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1 Eigen kwaliteitsaspecten 2019-2023

OP1 - Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

Thema Indicator Waardering

PCA Onderwijskundig beleid Onze school besteedt planmatig aandacht
aan levensbeschouwing, sociale
ontwikkeling en maatschappelijke
ontwikkeling (burgerschap)

Onze parels (PLUSkwaliteiten) aanbod gericht op de ontwikkeling van de
executieve functies

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Thema Indicator Waardering

PCA Onderwijskundig beleid Op onze school zorgen we voor een
ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen.

PCA Onderwijskundig beleid Op onze school geven we passend
onderwijs.

Onze parels (PLUSkwaliteiten) talentontwikkeling: we halen eruit wat erin
zit!

OP3 - Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Thema Indicator Waardering

PCA Basiskwaliteit Op onze school is er sprake van een
effectief onderwijsleerproces.

Onze parels (PLUSkwaliteiten) doelgericht leren: kinderen hebben zelf
invloed op hun eigen leerproces

OP4 - (Extra) ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Basiskwaliteit 3,67 goed / uitstekend

OP6 - Samenwerking

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Thema Indicator Waardering

Onze parels (PLUSkwaliteiten) team, leerlingen en ouders zijn betrokken
naar elkaar en de omgeving

OP8 - Toetsing en afsluiting

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

SK1 - Veiligheid
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SK1 - Veiligheid

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

Thema Indicator Waardering

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

PCA Organisatiebeleid Onze school is een veilige school.

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

Onze parels (PLUSkwaliteiten) een open, respectvolle en veilige school

OR1 - Resultaten

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Thema Indicator Waardering

PCA Onderwijskundig beleid Onze school (de leraren) realiseren
passende opbrengsten (resultaten).

OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.

Thema Indicator Waardering

Onze parels (PLUSkwaliteiten) het vignet 'de Gezonde School'

OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen
van de school.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

KA1 - Kwaliteitszorg

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.
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Thema Indicator Waardering

PCA Personeelsbeleid Op onze school is een kwaliteitshandboek
met daarin alle afspraken ten aanzien van
lesgeven beschikbaar voor alle
medewerkers.

PCA Onderwijskundig beleid Op onze school werken we resultaatgericht.

PCA Personeelsbeleid Op onze school hanteert de directie een
effectieve gesprekkencyclus.

PCA Kwaliteitszorg Wij beschikken over een meerjarenplanning
voor kwaliteitszorg.

PCA Basiskwaliteit Op onze school is er sprake van
systematische kwaliteitszorg.

KA2 - Kwaliteitscultuur

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.

Thema Indicator Waardering

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

KA3 - Verantwoording en dialoog

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend
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2 Meerjarenplanning 2019-2023

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Streefbeeld Op onze school is leren zichtbaar en voelen de leerlingen
zich eigenaar van hun leerproces.

Op onze school ontwikkelen de leerlingen een
onderzoekende en ontdekkende houding.

Op onze school stimuleren we de brede ontwikkeling van
onze leerlingen.

Op onze school werken we samen in een professionele
cultuur.

Beleidsplan 2019-
2023:
Toekomstbestendige
organisatie

Uitvoering geven aan realisatie Kindcentra, in lijn met het
stappenplan

Beleidsplan 2019-
2023: Brede
ontwikkeling van
kinderen

De school beschrijft twee PLUSkwaliteiten en geeft hier
inhoud aan.

De school zorgt voor kwalitatief goede analyses en
interventies in het Early Warning System

Beleidsplan 2019-
2023:
Toekomstbestendige
organisatie

De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van
Tabijn voor wat betreft de buitenruimtes.

PCA
Organisatiebeleid

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

Onze schooltijden zijn afgestemd op CAO-PO en
behoefte van ouders.

PCA
Onderwijskundig
beleid

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

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

De school verzamelt (vanaf de binnenkomst)
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden
van de leerlingen met behulp van een leerling- en
onderwijsvolgsysteem
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3 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 05SC

Naam: Het Baken

Adres: Bovenweg 68

Postcode: 1834CG

Plaats: SINT PANCRAS

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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4 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 05SC

Naam: Het Baken

Adres: Bovenweg 68

Postcode: 1834CG

Plaats: SINT PANCRAS

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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