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Voorwoord

“Krachtig in geloofwaardig onderwijs!”
Voor u ligt het schoolplan van CBS De Fontein. Dit is een ontwikkelplan 
voor de jaren 2019-2023.

Onze school staat nooit stil. De samenleving verandert, waardoor we voor 
nieuwe uitdagingen komen te staan. Er worden nieuwe inzichten over 
het onderwijs en de opvoeding ontwikkeld. Door dit soort ontwikkelingen 
is het noodzakelijk om als school een proactieve houding aan te nemen 
en voortdurend de kwaliteitszorg te waarborgen: doen we (nog) wel de 
goede dingen en doen we die dingen wel goed genoeg?  

CBS De Fontein is een Christelijke basisschool en is één van de 11 scholen 
van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te 
Barendrecht en Ridderkerk. CBS de Fontein is gevestigd in een gebouw in 
de wijk Bolnes van de gemeente Ridderkerk

In het gebouw van CBS De Fontein is peuterspeelzaal De Peuterbol 
gevestigd, die opvang biedt voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Vanaf 4 jaar 
kunnen de kinderen moeiteloos doorstromen naar onze basisschool. 
Voor het overblijven kunnen de kinderen in school terecht bij de TSO. Een 
deel van BSO de Buitenbol is gevestigd in de school.

Voor de uitgebreide beschrijving van onze leerlingpopulatie verwijs ik u 
naar de leerlingpopulatiescan van 2017. (bijlage 4)
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Inleiding
Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk
De Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk beheert 11 scholen, 
waarop ongeveer 4000 leerlingen onderwijs ontvangen en waaraan 
ongeveer 370 personeelsleden zijn verbonden. 

Schoolgegevens
CBS De Fontein 
Scheldeplein 4 
2987 EL Ridderkerk 
Telefoonnummer: 0180-411989 
Website: www.fonteinbolnes.nl

Bevoegd gezag: PCPO Barendrecht en Ridderkerk 
Directeur: Caroline Nieuwstraten
 
Schooltijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  08.30-12.00 uur  
      13.15-15.15 uur 
woensdag:     08.30-12.00 uur 

Aantal leerlingen: 300
Aantal groepen: 12 
Aantal leerkrachten voor de groep: 20

Managementstructuur
CBS De Fontein kent als eindverantwoordelijke de directeur. Voor de 
zorg op de school is 4 dagen een intern begeleider ingezet. Voor de 
onderbouw en bovenbouw is 1 dag per week de bouwcoördinator 
aangesteld. De onder- en bovenbouwcoördinator zijn de direct 

leidinggevende van de bouw. Het managementteam bestaat uit de twee 
bouwcoördinatoren, de intern begeleider en de directeur.

Overig ondersteunend personeel: 
• 1 Administratief medewerkster 
• 1 Vakleerkracht bewegingsonderwijs
• 1 Conciërge
• 1 Onderwijsassistent

Specialisten:
• 2 taalcoördinatoren
• 1 cultuurcoördinator
• 1 snappet trainer
• 1 trainer mediatoren vanuit De Vreedzame School

Wekelijks aanwezige externen:
• Logopedie
• Maatschappelijke werk
• CJG
• Kid & Fit (motorische ondersteuning)

Schoolplan
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke 
keuzen we voor de nabije toekomst van het onderwijs op deze school 
hebben gemaakt. De indeling van dit is afgestemd op het Strategisch 
beleidsplan van onze Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk en de 
beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. 
Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg.
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Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch 
beleidsplan van onze Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, in de 
eerste plaats onze huidige situatie, onze missie, onze visie en de daaraan 
gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities.

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet 
om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op 
onze verbeterdoelen (fase ‘to check’) voor de komende vier jaar. Het 
schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument 
(wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en 
als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de 
planperiode 2019-2023.

Op basis van onze beleidsvoornemens stellen we jaarlijks een uitgewerkt 
jaarplan op. In een evaluatiematrix blikken we steeds terug of de gestelde 
verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een 
cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Ons schoolplan is een ondernemingsplan. Daarom verwijzen we naar de 
volgende beleidsstukken waarin wij zaken nader toelichten: 
1. De schoolgids van CBS De Fontein
2. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP 2018)
3. Het strategisch beleidsplan van Stichting PCPO Barendrecht en 

Ridderkerk
4. De uitslagen van de Oudertevredenheidspeiling 2018
5. De uitslagen van de Leerlingtevredenheidspeiling 2018
6. De uitslagen van de Personeelstevredenheidspeiling 2018
7. De sterkte en zwakte analyse van 2018 (SWOT)
8. De leerlingpopulatiescan 2017 

9. De teamgids 2018
10. De onderbouwgids 2018
11. De trendanalyse resultaten 2018

Totstandkoming
Het plan is geschreven door de directeur met medewerking van MT, team 
en MR van CBS De Fontein. MT en Team hebben input geleverd tijdens 
studiedagen en bijeenkomsten.

Evaluatie en eventuele bijstellingen 
Jaarlijks wordt het jaarplan opgesteld binnen MT, aan de hand van de 
ambities in het schoolplan. De structurele evaluatie van het jaarplan 
zorgt voor eventuele bijstelling van de doelen en nieuwe input voor de 
volgende jaarplannen. De evaluatiemomenten zijn opgenomen in het 
jaarplan.

Terugblik schoolplan 2011-2015
Door de diverse wisselingen van directie, MT en teamleden is er is 
samenspraak met het MT en de MR voor gekozen het vorige schoolplan 
te lezen, eventuele aandachtspunten die niet zijn uitgevoerd en wel 
relevant  zijn op te nemen in het schoolplan en daarnaast met frisse blik 
een nieuw schoolplan te schrijven.

Kwaliteitszorg en INK-model
Om de goede dingen te doen en daarnaast deze dingen goed, wordt 
gebruik gemaakt van een integraal  en cyclisch kwaliteitszorgsysteem 
in de vorm van het INK-managementssysteem en de Demmingcyclus. 
(evaluatie, bezinning, planning en uitvoering/borging
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Het INK model draagt bij aan het overzicht over de verschillende 
elementen van de bedrijfsvoering en versterkt de samenhang tussen deze 
verschillende elementen.

De kracht van het INK model zit in de:
• integrale benadering;
• verbinding tussen resultaatgebieden en de organisatiegebieden;
• verbinding tussen de organisatie en haar belanghebbenden;
• de balans tussen verankeren en vernieuwen.

Het INK-managementmodel is een leidraad voor de dialoog over 
verbetering en vernieuwing. Veel van de toepassingen van het INK-
managementmodel zijn erop gericht die dialoog te faciliteren. Een dialoog 
tussen leden van de organisatie. Dat kan een managementteam zijn, 
maar vaak ook een verbeter- of ontwikkelteam met vertegenwoordigers 
uit alle geledingen van de organisatie.

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor 
kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. De cirkel beschrijft vier 
activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing 
zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische 
karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de 
aandacht is.
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CBS De Fontein en haar Christelijke identiteit
Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen vertrouwd maken 
met de Bijbelse boodschap en deze vertalen naar de tijd waarin we leven. 
We voeden niet op tot geloof, maar handelen vanuit het geloof. De Bijbel 
leert ons elkaar lief te hebben, zorg te dragen voor onze naaste en op te 
komen voor de zwakkeren. We hebben respect voor elkaar ongeacht ras, 
godsdienst of cultuur. Iedereen is anders en mag anders zijn bij ons op 
school.

De Fontein valt onder Stichting PCPO die een protestants christelijke 
grondslag heeft. 
Scholen die tot PCPO behoren laten zich leiden door de volgende 
uitgangspunten: 
• Ieder kind is in principe welkom, ongeacht ras, godsdienst of 

levensbeschouwing, waarbij de protestants christelijke identiteit 
gerespecteerd dient te worden. 

• In het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen 
kinderen. 

• De omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect voor elkaar en 
door openheid. 

• De school biedt een fysiek en sociaal veilige omgeving.
 
Onze school hecht veel waarde aan de christelijke grondslag. De naam 
van onze school is gebaseerd op onderstaande Bijbeltekst: Jezus zegt: 

“Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst 
krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig 
leven voortkomt” (Joh. 4:14 uit de Bijbel- vertaling het Boek)

Met daarbij de link naar CBS De Fontein, wat letterlijk ‘bron die water 
spuit’ betekent. De waterdruppels worden krachtig omhoog gestuwd om 
daarna hun eigen weg te zoeken. Zo is het ook met de kinderen op CBS 
De Fontein. Tijdens het bezoek aan de basisschool worden de kinderen 
kennis, vaardigheden, normen en waarden bijgebracht. Ze maken een 
ontwikkeling door en ze worden als het ware omhoog gestuwd. Als een 
leerling CBS De Fontein verlaat, zoekt het daarna zijn of haar eigen weg 
gesterkt door het ‘levende water’ oftewel Gods Woord, dat als een bron 
van inspiratie je denken en handelen bepaalt. Met deze ‘bagage’ hopen 
we dat onze kinderen een goede vervolgstap kunnen zetten in onze 
maatschappij.
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Missie, Visie & Motto
Missie
Op De Fontein krijgt ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te 
ontwikkelen. Wij bieden een veilige leeromgeving, waarbinnen passend, 
betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven. Op deze manier 
kunnen onze kinderen zich blijvend ontwikkelen om zo goed voorbereid 
te zijn op hun toekomst. Geïnspireerd door de christelijke waarden en 
normen bieden we een cultuur, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, 
vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking 
en zelfstandigheid. Openheid en goede communicatie zijn bij ons 
vanzelfsprekend.

Visie
 
“Samen leven, samen leren met hart, hoofd en handen.”
Dit motto is onze leidraad op school en geeft vorm aan ons onderwijs 
en onze cultuur op school. Vanuit onze christelijke identiteit geven we 
inhoud aan dit motto.

Voor de volledige uitwerking van onze visie verwijzen wij u naar de Missie 
& Visie van CBS De Fontein, 2017.

Financiële kaders voor onze school
Onder goed financieel management verstaan we: ‘Het geheel van 
activiteiten, processen en spelregels dat ervoor moet zorgen dat een 
organisatie de middelen zo inzet, dat ze haar doelstellingen behaalt. 
Financieel management is dus gericht op het bereiken van doelen. In het 
onderwijs is dat het geven van goed onderwijs en de continuïteit van de 
onderwijsinstelling. Een organisatie kan haar doelen bereiken door een 

evenwichtige combinatie van sturing, beheersing en verantwoording. 
De school dient binnen de gegeven kaders te blijven. Monitoring en 
verantwoording vindt plaats door de directeur samen met de financieel 
directeur en de medezeggenschapsraad.

Onze stichting PCPO
De stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk beheert 11 scholen, 
waarop ongeveer 4000 leerlingen onderwijs ontvangen en waaraan 
ongeveer 370 personeelsleden zijn verbonden.

“Krachtig in geloofwaardig onderwijs!”
Gegevens stichting PCPO
Directeur-bestuurder: dhr. A. Dogger 

Bestuurskantoor PCPO 
Achterom 70, 
2991 CV Barendrecht
Postadres: Postbus 217 2990 AE Barendrecht
Telefoonnummer: 0180-620533 
e-mail: info@pcpobr.nl 
website: www.pcpobr.nl
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Gouden Driehoek

Alles wat we doen, draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen!
Wij gaan uit van de Gouden Driehoek

Leerkrachten en ouders (h)erkennen dat zij een gemeenschappelijk belang hebben: namelijk dat hun kind zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, 
optimaal ontwikkelt. Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige partners in onderwijs aan en zorg voor het kind. Elk nadrukkelijk vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid. Open communicatie en het wederzijds goed afstemmen van verwachtingen, vormen de basis.
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Kern- en Merkwaarden

Kernwaarden Merkwaarden

vertrouwen  
openheid 
heldere communicatie                               
transparantie  
integer 
uitstraling 
betrouwbaar

GELOOFwaardig

passie
gedreven
ambitieus
toewijding

jouwTALENT
onze passie

kwaliteit 
resultaatgericht
eigenaarschap 

KRACHTIGonderwijs

verbinding 
dienstbaar
klantvriendelijk                                
uitstraling
betrokken

alleenSAMEN



Schoolplan De Fontein 2019 - 2023 11

voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

De vier kernwaarden zijn vertaald naar merkwaarden waaraan u ons kunt herkennen:
GELOOFwaardig
 � Onze christelijke identiteit geeft richting aan ons handelen;
 � Vertrouwen is de basis van onze transparante en integere 

communicatie;
 � Ouders zijn partners in ons onderwijs;  
 � Betrouwbaar in ons handelen.

jouwTALENT 
Onze passie:
 � Alle medewerkers binnen PCPO zijn intrinsiek gemotiveerd om 

zich te blijven ontwikkelen en voelen zich eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling (cognitief, sociaal emotioneel enz.);

 � We willen bereiken dat iedereen binnen PCPO zijn talent(en) met 
plezier ontwikkelt;

 � In relatie met elkaar.  
  

KRACHTIGonderwijs  
 � Op alle PCPO-scholen groeien we met vallen en opstaan;
 � Iedereen binnen PCPO is verantwoordelijk; 
 � Krachtig onderwijs door deskundige professionals. 

alleenSAMEN
 � Together Everyone Achieves More;
 � Ouderbetrokkenheid 3.0;  
 � Met elkaar (bestuur, medewerkers, ouders en leerlingen) dragen we 

zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind. 
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Paraplu

Bildung: identiteit, persoonsvorming en maatschappijvisie  

O
N
D
E
R
W
IJ
S

L
E
I
D
E
R
S
C
H
A
P

V
I
T
A
L
I
T
E
I
T

C
O
M
M
U
N
I
C
A
T
I
E

Onder de paraplu hangen de volgende pijlers:
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Pijler 1: Onderwijs

Als leerling van PCPO verwacht ik: 

• ik hoor erbij
• ik kan het zelf
• ik word gerespecteerd en gewaardeerd
• ik mag zijn wie ik ben

Als leerling van CBS De Fontein verwacht ik dat voldaan wordt aan de 
behoeften van relatie, competentie en autonomie. Dat is voor mij de 
basis voor een goede ontwikkeling. Voor mij, als leerling van CBS De 
Fontein, is het belangrijk dat het proces goed gevolgd wordt, dan zal ik 
op mijn niveau presteren. Heb hoge verwachtingen van én vertrouwen in 
mij. Dan kom ik tot leren.

Naast kennisoverdracht vind ik het als leerling van CBS De Fontein 
belangrijk dat er gewerkt wordt aan mijn brede persoonsontwikkeling 

en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor mij om als 
wereldburger stevig in mijn schoenen te staan. Ik heb ruimte nodig om 
eigen doelen te stellen, maar wel in een gestructureerde leeromgeving. 
Alles wat gedaan wordt, moet betekenisvol, effectief zijn en een volgende 
stap in mijn ontwikkeling. Creëer bij mij een onderzoekende houding 
en leer mij leren. Als het geboden onderwijs niet (helemaal) bij mij 
past, dan moet het passend gemaakt worden, zodat mijn ontwikkeling 
niet stagneert. Belangrijk voor mij is om aan het einde van de 
basisschoolperiode te weten over welke talenten ik beschik.

Door boeiend onderwijs te geven, creëer je bij mij hoge betrokkenheid, 
creativiteit en nieuwsgierigheid. Dan zal ik alle dagen met plezier naar 
school gaan en de toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet zien.

Relatie
“Ik hoor erbij”

Competentie
“Ik kan het”

Autonomie
“Ik kan het zelf”

KIND
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Als leerkracht van PCPO vind ik: 

• dat ik word gewaardeerd en gerespecteerd 
• dat ik professioneel ben
• dat er naar mij geluisterd wordt
• dat ik te vertrouwen ben
• dat ik niet alleen ben

Als leerkracht vind ik het belangrijk om te werken aan de drie 
basisbehoeften van mijn leerlingen (autonomie, competentie en relatie). 
Als dit op orde is, is er de veiligheid die mijn leerlingen nodig hebben voor 
een optimale ontwikkeling. Naast het overbrengen van kennis ben ik een 
gids en coach voor mijn leerlingen. Dit betekent dat ik leerlingen begeleid 
in het eigenaarschap en zoek naar hun intrinsieke motivatie en talenten. 

Daarnaast werk ik aan de vaardigheden, zoals bv. de onderzoekende 

en ontdekkende houding, die nodig is voor mijn leerlingen om als 
wereldburgers stevig in de schoenen te staan.

Dit doe ik in een krachtige, boeiende en uitdagende gestructureerde 
leeromgeving en zoveel mogelijk in samenspraak met mijn leerlingen en 
zijn/haar ouder(s).

Als leerkracht vind ik het belangrijk dat de leerlingen van CBS De Fontein 
acht jaar lang met plezier naar school gaan en aan het einde van de 
basisschoolperiode evenwichtige tieners zijn die voldoende uitdaging 
en bagage hebben ontvangen om een goede start te maken in het 
voortgezet onderwijs. Als leerkracht ben ik professioneel en voldoe ik aan 
de gevraagde competenties (zie bijlage 1).

School

KindOuder

LEREN

Sterke scholen hebben sterke leiders!
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Als schoolleider van PCPO vind ik:
• dat ik word gewaardeerd en gerespecteerd 
• dat ik professioneel ben
• dat er naar mij geluisterd wordt
• dat ik te vertrouwen ben
• dat ik niet alleen ben

Als schoolleider van CBS De Fontein vind ik het belangrijk, dat alle 
leerlingen in een veilige omgeving en met plezier onderwijs ontvangen 
én dat zij na acht jaar onderwijs evenwichtige tieners zijn die voldoende 
uitdaging en bagage hebben ontvangen om een goede start te maken in 
het voortgezet onderwijs.

Als schoolleider vind ik het belangrijk om te werken aan de drie 
basisbehoeften van mijn medewerkers (autonomie, competentie en 
relatie). Dit is het fundament voor mijn collega’s om goed onderwijs te 
geven.

Als schoolleider vind ik het belangrijk, dat ouders vanaf het eerste uur 
partners zijn in het onderwijs.

Mijn leiderschap is een interactie tussen mensen met verschillende 
posities en verantwoordelijkheden in de organisatie en gaat uit van 
gelijkwaardigheid. Mijn leiderschap krijgt gestalte door dat wat mijn 
omgeving van mij vraagt. Hierbij heb ik steeds voor ogen of dat wat wij 
doen de kinderen voldoende oplevert. Dit blijkt uit de verwachtingen 
die ze van mij hebben en door de manier waarop ze mij in de dagelijkse 
praktijk waarnemen.

Als schoolleider voldoe ik aan de gevraagde 
competenties, ben ik bekend met het 
beschrijvingsmodel effectief leiderschap 
en sta ik geregistreerd in het 
schoolleidersregister.

Sterke scholen hebben sterke leiders!
Waar nodig beweeg je mee of laat je vieren, 

maar je houdt het touwtje wel in handen!
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Onderwijs: strategische thema’s De Fontein
Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Op De Fontein krijgen onze 
leerlingen kwalitatief goed 
onderwijs en proberen we 
het maximaal haalbare te 
bereiken. 

Onze leerkrachten zijn 
didactisch en pedagogisch 
competent als het gaat om de 
vakgebieden technisch lezen, 
rekenen en wiskunde, spelling 
en begrijpend lezen.

Onze Cito-midden en 
eindresultaten scoren op 
het landelijk gemiddelde. 
De methodegebonden 
toetsen de CITO-toetsen zijn 
onze leidraad.

De uitkomst van CITO-
eindtoets.

De doorgaande lijn vaststellen 
middels de onderwijsplannen. Deze 
OWP bekijken we 4x per schooljaar 
en passen we eventueel aan.

De doorgaande lijn wordt ieder jaar 
een aantal keer gecontroleerd tijdens 
teamvergaderingen.

2x per jaar vindt de teambijeenkomst 
Trendanalyse plaats. Acties worden 
opgenomen in de analyse en 
uitgevoerd.

Er is een cyclisch proces opgezet om 
de resultaten te monitoren in het 
kader “Laat mij niet voor verrassingen 
staan” De grote HGW-cyclus en de 
kleine worden schreper opgezet ism 
de heer Gerrit Hut (onderwijsexpert)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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Doelstelling 
(missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Op De Fontein 
kunnen alle 
leerlingen 
hun talenten 
ontwikkelen. 
We spelen in op 
gebieden waar 
talenten liggen.

Leerlingen nemen wekelijks 
deel aan het programma 
voor talentontwikkeling zoals 
dans/drama/muziek/kunst en 
cultuur

Er is een gevarieerd aanbod 
voor talentontwikkeling voor 
alle leerlingen op De Fontein. 

Wetenschap & Techniek is een 
verplichting vanaf 2020. Dit 
moet opgenomen worden in 
het curriculum.

Door middel van de 
peilingen checken we of 
onze doelstelling gehaald 
wordt. 85% of hoger geeft 
aan tevreden te zijn over 
het aanbod.

Er wordt een stuurgroep talentontwikkeling 
opgezet

Er worden externen uitgenodigd om lessen te 
verzorgen op divers gebied

Er wordt een rooster opgesteld voor de te volgen 
lessen.

Alle leerlingen nemen deel aan de lessen.

X X X X

Op De Fontein 
dagen we kinderen 
uit die meer 
aankunnen dan het 
curriculum van het 
leerjaar aangeeft.

Leerlingen die verrijkt 
onderwijs aankunnen 
(plusleerlingen) worden 
wekelijks onderwezen 
en uitgedaagd om zich 
complexere materie eigen te 
maken.

• Er is plusbeleid op De 
Fontein.

• Er is een beleidsstuk 
plusleerlingen/
meerbegaafden.

• Er is een praktisch 
uitvoerbaar cyclisch 
programma voor 
de leerkrachten en 
leerlingen. 

De intern begeleider maakt het beleidsstuk 
Plusleerlingen.

Samen met het team wordt  een praktisch 
uitvoerbaar programma opgesteld.

Alle middelen zijn hiervoor aanwezig.

Alle leerkrachten worden geïnformeerd en 
voeren het plusbeleid dat ism het team is 
vastgesteld uit.

2x per jaar vindt een tussentijdse evaluatie 
plaats.

X X X X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Doelstelling 
(missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Op CBS De 
Fontein is de 
aansluiting voor 
de leerlingen die  
naar het voortgezet 
onderwijs gaan 
klein te noemen. 

Alle leerlingen van de  
bovenbouw (groep 8) 
kunnen deelnemen aan 
het onderwijsprogramma 
dat is opgesteld door CBS 
De Fontein samen met het 
Farelcollege te Ridderkerk.

Er is een 
onderwijsaanbod voor 
alle leerlingen ism het 
Farel College.

We hebben op dit moment 2x de pilot 
talentontwikkeling voor basis-kader en havo/
vwo leerlingen opgezet ism het Farel College, dit 
willen we uitbreiden voor alle leerlingen in het 
kader van de 0-14 jarige gedachte.

Dat betekent dat we: de subsidieaanvraag bij 
het Ministerie van Onderwijs ieder jaar opnieuw 
indienen.

We het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor 
leerlingen verhogen.

X X X X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Pijler 2: Leiderschap

Leiding geven aan jezelf
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Leiderschap: Leiderschap en management De Fontein
Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Op CBS De Fontein kennen 
we gedeeld leiderschap 
(Rijnlands denken). “Wie 
het weet mag het zeggen”

Er is vertrouwen in het MT 
en directie. Het MT en de 
directie is transparant.

We zien dat we als team 
verantwoordelijk zijn voor 
diverse deelgebieden, zoals 
taal, cultuureducatie etc. etc.

We zien een managementteam 
dat zich professioneel 
gedraagt. Een MT dat een 
luisterend oor heeft voor 
collega’s en handelt vanuit 
urgentie en belangrijkheid.

We zien dat diverse 
teamleden voorzitter 
zijn van een vergadering, 
stuurgroep e.d. 
In de PTP wordt leiderschap 
op De Fontein met een 
goed gewaardeerd.

Tijdens de 
functioneringsgesprekken 
wordt elk teamlid bevraagd 
op het vertrouwen en 
transparantie van het MT. 
Daarnaast laat de PTP zien 
dat er vertrouwen is in het 
MT.

De studiedagen en 
teamvergaderingen worden 
voorbereid en uitgevoerd door 
teamleden en\of MT-directie. 
Met name de taalcoördinator, 
cultuurcoördinator, de Snappet-
trainer en DVS-trainer hebben een 
belangrijke rol.

Er is een 360 -graden feedback 
uitgezet onder het team. Het MT 
krijgt op deze wijze feedback op hun 
handelen en verwachtingen worden 
uitgesproken. De uitkomsten en 
acties worden gedeeld met het team.

X X

X

X X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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Pijler 3: Vitaliteit

Werk Privé

Hoe zorgen we voor balans en competentie?
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Vitaliteit: Personeel - Professionalisering - Middelen en voorzieningen - Waardering 
Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het resultaat 
bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Al onze medewerkers 
werken met toewijding 
op onze school. Zij zijn 
competent in datgene wat 
zij doen en wat er van hen 
verwacht wordt. Hierdoor 
is er plezier in het werk en 
voelen collega’s zich goed 
bij wat ze doen.

Startende (nieuwe) 
leerkrachten weten 
precies hoe we werken 
op CBS De Fontein.

Tijdens de tussentijdse 
gesprekken met nieuwe collega’s 
bevragen wij hen op welbevinden 
en competentie. Daarnaast wordt 
dit bevraagd in de PTP.

Het starterstraject nieuwe of 
beginnende leerkrachten wordt 
geheel gebruikt en uitgevoerd. Een 
ieder heeft een ‘maatje’ waarmee het 
stappenplan wordt uitgevoerd.

X X X X

Alle leerkrachten zijn 
vaardig in het gebruik 
en toepassing van het 
middel Snappet.

Alle leerkrachten werken op een 
eenduidige manier op Snappet. 
Tijdens klassenbezoeken 
en vergaderingen wordt dit 
gecontroleerd. Alle leerkrachten 
zijn op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen bij Snappet.

Er vindt elk schooljaar een aantal 
nascholingen plaats over Snappet. 
Snappet krijgt ook een plek in het 
starterstraject. Daarnaast zijn er 
klassenbezoeken ingeroosterd door 
de Snappet-trainer.

X X X X

Alle leerkrachten 
kunnen cooperatieve 
werkvormen inzetten op 
de daarvoor gewenste 
tijdstippen

Er is een beleidsdocument 
coöperatief leren op CBS De 
Fontein met daarin de afspraken 
beschreven. De afspraken 
worden nageleefd.

Er is scholing coöperatief leren 
ingekocht voor het team:
• Er zijn afspraken gemaakt over 

wanneer we CL inzetten en welke 
CL-werkvormen per leerjaar in 
ieder geval ingezet worden

X

1: 2018-2019 3: 2020-2021
2: 2019-2020 4: 2021-2022
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Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het resultaat 
bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Al onze medewerkers 
werken met toewijding 
op onze school. Zij zijn 
competent in datgene wat 
zij doen en wat er van hen 
verwacht wordt. Hierdoor 
is er plezier in het werk en 
voelen collega’s zich goed 
bij wat ze doen.

Alle leerkrachten zorgen 
voor een hoge mate van 
eigenaarschap bij de 
leerlingen

Er is een beleidsdocument 
‘Eigenaarschap bij leerlingen op 
CBS De Fontein.
In de LTP geven 85% van de 
leerlingen aan tevreden te zijn 
over de mate van eigenaarschap.

Er is scholing ‘Eigenaarschap bij 
leerlingen’ ingekocht voor het team:
• Alle leerkrachten hebben kennis 

van ‘Eigenaarschap bij leerlingen’.
• Alle leerkrachten weten op 

de juiste momenten hun 
vaardigheden en kennis hiervoor 
in te zetten.

X

Alle leerkrachten zijn 
geschoold in het omgaan 
van leerlingen met 
specifiek gedrag.

We zien dat leerkrachten zich 
competent gedragen tijdens 
eventuele bijzonder gedrag 
situaties van leerlingen.

• Er is scholing / intervisie ingekocht 
met als thema gedrag.

• De ambulant begeleider verzorgt 
intervisiebijeenkomsten over 
gedrag.

• Er is een stappenplan ‘wat te doen 
bij grensoverschrijdend gedrag’.
Alle betrokkenen zijn hiervan op 
de hoogte.

X

X

X

Ons team van 
leerkrachten blijft van 
elkaar leren doordat 
ze samen overleggen, 
afstemmen en bij elkaar 
gaan kijken.

Er is een systeem van interne 
audits / collegiale consultaties.
Leerkrachten kijken bij elkaar 
in de groep, geven elkaar op 
professionele wijze feedback en 
‘halen’ kennis bij elkaar.

Er is elk jaar een rooster collegiale 
consultatie opgesteld. Dit kan op 
diverse manieren gebeuren:
• op eigen initiatief bij elkaar kijken
• gericht op vaardigheden bij elkaar 

kijken
• gestuurd door MT bij elkaar kijken
• met kijkwijzers bij elkaar kijken

Er vindt altijd een nagesprek plaats 
volgens de feedbackregels

X X X X
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Al onze medewerkers 
werken met toewijding 
op onze school. Zij zijn 
competent in datgene wat 
zij doen en wat er van hen 
verwacht wordt. Hierdoor 
is er plezier in het werk en 
voelen collega’s zich goed 
bij wat ze doen.

Onze leerkrachten kennen de 
21e vaardigheden en passen 
deze toe: samenwerken, 
probleemoplossend 
vermogen, ICT-geletterdheid, 
creativiteit, kritisch denken, 
communiceren, sociale en 
culturele vaardigheden en 
zelfregulatie. Ze weten hoe ze 
deze vaardigheden op niveau 
van de leerlingen aan kunnen 
bieden. Ze hebben dit aanbod 
geïntegreerd in hun dagelijks 
handelen.

Er is een beleidsdocument 
21e vaardigheden 
vormgegeven op CBS De 
Fontein. 

21e vaardigheden zijn verweven in 
het onderwijscurriculum.
Tijdens klassenbezoeken en 
nabesprekingen is dit een onderwerp 
van gesprek

X

CBS De Fontein kent een 
goede klimaatbeheersing.

De klimaatbeheersing is 
conform de standaard normen

Er is een nieuw systeem 
ingekocht om de 
klimaatbeheersing op 
de bovenverdieping 
voldoende te krijgen.

Er is overleg met PCPO over de 
warmte boven.

PCPO doet een uitspraak over de 
acties.

De acties worden uitgevoerd.

X
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Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Op CBS De Fontein is er een 
professionele, evenredige 
verdeling tussen de te 
geven lessen en het voor- en 
nawerk (werk verdelingsplan 
CAO 2019). 

Daarnaast zijn de juiste 
middelen ingezet die 
uitgedacht zijn door het team 
om de werkdruk te verlagen.

Het werkverdelingsplan 
zorgt voor duidelijkheid in de 
tijdsverdeling en planning van 
de te organiseren activiteiten.

Er is een keuze gemaakt in de 
besteding van de gelden voor 
de werkdrukverlaging door het 
team.

Er is een 
werkverdelingsplan. Het 
team heeft zeggenschap 
gehad in dit plan. Er zijn 
beredeneerde keuzes 
gemaakt.

De PTP geeft aan dat de 
werkdruk als acceptabel 
wordt ervaren.

PMR/directie en team maken samen 
met werk verdelingsplan.
Het team keurt dit plan goed..

Tijdens een teamvergadering 
wordt met het gehele team de 
beredeneerde keuze gemaakt voor 
de inzet van de werkdruk middelen.

X

X

CBS De Fontein heeft een 
modern groen schoolplein 
waar wateroverlast en 
verzakkingen geen rol meer 
spelen. (2 tot 7 jaar)

Het schoolplein van de kleuters 
en de groepen 3 en 4 is geheel 
vernieuwd.

Er is een nieuw schoolplein 
dat met goedkeuring van 
het team aangelegd is.

Uit de PTP en (eventueel 
LTP) blijkt dat het nieuwe 
schoolplein gewaardeerd 
wordt.

• Het plan uit 2017 wordt met 
het team besproken. Eventuele 
aanpassingen worden gedaan. 
Ouders en leerlingen worden 
betrokken.

• Uitvoering met Dyade doornemen
• Jaarplanner wordt opgesteld 

omtrent de uitvoering  van het 
plaatsen van het schoolplein.

X

CBS De Fontein kent geen 
ruimtetekort. Alle groepen 
huisvesten zich in het 
schoolgebouw. 

Voor elke groep is plek binnen 
het gebouw van CBS De Fontein

Er zijn één of twee nieuwe 
klaslokalen geplaatst. 
De aanvraag hiervoor is 
goedgekeurd door de 
gemeente.

• Er is overleg tussen de gemeente 
en directie over de te plaatsen 
lokaal/lokalen.

• De uitvoering wordt tijdig 
gecommuniceerd met het team 
en ouders.

• Er is een nieuw lokaal geplaatst en 
ingericht (1 of 2)

X
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Pijler 4: Communicatie

Hoe houden we ‘de zaag’ scherp?
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Doelstelling (missie/visie)

PLAN

Wat zien we dan? Waar 
moet het aan voldoen? 
(kwaliteitseisen)

DO

Hoe weten we of het 
resultaat bereikt is?

CHECK

Hoe gaan we dit bereiken?
Wat gaan we doen?

ACT

1 2 3 4 *

Op CBS De Fontein werken 
we de komende 4 jaar niet 
met een continurooster. De 
TSO is onze dienstverlening 
naar ouders en leerlingen 
toe. Deze dienstverlening 
is professioneel en de 
uitvoerende activiteiten 
zijn aantrekkelijk voor 
leerlingen.

De TSO is goed gepositioneerd 
binnen de Fontein. De 
medewerkers gedragen 
zich professioneel en de 
dienstverlening is aantrekkelijk 
voor leerlingen. Alle 
betrokkenen zijn op de hoogte 
van de gemaakte afspraken.

De LTP geeft aan dat de 
TSO aantrekkelijk is voor 
leerlingen.
Er is een afsprakenlijst TSO 
die gedeeld wordt met het 
team en ouders.

• Twee keer per jaar vindt intervisie 
met de TSO medewerkers plaats 
olv de directeur.

• Heldere afspraken worden 
gemaakt en deze worden gedeeld 
met het team.

• Er wordt bekeken hoe de TSO 
‘leuker’ gemaakt kan worden voor 
leerlingen.

X X X X

De website van CBS De 
Fontein is aantrekkelijk en 
modern.

We zien veel beeldmateriaal/
filmpjes van diverse items van 
onze school. Bijvoorbeeld:
• “Je eerste dag op school…”
• “Hoe werkt Snappet…”
• “CBS De Fontein...kom 

binnen”

Uit de OTP blijkt dat ouders 
onze website waarderen.

• Onze ICT-er en websitebeheerder 
hebben 3 x per jaar overleg met 
directie.

• Elk schooljaar worden 
vernieuwingen op de website 
aangebracht.

• Er worden filmpjes gemaakt AVG-
proof die geplaatst worden op de 
website.

X X X X

Op CBS De Fontein hebben 
we betrokken ouders die 
in de driehoek ouders/
leerling/leerkracht 
anticiperen.

CBS De Fontein communiceert 
transparant en professioneel 
met ouders. Medewerkers 
hebben de vaardigheden 
om op de juiste wijze te 
communiceren en ouders te 
betrekken bij de ontwikkeling 
van hun kind en de 
ontwikkeling van de school.

Uit de OTP en de PTP 
blijkt dat ouders en 
medewerkers de omgang 
en communicatie met 
ouders ruim voldoende 
waarderen

• Tijdens een aantal 
teamvergaderingen staat het 
thema ‘oudergesprekken’ 
centraal.

• Het MT ondersteunt medewerkers 
bij het voeren van ‘lastige 
gesprekken’.

• Leerkrachten laten ouders ‘niet 
voor verrassingen staan’ en 
communiceren transparant en 
tijdig. 

X X
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Hoe gaan we dit bereiken?
 De strategie die is vastgelegd in het Schoolplan wordt in doelstellingen 
vertaald naar de schoolbrede jaarplannen. Deze geven richting 
aan de ontwikkeling op de scholen voor een periode van vier 
jaar, opgedeeld in jaarplannen. Ieder jaar evalueert de school 
of de inspanningen geleid hebben tot het gewenste resultaat.                                                                           
De financiële consequenties worden vastgelegd in de daarbij behorende 
begroting
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Bijlage 1:

1. Interpersoonlijke competentie: Leiding geven en zorgen voor een goede omgang met en tussen leerlingen.
2. Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. 
3. Ook: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.
4. Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren.
5. Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.
6. Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk en dat van de collega’s op school goed op elkaar zijn afgestemd; bijdragen aan het 

goed functioneren van de schoolorganisatie.
7. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en 

instellingen.
8. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Competenties leerkracht

Vaardigheden

HoudingKennis
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Bijlage 2:

1: Visiegestuurd werken
De schoolleider:
 � geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een 

gezamenlijke visie op onderwijs;
 � draagt deze visie uit om de onderwijsprocessen en leerresultaten te 

optimaliseren.

2: In relatie staan tot de omgeving
De schoolleider:
 � anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving (bestuur, wet- en 

regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante 
organisaties);

 � beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, om de 
onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te 
optimaliseren.

3: Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige 
gerichtheid
De schoolleider geeft als volgt vorm aan de organisatiekenmerken 
(structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten):
 � in dialoog met medewerkers;
 � vanuit kennis van hun onderlinge samenhang;
 � met het oog op het optimaliseren van de leerlingenresultaten in een 

brede context. 

4: Strategieën hanteren voor samenwerking, leren en onderzoeken op 
alle niveaus
Om de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen, hanteert de 
schoolleider leiderschapsstrategieën die gericht zijn op:
 � het bevorderen van samenwerking;
 � leren van leraren;
 � onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie.

Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek 
bevorderen zijn: transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en 
gedeeld leiderschap.
 
5: Hogere-orde-denken
De schoolleider:
 � analyseert zaken diepgaand, op basis van adequate 

informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen;
 � brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die 

een rol spelen bij het leren van leerlingen.

Competenties schoolleiders
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Bijlage 3:
Voorafgaand aan de invulling van het schoolplan 2019-2023 van CBS De Fontein heeft het team samen met het managementteam een SWOT-analyse 
gemaakt. De meest overeenkomende uitkomsten staan hieronder beschreven.

De SWOT-analyse is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes van de organisatie. Deze SWOT-analyse is 
onmisbaar in een ondernemingsplan cq. schoolplan dat de komende vier jaar van de organisatie beschrijft. Het laat namelijk zien hoe de aansluiting 
van de organisatie met de markt eruit ziet.

Wat vind je sterk op De Fontein? Wat vind je zwak op De Fontein?

Pedagogisch sterk klimaat
CBS De Fontein kent een sterk pedagogisch klimaat. Dat merken we aan 
het welbevinden van de leerlingen. Elk kind is uniek en mag er zijn. Van 
ouders krijgen we terug dat we als team vriendelijk, betrokken en warm 
zijn naar hen toe, maar vooral naar de leerlingen.

Doorgaande lijn en nakomen afspraken
De doorgaande lijn op CBS De Fontein is een aandachtspunt. Wat en wat 
er niet wordt gedaan is sterk afhankelijk van de leerkracht die voor de 
groep staat. Onderbouwd door eigen gedachten en wat zij goed vinden 
voor de leerlingen wijken collega’s makkelijk af van wat er is afgesproken.

Diversiteit aan competenties binnen het team
Op CBS De Fontein werken collega’s die competent zijn op diverse 
gebieden. (ICT/creativiteit/didactische vaardigheden/organisatorische 
vaardigheden) Hier kunnen we van en met elkaar van leren.

Plusbeleid
Er is een matig plusbeleid op CBS De Fontein. Leerkrachten zijn 
aangewezen op eigen kunnen en niet op het beleid van de school. Alle 
materialen zijn op school aanwezig om het plusbeleid vorm te geven, 
alleen deze worden nog niet gebruikt.

Behulpzaam team
Binnen het team van De Fontein is het merkbaar dat de welwillendheid 
om er met elkaar de schouders eronder te zetten groot is. Gemakkelijk 
kan een vraag gesteld worden aan een collega, nieuwe collega’s worden 
op weg geholpen en heerst er onderling een laagdrempelig karakter. 
Collegialiteit is hoog te noemen op CBS De Fontein.

Ouderbetrokkenheid is laag.
CBS De Fontein merkt dat het betrekken van ouders bij de school en het 
onderwijs van hun kind soms moeizaam verloopt. Zo verschijnen ouders 
soms niet op ouderavonden of extra informatieavonden, daarnaast is 
bijvoorbeeld een bezoek aan het theater zonder hulp van ouders moeilijk 
te regelen.

Middelen en voorzieningen.
Een nieuw schoolgebouw (2017) zorgt voor een fijne werkplek voor het 
team en ruimte waar kinderen zich thuis voelen. Alle middelen zijn in 
school aanwezig waar behoefte aan is. Er zijn op deze twee gebieden 
geen tekorten.

Borgen & Controle.
Het team van CBS De Fontein merkt dat diverse items in de school niet 
geborgd zijn. Er heerst nog geen ‘Zo doen wij dat hier’-cultuur. Er is 
daarnaast weinig controle of afspraken worden nagekomen.
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Wat vind je sterk op De Fontein? Wat vind je zwak op De Fontein?

Gebruik van ICT-middelen.
Het werken met Snappet wordt binnen het team als zeer prettig ervaren. 
Stapels nakijkwerk zijn verdwenen, de leerlingen ontvangen direct 
feedback op het gemaakte werk en doelen/differentiatie kunnen snel 
vastgesteld worden.

Opleiden in de school.
Er zijn op CBS De Fontein niet of nauwelijks stagiaires aanwezig. We 
leiden geen toekomstige leerkrachten op. Stagiaires in de school kunnen 
zorgen voor ondersteuning en verlichting, maar ook voor vernieuwing. 
Daarnaast vinden we het belangrijk onze passie over te brengen op 
toekomstige collega’s.

Gezonde onderneming.
CBS De Fontein heeft op dit moment een goed imago en is op alle 
terreinen ‘gezond’ te noemen. Zowel financieel, op het gebied van 
resultaten en leerlingenaantallen is een positief beeld te zien.

Christelijke Identiteit.
Het team van CBS De Fontein mist één lijn bij de totstandkoming en 
uitvoering van de Christelijke Identiteit. Er heerst het gevoel dat dit 
onderwerp minder belangrijk wordt gevonden t.o.v andere zaken.

Inzet werkdrukmiddelen.
De inzet van de extra gelden vanuit het Ministerie van Onderwijs binnen 
CBS De Fontein wordt als positief aangemerkt. Een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs en een (bijna) full-time onderwijsassistent wordt als 
verlichting ervaren.

Welke kansen liggen er? Welke bedreigingen zijn er?
Talentontwikkeling & Praktisch leren.
De missie van CBS De Fontein is “Leren met hoofd, hart en handen…”. 
Op dit moment ligt het ontwikkelgebied veel/vaak op cognitieve 
vaardigheden (hoofd). Het ontwikkelen van praktische vaardigheden en 
talenten wordt minimaal aangeboden in het lesaanbod.

Lerarentekort & nieuwe collega’s.
Door het lerarentekort en de komst van nieuwe collega’s kunnen de 
volgende zaken ontstaan:
• Werkdrukverhoging onder leerkrachten. 
• Verdeling van werkgroepen en stuurgroepen. Druk rust op minder 

schouders.
• Wisselingen van leerkrachten in groepen. Veel gezichten voor de 

groep.
• Ontevreden ouders.
• Veel en vaker klassen naar huis.
• Doorgaande lijn wordt doorbroken.
• Het blijkt moeilijker om de kwaliteit van onderwijs hoog te houden.
• Verslechtering resultaten leerlingen

Durf en lef om leerstofaanbod aan te passen.
De leerkracht heeft de regie op het leerstofaanbod dat zijn of haar groep 
krijgt. De SLO-doelen zijn leidraad voor het jaaraanbod. Durven we zelf 
het aanbod in te richten? Durven we te schrappen of juist iets toe te 
voegen? Durven we bijvoorbeeld met Snappet op SLO-doelen over te 
stappen? Op dit moment vindt het team dat we nog te veel lessen geven 
die de methode aangeeft. (na les 1 komt les 2)
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Welke kansen liggen er? Welke bedreigingen zijn er?

Coöperatief leren.
Er is geen doorgaande lijn coöperatief leren. De vaardigheden van de 
leerkrachten zijn zeer uiteenlopend. Het team vindt coöperatief leren 
een zinvol middel om samenwerking en betrokkenheid te bevorderen.

Dominantie van ouders.
CBS De Fontein kent een mondig publiek. Zeker onervaren/nieuwe 
leerkrachten kunnen nadelige gevolgen ervaren van de manier waarop 
ouders communiceren en hun eisen stellen. Dit kan voor spanning zorgen 
bij de collega’s. 

Eigenaarschap bij kinderen.
Er is geen doorgaande lijn ‘eigenaarschap bij kinderen’. De vaardigheden 
van de leerkrachten zijn zeer uiteenlopend. Het team vindt dit item zinvol 
om aan te pakken.

Klimaatbeheersing in de school.
De bovenverdieping kampt met veel te hoge temperaturen in de lente en 
de zomer. Dit is een groot knelpunt, ondanks dat gemeente en bestuur 
hiervan op de hoogte zijn is er (nog) geen perspectief.

Begeleiden nieuwe teamleden.
Nieuwe teamleden voelen zich op CBS De Fontein zeer welkom. Dit 
krijgen wij van hen terug. De begeleiding van deze nieuwe leerkrachten 
kan sterker neergezet worden. 
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Bijlage 4:

Uitkomsten cohortonderzoek leerlingpopulatie CBS De Fontein schooljaren 2015/2016/2017
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool
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Conclusie:
We hebben te veel zittenblijvers t.o.v onze referentiewaarde en het 
landelijk gemiddelde. We moeten dit onderzoeken. 

• Op basis van welke criteria laten we leerlingen zitten? 
• Waarom vinden we zittenblijven belangrijk en kiezen we daar (te) 

vaak voor?
• Wat is het nut van zittenblijven?
• Hoe kunnen we zittenblijven voorkomen?

We kunnen tevreden zijn over onze advisering naar het VO. Dit doen we 
over het algemeen goed.

We verwijzen een klein percentage te veel leerlingen naar het speciaal 
onderwijs. Dit is hoger dan onze referentiewaarde en ons landelijk 
gemiddelde.

• Wat maakt dat we verwijzen naar het SO/SBO?
• Wanneer doen we dat het vaakst?
• Op welke gebieden kunnen we ons handelingsverlegen noemen?
• Staat dit goed beschreven in ons SOP?

Acties:
1. IB brengt jaarlijks in kaart hoeveel leerlingen blijven zitten met 

redenen.
2. Tijdens teamvergaderingen bespreken we het zittenblijven met het 

team. Wat is onze visie?
3. IB brengt jaarlijks in kaart welke verwijzingen naar het SBO/SO zijn 

gedaan met redenen.
4. Tijdens teamvergaderingen brengen we in kaart waarin we 

handelingsverlegen zijn en stemmen onze nascholing hierop af.
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool

Bijlage 5:

Samenvattingsformulier schoolleiders OTP/PTP/LTP - Afgenomen oktober 2018
CBS De Fontein
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voor sprankelend onderwijs

Christelijke basisschool


