleiding
	11.6 Taakbeleid
	11.7 Scholing
	11.8 PCA Personeelsbeleid

	12 Organisatiebeleid
	12.1 De schoolleiding
	12.2 Groeperingsvormen
	12.3 Lestijden
	12.4 Schoolklimaat
	12.5 Veiligheid
	12.6 Monitoring
	12.7 Informatie veiligheid
	12.8 Samenwerking
	12.9 Uitstroom naar VO
	12.10 Privacy

	13 Financieel beleid
	13.1 Financieel beleid KSU
	13.2 Financieel beleid Op De Groene Alm
	13.3 PCA Financieel beleid

	14 Kwaliteitszorg
	14.1 Kwaliteitszorg
	14.2 Vragenlijst Leraren
	14.3 Vragenlijst Leerlingen
	14.4 Vragenlijst Ouders
	14.5 Meerjarenplanning
	14.6 PCA Kwaliteitszorg

	15 Basiskwaliteit
	15.1 Basiskwaliteit
	15.2 PCA Basiskwaliteit

	16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
	16.1 Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities)

	17 Strategisch beleid
	17.1 Strategisch beleid

	18 Aandachtspunten 2021-2025
	19 Meerjarenplanning 2021-2022
	20 Meerjarenplanning 2022-2023
	21 Meerjarenplanning 2023-2024
	22 Meerjarenplanning 2024-2025
	23 Formulier "Instemming met schoolplan"
	24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

