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Inleiding 
 
Hieronder wordt het beleid voor de schooljaren 2019 - 2023 met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs beschreven dat binnen obs Villa Nova wordt 

gevoerd. Het omvat: 
 

-  het onderwijskundig beleid  

-  het personeelsbeleid  

-  het stelsel van kwaliteitszorg 

 
1 Het onderwijskundig beleid 

 
Missie 

 
Villa Nova is een reguliere openbare basisschool, die zich kenmerkt door een (huiselijke) vertrouwde omgeving, waar de kinderen gezamenlijk 

verantwoordelijk voor zijn. Ze werkt hiervoor samen met ouders en extern betrokken partners en wil midden in de samenleving staan. Villa Nova wil ieder 

kind van 4 tot 12 jaar goed onderwijs in een hoogwaardige leeromgeving bieden. Om deze missie te bereiken worden leerlingen en ouders 

mede-verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces en als belangrijke bron van informatie en expertise gezien. De leerkrachten doen ertoe en krijgen 

ruimte hun professionele competenties zoveel mogelijk te benutten. Besluiten moeten zo laag mogelijk in de organisatie plaatsvinden. Aanvoelen en 

inspelen zijn belangrijkere waarden dan opleggen en controleren. Onderwijs wordt op deze manier dynamischer en sluit continu aan op de individuele 

behoeften binnen de groepen en de school. 

 

De kinderen van Villa Nova worden opgeleid tot wereldburgers. Om dit te bereiken moeten kinderen zich (wereld)breed ontwikkelen en excelleren. Daarbij 

zijn een drietal uitgangspunten belangrijk:  

- de 21st century skills (samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend leren, creativiteit, kritisch 

denken, communiceren, en leren van en met elkaar)  

- de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.  

- de doelen van actief burgerschap en sociale integratie 

 

Er wordt veel aandacht besteed aan talentontwikkeling en jezelf kunnen zijn. Het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaald. 
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Het team van Villa Nova onderscheidt zich door continu in ontwikkeling en lerend te zijn en waarborgt de kwaliteit door middel van feedback en 

procesgerichte evaluatie door alle betrokkenen (team, leerlingen en ouders).  

 

Visie op leren 

 

Op Villa Nova kijken we naar de individuele behoeften van een kind. Hierbij hanteren we procesgericht leren als uitgangspunt en kiezen we voor een 

passend aanbod gericht op de mogelijkheden en grenzen van ieder kind. De groei van het kind, individueel en in de groep, staat voorop. De 

ondersteuningsbehoefte van het kind kunnen we op drie niveaus tegemoet komen:  

- basisondersteuning (voor de gehele groep, vooral preventief door te zorgen voor goed onderwijs met een goed kwaliteitsbeleid) 

- lichte ondersteuning (individueel en vooral curatief, ondersteund door onderzoeken gericht op dyslexie, intelligentie, gedrag, dyscalculie, 

ontwikkelperspectieven en een tweede leerlijn) 

- extra ondersteuning (individueel en gericht op tijdelijke verwijzing naar SO/SBO) 

We werken vanuit een growth mindset: capaciteiten kun je ontwikkelen, het mag in je eigen tempo en iedereen is in staat, met de juiste begeleiding en 

overtuiging, zijn of haar capaciteiten te vergroten. Falen betekent vooral dat je iets nog niet kunt en meer moet oefenen. Leren wordt door ons ook gezien 

als een actief sociaal proces. We leren van elkaar en met elkaar. Heterogene groepen hebben derhalve onze voorkeur. Het hoofddoel van leren is het laten 

excelleren van kinderen, waarbij het streven is dat ieder kind minimaal de kerndoelen behaalt. De kerndoelen worden vertaald in duidelijke leerlijnen, zodat 

concrete doelen kunnen worden gesteld die omschrijven wat kinderen moeten kennen en kunnen. Met behulp van de leerlijnen wordt een sterk taal-, lees- 

en rekenaanbod gecreëerd en krijgt het leren van een tweede taal (Engels) een belangrijke rol. We onderzoeken de kansen van vakspecialisatie binnen het 

team. 

 

Binnen het eigen leerproces krijgen de leerlingen in toenemende mate steeds meer medeverantwoordelijkheid en worden ze begeleid en gestuurd door de 

leerkrachten. Om het leren zichtbaar te maken en inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling worden alle gegevens rondom het leerproces 

vastgelegd in een digitaal leerlingvolgsysteem. Daarbij is formatieve assessment een belangrijke schakel. Formatief betekent dat de prestaties van een 

leerling niet worden vergeleken met die van andere leerlingen, maar met zijn eigen eerdere resultaten. Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling in 

beeld gebracht. Onder assessment verstaan we de manier waarop leerlingen vooruit geholpen worden in hun leerproces: o.a. door feedback te geven, 

vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruitziet. De leerlingen leggen dit samen met de leerkracht vast 

in een eigen portfolio, waarin ze op hun eigen manier kunnen laten zien hoe zij hun doelen hebben behaald en wat hun nieuwe doelen zijn. Door deze data 

ook continu met ouders via het kindportfolio uit te wisselen, stellen we hen ook in staat actief partner in het leerproces van hun kind te worden. 
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Met betrekking tot assessment zullen we met de jongste kinderen meer vanuit teacher assessment werken, langzamerhand steeds meer peer assessment 

inzetten en toewerken naar steeds meer self-assessment. Voor het bepalen van de doelen zal de nadruk eerst liggen op door de leerkracht bepaalde 

groepsdoelen maar zal er steeds meer ruimte komen voor persoonlijke, door leerkracht en leerling samen gekozen, doelen. 

Dit kan alleen van kinderen worden verwacht als zij zelf ook getraind worden in hoe dit te doen. Dat doen we door hen inzicht te geven in het leren door 

middel van een growth mindset en met metacognitieve vaardigheden (leer-kracht) zoals concentreren, doorzetten, proberen, genieten van het leren en je 

fantasie gebruiken.  

Ook het continue leerproces van het team gaat volgens dezelfde principes. Wij werken ook met self-assessments en peer assessments (intervisie, 360 

graden feedback en learning walks) om ons steeds te verbeteren.  

 

Pedagogische visie 

 

Door te kiezen voor een lokaal met de uitstraling van een huiskamer zorgt Villa Nova voor een vertrouwde omgeving. In deze omgeving zijn de kinderen en 

de leerkracht samen verantwoordelijk voor hun leeromgeving waardoor ze zich thuis voelen. Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. Alle 

kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor het netjes en schoonhouden van de huiskamer, dit gebeurt door de taken te verdelen en elkaar te helpen bij 

deze taken. Dagelijks wordt er fruit gegeten en voorbereid, maar ook de tafel dekken voor de lunch en gezamenlijk aan tafel eten zorgen voor sociale 

situaties. Kinderen leren hier van elkaar hoe zich te gedragen, elkaar te helpen en te zorgen voor elkaar en hoe problemen opgelost kunnen worden. Met 

hulp van ouders of andere familieleden bij de lunch en verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst of een thema, wordt de verbinding naar het ‘thuis’ 

van de kinderen gelegd.  

 

Om de veiligheid binnen elke huiskamer te waarborgen is het uitgangspunt binnen Villa Nova het waarderen van elkaars kwaliteiten en tekortkomingen. 

Villa Nova ziet verschillen tussen kinderen als een verrijking. Door daarnaast bij wereldoriëntatie en burgerschapsvorming aan te sluiten bij de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de VN zullen kinderen de ruimte ervaren om zich steeds meer te ontwikkelen tot zelfstandige en duurzame wereldburgers.  

 

Voor het docententeam is het belangrijk te werken vanuit een inspirerende, fijne en veilige werkomgeving waarbij er respect is voor hun professionaliteit 

vanuit de kinderen, ouders en collega’s. We willen een organisatie zijn die werkt vanuit vertrouwen, waarbij besluitvorming zo laag mogelijk in de 

organisatie plaatsvindt. Daarom moet er een duidelijke taak- en werkverdeling zijn en is het belangrijk vast te leggen wat goede omgangsvormen en de 

collegiale principes zijn. 
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Inhoud onderwijs op Villa Nova per 2019 

 
De missie en de visie van obs Villa Nova zijn de afgelopen jaren via de beleidsvoornemens in het vorige schoolplan hebben tot nu toe tot duidelijke keuzes in 
het curriculum geleid. We beschrijven hieronder de uitwerking en zullen vervolgens schetsen welke volgende stappen we willen nemen om ons onderwijs 
nog beter bij onze missie en visie te en de eisen omtrent de basiskwaliteit zoals beschreven in het kwaliteitstoezichtkader van de inspectie laten komen. 

 
Rekenen 
Het rekenonderwijs wordt gepersonaliseerd aangeboden met behulp van Math van EXOVA, rekentuin, muiswerk en blokboek rekenen (Kinheim). We bieden 
het rekenonderwijs aan volgens de stappen van het handelingsmodel (doen, tekenen, rekenen, automatiseren). Alle afspraken vanuit het opgestelde 
beleidsdocument rekenen worden uitgevoerd in een doorgaande lijn in de school. Binnen de school wordt zorggedragen voor een beredeneerd 
rekenaanbod met een afgepast instructieaanbod door de leerkracht. Hiervoor worden periodeplanningen van de instructiemomenten van leerdoelen 
(kerndoelen SLO) voor de leerlingen gebruikt. Vanaf groep 6 zijn de aangeboden doelen en instructies gekoppeld aan de referentieniveaus voor rekenen. 
Vanaf groep 3 worden Bareka en Rekensprint als lichte ondersteuning gebruikt. 
 
Taal  
Het taalonderwijs wordt in alle groepen in een doorgaande lijn uitgevoerd met behulp van taalzee, muiswerk, Code 26 van Exova en blokboek taal (Kinheim) 
zoals vastgesteld is in het beleidsdocument taal. Binnen de school wordt zorggedragen voor een beredeneerd taalaanbod met een afgepast 
instructieaanbod door de leerkracht. Hiervoor worden periodeplanningen van de instructiemomenten van leerdoelen (SLO) voor de leerlingen gebruikt. 
Vanaf groep 6 zijn de aangeboden doelen en instructies gekoppeld aan de referentieniveaus voor taal. 
 
Spelling 
Het spellingonderwijs wordt in alle groepen in een doorgaande lijn uitgevoerd met behulp van de methodiek van Staal zoals vastgesteld is in het 
beleidsdocument spelling. 
 
Lezen 
Het leesonderwijs wordt in alle groepen in een doorgaande lijn uitgevoerd, zoals vastgesteld is in het beleidsdocument. Voor technisch lezen wordt Veilig 
Leren Lezen gebruikt in groep 3. Vanaf groep 3 wordt stil gelezen met de boeken van DBOS en zonodig hardop gelezen met behulp van de 
HOMMEL-interventies. Vanaf groep 2 wordt BOUW als voorschotbenadering gebruikt. Voor begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 kidsweek in combinatie 
met lessonup gebruikt. Het eerste half jaar van groep 4 wordt ingezet op begrijpend luisteren. 
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Wereldoriëntatie (thematisch werken) 
Er wordt gewerkt vanuit thema’s (waar mogelijk schoolbrede thema’s) die passen bij de kerndoelen voor wereldoriëntatie. Er wordt gebruik gemaakt van 
Expeditie Wereld van Exova. 
 
Engels 
Alle kinderen krijgen vanaf de eerste dag engels. Dit wordt zowel in groepsverband als gepersonaliseerd aangeboden, we werken in elk geval aan de 
kerndoelen van SLO. Via Groove.me zijn er 12 songs per jaar voor groep 1 t/m groep 8. Elke song bestaat uit 2 lessen, lesson A en lesson B. 
Deze worden groepsgewijs aangeboden, daarnaast kunnen de kinderen per les digitaal opdrachten verwerken. Zij kunnen daarvoor inloggen via basispoort. 
Na elke 3 songs (6 lessen) volgt een herhalingsles waarin de belangrijkste woorden, zinnen en in groep 7-8 ook grammatica worden herhaald en geoefend.  
Naast groepslessen leren kinderen ook digitaal en gepersonaliseerd leren. 
Dit gebeurt met de volgende leermiddelen: 

Words and birds→ voor kinderen vanaf groep 5 
Squla → voor kinderen vanaf groep 4 
Duo Lingo → voor kinderen vanaf groep 6 
Muiswerken → groep 7 & 8 

Kunst- en cultuuronderwijs 
Op Villa Nova is ervoor gekozen kunst en cultuur zoveel mogelijk onderdeel te laten zijn van de dagelijkse onderwijspraktijk. Het is zoveel mogelijk verweven 

met de vakken rekenen, taal, spelling en vooral wereldoriëntatie. Daarbij worden de SLO-doelen in de doorgaande lijn voor deze vakken als uitgangspunt 

genomen. 

 

Bewegingsonderwijs 

Het bewegingsonderwijs wordt op Villa Nova schoolbreed (van groep 1t/m 8) verzorgd door een vakleerkracht gym. Deze vakleerkracht is verbonden aan de 

gemeente Kampen (Sportservice Kampen). Samen proberen we het bewegen en gezond gedrag zoveel mogelijk te stimuleren. Dat gebeurt o.a. via de 

bewegingsactiviteiten van Kampen Beweegt, die maandelijks door school onder de aandacht worden gebracht.  

 

Pedagogisch-didactisch klimaat en veiligheid 
Door te kiezen voor een lokaal met de uitstraling van een huiskamer zorgt Villa Nova voor een vertrouwde omgeving. In deze omgeving zijn de kinderen en 
de leerkracht samen verantwoordelijk voor hun leeromgeving waardoor ze zich thuis voelen. Hierdoor wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot. Alle 
kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor het netjes en schoonhouden van de huiskamer, dit gebeurt door de taken te verdelen en elkaar te helpen bij 
deze taken. Dagelijks wordt er fruit gegeten en voorbereid, maar ook de tafel dekken voor de lunch en gezamenlijk aan tafel eten zorgen voor sociale 

7 



situaties. Kinderen leren hier van elkaar hoe te gedragen en hoe problemen opgelost kunnen worden. Met hulp van ouders of andere familieleden bij de 
lunch en verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst of een thema, wordt de verbinding naar het ‘thuis’  van de kinderen gelegd.  
 
Om de veiligheid binnen elke huiskamer te waarborgen is het uitgangspunt binnen Villa Nova het waarderen van elkaars kwaliteiten en tekortkomingen. 
Villa Nova ziet verschillen tussen kinderen als een verrijking. Door daarnaast bij wereldoriëntatie en burgerschapsvorming aan te sluiten bij de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de VN zullen kinderen de ruimte ervaren om zich steeds meer te ontwikkelen tot zelfstandige en duurzame wereldburgers. 
 
Voor het waarborgen van de sociale en psychische veiligheid zijn gedragscodes voor leerlingen, leerkrachten en ouders geformuleerd. Doel van de 
gedragscode: Het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Een dergelijk klimaat is een 
voorwaarde voor alle leden van onze basisscholen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  
 

Voor de fysieke veiligheid binnen school zijn 3 BHV’ers opgeleid en is een ontruimingsplan vastgesteld. Elk jaar wordt ten minste 1x geoefend met het 
ontruimen. De BHV’ers krijgen ieder jaar een herhalingscursus mbt de EHBO, brandpreventie en het ontruimen. De andere personeelsleden krijgen 1x per 2 
jaar een herhalingscursus EHBO en levensreddend handelen. Een externe partij (Securitas) houdt toezicht op de fysieke veiligheidsregels. Zij geven aan de 
directie door wanneer zij constateren dat de regels op het gebied van  vluchtroutes, alarminstallaties en blusmiddelen worden overtreden. De 
inbraakalarminstallatie en het brandalarm staan doorgeschakeld naar de meldkamer van Securitas. Elk jaar wordt door een tweetal (nieuwe) ouders van 
kinderen uit groep 1 een check uitgevoerd op de fysieke veiligheid binnen de school. Zij worden hiervoor gevraagd door de VNR. 
Voor de fysieke veiligheid van onze kinderen buiten de school is een schoolpleinbeleid geformuleerd. 
 
Burgerschapsvorming 
Met het oog op goed burgerschap ook belangrijk dat kinderen respect voor en kennis van democratische en rechtsstatelijke waarden en mensenrechten 

aanleren en wij op Villa Nova voor een schoolcultuur moeten zorgen die in overeenstemming is met deze waarden. Voor de kennis van democratische en 

rechtsstatelijke waarden en mensenrechten maken we gebruik van de inspiratiekalender en de thema’s die we aanbieden via wereldoriëntatie.  

Wij hebben ervoor gekozen om geen specifieke methodiek uit te kiezen voor het aanleren van sociale en maatschappelijke competenties maar de keuze 

gemaakt dit te verweven en voor te leven binnen onze schoolcultuur met als hoeksteen ons “huiskamerprincipe”.  Het leven en leren op Villa Nova omvat 

veel situaties waarin een kind zich in sociaal-emotioneel opzicht kan ontwikkelen. 

Kinderen leren van en met elkaar, door regelmatig samen te werken, coöperatieve werkvormen, samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de 

huiskamer waar zij bij horen. Er zijn gedurende de dag veel situaties waarin kinderen sociale vaardigheden eigen maken: 

- in de huiskamer 
Alle kinderen dragen de verantwoordelijkheid voor het netjes en schoonhouden van de huiskamer, dit gebeurt door de taken te verdelen en elkaar                      
te helpen bij deze taken. 
Dagelijks wordt er fruit gegeten en voorbereid, maar ook de tafel dekken voor de lunch en gezamenlijk aan tafel eten zorgen voor sociale situaties.  
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Kinderen leren hier van elkaar hoe te gedragen en hoe problemen opgelost kunnen worden. 
Met hulp van ouders of andere familieleden bij de lunch en verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst of een thema, wordt de verbinding                      
naar het ‘thuis’  van de kinderen gelegd. 

- buiten 

Doordat alle kinderen tegelijk buitenspelen ontstaan als vanzelf interactieve situaties die vragen om een creatieve oplossing, bemiddeling of 

samenwerking.  

Omdat er geen hek om ons buitenspeelterrein is, worden afspraken gemaakt, waar mag je wel en niet spelen? 

Voor de kleuters wordt een deel van het plein afgezet zodat zij weten tot waar zij mogen spelen.  Daarvoor zijn oranje strepen op de voetpaden 

aangebracht waar elke dag pionnen op worden gezet. Een deel van het plein is afgezet d.m.v. bossages en het hek van Het Stroomdal. Het laatste 

stukje is afgezet d.m.v. een kunstwerk van potloden. 

Wat zijn de consequenties wanneer je je niet aan deze afspraken houdt?  

De leerkracht is hier ook weer de friendly mediator, teacher en coach en stuurt bij waar nodig. 

- door schoolbreed samenwerken 
De thema’s, het samenwerken, het samen lezen, elkaar helpen, voor elkaar zorgen, samen eten, elkaar accepteren zoals je bent is iets wat je op                        
Villa Nova terugziet in elke huiskamer. 
De rol van de leerkracht is hier van groot belang. Hij is de friendly mediator, teacher en coach die naast de kinderen staat en het goede voorbeeld                           
geeft. 
Als friendly mediator gaan we uit van het geloof en vertrouwen in de leer-en veerkracht in kinderen. We stellen ons vriendelijk en toegankelijk op en                         
zijn nieuwsgierig naar de ervaringen, gevoelens, gedachten en prestaties van kinderen. Onze school is een coöperatieve leefgemeenschap. waar                  
kinderen, leerkrachten en ouders samen de verantwoordelijkheid dragen.  

- via de Villa Nova Raad Junior 

In de kinderen maken door middel van de Villa Nova Raad Junior spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Een belangrijk onderdeel van 

de burgerschapsvorming. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten. Impliciet krijgen kinderen allerlei 

(gespreks-)vaardigheden mee. Als kinderen ervaren dat hun mening ertoe doet, raken ze op een heel ander niveau betrokken bij school: 

              De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze gehoord worden 

              De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen. 

              De kinderen leren luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen. 

              De kinderen doen ervaringen op met de beginselen van de democratie. 

              De kinderen leren dat wat zij vinden en bedenken van belang is en dat wat zij vinden er toe doet. 
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Ontwikkelthema’s 2019-2023  
 
We hebben voorafgaand aan het samenstellen van dit schoolplan met diverse betrokkenen gesproken over de vormgeving van ons onderwijs in relatie tot 
onze missie en visie en de eisen van kwaliteitsbeleid van de inspectie. Met het team is een SWOT gemaakt, datzelfde is gedaan met de kinderen van groep 7 
en 8. Met ouders is een tafelgesprek over de missie/visie en de huidige uitwerking daarvan gevoerd. Uit de data konden we een viertal thema’s 
samenstellen waarbinnen we de komende vier jaren belangrijke stappen willen zetten.  
 

 2019-2020 kort 2020-2021 middellang 2021-2023 lang 

De veranderende positie van de kinderen 
binnen de onderwijscontext om tot 
duurzaam leren te komen 

systeem van formatieve toetsing verder 
ontwikkelen (nieuw portfolio, leerkracht 
assessment, juiste standaardtoetsen kiezen) 
ontwikkelen digitale administratie behaalde 
doelen kinderen 
leergesprek doorontwikkelen 
ouder-kindgesprek gevarieerder maken 

methodiek sociale veiligheid bv 7 habits 
systeem van formatieve toetsing verder 
ontwikkelen (peerassessment) 
bewegend leren 

systeem van formatieve toetsing verder 
ontwikkelen (self assessment) 

De veranderende positie van het team 
binnen de onderwijscontext 

intervisie: introduceren 1 model 
learning walks doorontwikkelen 
afstemmen professioneel pedagogisch 
handelen 
doorontwikkelen zorgstructuur 

professionele leergemeenschappen voor 
rekenen  ontwikkelen 
intervisie met meerdere intervisiemodellen 
 

plg met beslissingsbevoegdheid voor 
rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie, 
gedrag 
nieuwe vormgeving gesprekkencyclus 
(groepsfunctioneringsgesprekken) 

Het herinrichten van wereldoriëntatie 
waarbij het onderzoeken, ontdekken en 
ondernemen zowel binnen als buiten weer 
uitgangspunt wordt 

thematische jaarplanning voor groep ⅛  
cultuurbeleidsplan realiseren 
start medialab:  praktijkruimte realiseren 
ontwikkelen Tiny Forest 
werken met format voor ontwerpen nieuw 
thema 
leren onderzoekend leren 
zoeken naar methode die past bij onze visie 

ontwikkelen medialab met techniek, IT,  
opzetten van buitenlessen (bv in TF)  
gekoppeld aan onderzoekend leren 
thematische jaarplanning voor groep ⅛ 
gekoppeld aan 17 duurzame doelen 
 

thematische jaarplanning voor groep ⅛ 
gekoppeld aan kernconcepten 
medialab uitbreiden met kunst, wetenschap 

Taal vanuit de vrije tekst leren vertrekpunt 
laten worden van ons taalonderwijs 

schooldagboek vanaf groep 3 opstarten  

schoolblad starten 

versterken mondeling taalgebruik 

(presenteren, vergaderen) 

zoeken naar methode die past bij onze visie 

stellessen via de methodiek van creatief 
schrijven 
rapporteren bij wereldoriëntatie 
versterken mondeling taalgebruik 

(debatteren) 

methode gekozen die past bij onze visie 

Versterken mondeling taalgebruik 

(filosoferen) 
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Doelen op het gebied van het onderwijsbeleid 2019-2023 
 

Omschrijving Concrete doelstelling 
(meetbaar) 

Tijds 
planning 

Met welke middelen 
denken we het doel te bereiken 

Hoe houden we de 
vinger aan de pols? 

Evaluatie 

Rekenen Het rekenonderwijs wordt 
gestructureerd, 
gepersonaliseerd 
aangeboden.  
 
 
 
De ontwikkeling van de 
kinderen is helder in beeld, 
wordt vastgelegd en gedeeld 
met ouders. 
 
De opbrengsten van het 
hoofdrekenen stijgen naar 
het niveau dat van onze 
populatie verwacht mag 
worden. 
De veranderingen in het 
rekenonderwijs zijn 
aangepast in het 
beleidsdocument rekenen 

2019 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
2019 
 
 
 
 
2020 

Math, Rekentuin, Muiswerken, 
leergesprekken, Boom/IEP-toetsen 
Periodeplanningen met groepsdoelen 
worden tot aan groep 6 gekoppeld aan 
de leeftijd, vanaf groep 6 aan de 
referentieniveaus. 
 
De behaalde doelen worden per leerling 
vastgelegd in een doelenbestand. 
Leerkrachten gebruiken voor hun groep 
een volgdocument 
Bareka (voor hoofdrekenen), 
Rekensprint, Garfield count me in 
 
 
 
 
Bestand rekenonderwijs op VN 

Leerkrachten gebruiken een 
volgdocument voor hun 
groep 
Leerkrachten hebben een 
concrete planning van de 
lesstof 
Doelen staan in een 
doelenbestand en 
overzichten staan in 
SocialSchools 

leergesprekken lkr/lln 
zorgcoach houdt 
helikopterview mbt 
de resultaten en 
klassenbezoeken 
locatiedirecteur 
bewaakt de 
schoolopbrengst in de 
trendanalyses 
PLG rekenen is alert 
op signalen en 
agendeert deze bij 
teamvergaderingen 
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Taal Het taalonderwijs wordt in 
alle groepen gestructureerd, 
gepersonaliseerd 
aangeboden waarbij het 
schrijven (stellen) de basis is 
 
De ontwikkeling van de 
kinderen is helder in beeld, 
wordt vastgelegd en gedeeld 
met ouders.  
 
 
 
 
 
 
De veranderingen in het 
taalonderwijs zijn aangepast 
in het beleidsdocument taal 

2022 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Taalzee, Muiswerken, dagboek kind, 
teksten voor projecten, schoolblad etc. 
leergesprekken, Boom/IEP-toetsen 
 
 
 
Periodeplanningen met groepsdoelen 
worden tot aan groep 6 gekoppeld aan 
de leeftijd, vanaf groep 6 aan de 
referentieniveaus. 
De behaalde doelen worden per leerling 
vastgelegd in een doelenbestand. 
Leerkrachten gebruiken voor hun groep 
een volgdocument 
 
 
Bestand taalonderwijs op VN 

Leerkrachten gebruiken een 
volgdocument voor hun 
groep 
Leerkrachten hebben een 
concrete planning van de 
lesstof 
Doelen in doelenbestand en 
overzichten in SocialSchools 

leergesprekken lkr/lln 
zorgcoach houdt 
helikopterview mbt 
de resultaten en 
klassenbezoeken 
locatiedirecteur 
bewaakt de 
schoolopbrengst in de 
trendanalyses 
PLG rekenen is alert 
op signalen en 
agendeert deze bij 
teamvergaderingen 

Spelling Het spellingonderwijs wordt 
aangeboden met de 
categorieën van STaal als 
rode draad.  
De leerlingen en groepen 
worden gemonitord via de 
resultatenmonitor van STaal 
Er is een keuze gemaakt voor 
remediërende programma’s 
De veranderingen in het 
spellingonderwijs zijn 
aangepast in het 
beleidsdocument spelling 

2019 
 
 
 
2020 
 
 
 
2021 
 
 
2020 

Instructie en dictees van STaal 
Muiswerken spelling op maat, 
BOOM/IEP-toetsen 
 
 
resultatenmonitor STaal van  
Malmberg 
 
 
remediërende programma’s zoals 
BLOON, Taalblobs of Woordhaai 
 
Bestand spellingonderwijs op VN 

Leerkrachten gebruiken een 
volgdocument voor hun 
groep 
Leerkrachten hebben een 
concrete planning van de 
lesstof 
Doelen in doelenbestand en 
overzichten in SocialSchools 

leergesprekken lkr/lln 
zorgcoach houdt 
helikopterview mbt 
de resultaten en 
klassenbezoeken 
locatiedirecteur 
bewaakt de 
schoolopbrengst in de 
trendanalyses 
PLG taal is alert op 
signalen en 
agendeert deze bij 
teamvergaderingen 

12 



Technisch lezen Binnen het leesonderwijs 
worden de aanbevelingen 
van de leesmonitor 
overgenomen: meer 
leespromotie, zelf dagelijks 
voorlezen, meer variëren in 
boekenaanbod 
 
Preventieve en remediërende 
interventies zijn uitgekozen 
en vastgelegd in het 
beleidsplan lezen 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 

elke dag voorlezen 
1x per 2 weken een boekenkring in elke 
huiskamer 
DBOS gebruiken met registreren van 
door leerlingen geleende boeken 
leesmonitor 1x per jaar afnemen 
 
 
Bouw, Hardopleesmethodieken (zoals 
Ralfi, duolezen, tutorlezen) 

Leerkrachten gebruiken een 
volgdocument voor hun 
groep 
Leerkrachten hebben een 
concrete planning van de 
lesstof 
Doelen in doelenbestand en 
overzichten in SocialSchools 
 

leergesprekken lkr/lln 
zorgcoach houdt 
helikopterview mbt 
de resultaten en 
klassenbezoeken 
locatiedirecteur 
bewaakt de 
schoolopbrengst in de 
trendanalyses 
PLG lezen is alert op 
signalen (oa via de 
leesmonitor) en 
agendeert deze bij 
teamvergaderingen 

Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie is 
heringericht, waarbij het 
onderzoeken, ontdekken, 
ondernemen  en de 21ste 
eeuwse vaardigheden zowel 
binnen als buiten weer 
uitgangspunt zijn geworden. 
 
 
Bij wereldoriëntatie werken 
we met een thematische 
jaarplanning gekoppeld aan 
de kerndoelen. Daarbij is zijn 
ook de kerndoelen van actief 
burgerschap en sociale 
integratie meegenomen. 

2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

Jaarplanning wereldoriëntatie 
waaronder actief burgerschap en sociale 
integratie  
Expeditie Wereld (Exova) 
Projecten gekoppeld aan de 17  
duurzame doelen van de VN en de 21ste 
eeuwse vaardigheden 
https://www.sdgnederland.nl/  
scholing: de nieuwe leraar 
studiedagen 
LEVO (stichting OOK) 
Topomaster 
Inspiratiekalender 
Kleuterlab 
https://www.wetenschapdeklasin.nl 
 

lkr gebruiken jaarplanning 
wereldoriëntatie 
 

PLG bewaakt de 
opbrengsten voor 
wereldoriëntatie 
 
 
 
 
 
 
Het team evalueert 
jaarlijks of de 
beoogde doelen voor 
sociale integratie en 
actief burgerschap 
worden gerealiseerd 

Sociale en  fysieke veiligheid De sociale en fysieke 
veiligheid van de kinderen is 
gewaarborgd. 
 
 
 
 
Preventieve interventies 
passend bij Villa Nova en 
gericht op welbevinden van 
de kinderen zijn in kaart 
gebracht en worden 

2019 
 
 
 
 
 
 
2022 
 

Zien! (wordt 2x per jaar ingevuld, 
interventievoorstellen worden besproken 
en uitgevoerd) 
Huiskamerafspraken (hangen in de klas) 
Uitvoeren speelpleinbeleidsplan 
Uitvoeren veiligheidsplan 
 
Groei in je groep (growth mindset), leren 
leren,  Werkmap mindset, Lef -lessen, 
Lucky Seven, Acadin worden uitgevoerd 
door zorgcoach 
 

lkr gebruiken digitale 
klassenmap met 
veiligheidsplan, 
speelpleinbeleidsplan 
Schoolveiligheidsmonitor 
wordt afgenomen bij 
ouders, personeel en 
leerlingen 
 

Zorgcoach bespreekt 
Zien! uitkomsten met 
lkr 
Locatiedirecteur 
bewaakt uitkomsten 
Zien! op 
groepsniveau 
Locatiedirecteur 
bewaakt uitkomsten 
schoolveiligheids- 
monitor 
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uitgevoerd 
Zorgstructuur 
 
 
 
 
 
 
 

De zorgstructuur op Villa 
Nova is zodanig aangepast 
dat de ondersteuning 
efficiënt en effectief wordt 
ingezet waarbij zo weinig 
mogelijk tijd naar procedures 
en administratie gaat en 
zoveel mogelijk naar het kind 
 
 
 
 
 
In het zorgdocument is 
opgenomen hoe we 
ondersteuning geven aan 
taalzwakke kinderen 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

Inhoud en mogelijkheden van de 
ondersteuningsniveaus staan 
beschreven  
Criteria voor ondersteuningsniveaus zijn 
beschreven 
Zorgcoach heeft naast coachende uren 
ook uren voor uitvoering mbt 
ondersteuning 
Onderwijsassistent heeft uren voor 
uitvoering mbt ondersteuning 
Zorgkalender 
Zorgdocument (in digitale klassenmap) 
Preventieve interventies (zie boven) 
 
VVE beleid jonge kinderen (vooral ook 
kinderen die in Ned. geboren zijn maar 
tot hun vierde levensjaar thuis geen 
Nederlands spreken) 
NT2- ondersteuning 
 

Lkr werken met de 
zorgkalender 
 
Lkr werken met de 
zorgdocument 
 
Zorgcoach ziet toe op 
gebruik zorgkalender en 
zorgdocument 
 
 
 
 
VVE- beleid is opgenomen 
in het zorgdocument 
 
 
 

Zorgteam bewaakt 
de uitvoering van de 
zorgkalender 
 
Zorgteam evalueert 
uitvoering 
zorgkalender en past 
aan waar nodig 
 
 
 
 
 
Zorgteam bewaakt 
de inhoud van het 
zorgdocument door 
overleg 1x per maand 

 
 
 

Doelen n.a.v. verbeterpunten vanuit de kwaliteitszorgcyclus 

 
Uit de trendanalyses van januari 2019 en juni 2019 is gebleken dat we m.b.t. drie thema’s stappen moeten of willen maken in de komende 
schoolplanperiode: 
 

- Volgen ontwikkeling kinderen 
- Verbeteren opbrengsten hoofdrekenen 
- Vastleggen veranderingen in onderwijs op Villa Nova  
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Omschrijving Concrete doelstelling 
(meetbaar) 

Met welke middelen 
denken we het doel te 

bereiken 

Tijdsplanning Hoe houden 
we de vinger 
aan de pols? 

Evaluatie 

Volgen ontwikkeling kinderen Op Villa Nova worden de door de 
kinderen behaalde doelen voor taal, 

lezen, spelling en rekenen 
vastgelegd en gevolgd. 

 
 
 

Op Villa Nova is een 
gestandaardiseerd toetssysteem 

gekozen die past bij de visie en het 
nieuwe onderwijsresultatenmodel 

Periodeplanningen per groep 
(vanaf gr 6 gekoppeld aan 

referentieniveaus) 
Volgdocumenten per groep 
(groepsdoelen, aanpak ind. 

leerlingen, remediëring) 
Doelenprogramma 

Gestandaardiseerd toetssysteem 

2019-2020 klassenbezoeken Zorgteam 

Verbeteren opbrengsten 
hoofdrekenen 

Op Villa Nova worden minimaal de 
streefdoelen op groepsniveau voor 

hoofdrekenen gehaald. 
 

In elke periode van het periodeplan 
rekenen worden doelen voor 
hoofdrekenen opgenomen 

In groep 3 wordt Bareka (count me 
in) in het aanbod opgenomen 

2019-2020 team 
vergaderingen 

PLG rekenen 

Vastleggen veranderingen in 
onderwijs op Villa Nova  

Het onderwijsaanbod op Villa Nova 
staat per domein helder omschreven 

en is actueel. 

Begrijpend lezen: aanvullen deel 
begrijpend luisteren en aanpak met 

lesson-up en muiswerk 
technisch lezen: interventies 

toevoegen bij stagnatie 
ontwikkeling 

spelling: 
interventies toevoegen bij 

stagnatie ontwikkeling 
wereldoriëntatie: toevoegen topo 

2019-2020 team 
vergaderingen 

           onderwijscoach 

 

 
Uit de analyses van de interne kwaliteitsmeter Kwintoo voor de onderdelen opbrengsten en zorg zullen acties moeten worden ondernomen op de 
volgende gebieden: 
 

- Opbrengsten sociale en fysieke veiligheid 
- Kwaliteitszorgsysteem 
- Zorgstructuur 

 

15 



Omschrijving Concrete doelstelling 
(meetbaar) 

Tijds 
planning 

Met welke middelen 
denken we het doel te bereiken 

Hoe houden we 
de vinger aan de 

pols? 

Evaluatie 

Opbrengsten 
(Sociale en fysieke veiligheid) 

We kunnen de groepsscores 
van de sociale competenties 
leggen naast streefdoelen 

hiervoor en bepalen deze op 
orde zijn. 

 
Leerkrachten hebben inzicht 
in de sociale competenties 

van hun groep. 
 

We kunnen de juiste 
interventies uitvoeren om 

sociale competenties van de 
leerlingen te verbeteren 

2019 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 

2021 

Zien! 
Streefdoelen competenties Zien! (deze streefdoelen 

moeten worden bepaald en vastgelegd) 
groepsbesprekingen nav Zien! (in de zorgkalender 

opnemen) 
Preventieve interventies op individueel of 

groepsniveau (worden uitgevoerd door de lkr of 
zorgcoach) 

groepsanalyse lkr + 
bespreking met 

zorgcoach 
 

teamanalyse sociale 
competenties in 
relatie tot het 

landelijk gemiddelde 
 

Zorgteam bewaakt de 
resultaten 

Zorgteam bespreekt de 
effectiviteit van de 

interventies 
Zorgteam stelt eventueel 
verbeteracties op nav de 

analyse van de sociale 
competenties mbt de 

beïnvloedbare factoren 

Opbrengsten 
(Kwaliteitszorgsysteem) 

Villa Nova werkt met een 
systematisch en cyclisch 
kwaliteitszorgsysteem  

Het kwaliteitszorgsysteem is 
helder neergezet 

gecommuniceerd met het 
team 

Villa Nova verantwoordt zich 
aan belanghebbenden over 

de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit 

 
 
 

2020 
 
 

2020 
 
 
 

       2020 

Alle streefdoelen voor tussen- en eindopbrengsten 
zijn besproken en vastgelegd 

Evaluatiemomenten (2x) tussenopbrengsten i.r.t. 
streefdoelen is vastgelegd  

Criteria voor kleuterverlenging zijn vastgelegd 
Criteria voor doubleren zijn vastgelegd 

Evaluatiemoment voor eindopbrengsten i.r.t. het 
landelijk gemiddelde is vastgelegd 

Evaluatiemoment voor schooladviezen i.r.t. de 
eindtoetsuitslagen is vastgelegd 

Overzicht stappen + uitleg 
is vastgelegd en staat in de digitale klassenmap 

Jaarverslag 
Schoolgids 

kwintookaarten  
 

2x per jaar bij de 
evaluatiemomenten 

van het 
jaaractiviteiten 

Locatiedirecteur agendeert 
evaluatie op de agenda 

teamvergadering 

Zorgstructuur De kwaliteitszorg voor 
leerlingen met een eigen 
leerlijn (OPP) is op orde. 

 
 
 

2020 Op Villa Nova is duidelijk in kaart gebracht welke 
leerlingen een eigen leerlijn hebben. 

Op Villa Nova worden de tussendoelen van de eigen 
leerlijnen 2x per jaar  geëvalueerd 

zorgcoach stelt 
jaarlijks een 

OP-overzicht op 
zorgcoach doet 

klassenbezoeken 
lkt en zorgcoach 

hebben 2x per jaar 
gesprekken met 
ouders over OPP 

Zorgteam maakt analyse 
van de evaluaties van de 

tussendoelen en stelt waar 
nodig verbeteracties op  
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2 Het personeelsbeleid 
 
Er is door de stichting OOK een functiehuis gebouwd die is weergegeven in het IPB-beleidsplan. Het functieboek (met soort, niveau en aantal functies) wordt 
jaarlijks aangepast op bestuurs- en schoolniveau. De P(G)MR heeft instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van het functieboek. Met de P(G)MR maakt 
de bestuurder afspraken over de samenstelling van het functieboek op bestuursniveau en met de PMR op schoolniveau. De bestuurder stelt ook jaarlijks 
voor 1 mei voor het komende schooljaar het meerjarenformatiebeleid /bestuursformatieplan vast. Het meerjaren formatiebeleid wordt gebaseerd op de 
meerjarenbegroting en heeft ten minste betrekking op de komende vier jaar. Jaarlijks wordt het geactualiseerd in een (personele) bestuursbegroting/ 
bestuursformatieplan. Na verkregen instemming van de PGMR, stelt de werkgever het vóór 1 mei voor het komende schooljaar vast. In het formatieplan 
wordt de verhouding tussen het aantal leerlingen en leraren per school (brinnummer) verantwoord. Op basis van de historische vervangingsbehoefte 
omschrijft de bestuurder eveneens op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk type contracten. De P(G)MR heeft instemmingsrecht. Er 
wordt op Villa Nova gewerkt met een 40-urige werkweek: De werktijdfactoren van werknemers worden uitgedrukt in uren en minuten per week volgens de 
formule: werktijdfactor x 40 uur. 1 fte staat gelijk aan 1659 uur. Vanuit de stichting OOK zijn de kaders van het taakbeleid vastgesteld. In het taakbeleid 
wordt rekening gehouden met beginnende werknemers, senioren en minder-arbeidsgeschikten. De P(G)MR heeft instemmingsrecht. Vanaf schooljaar 
2019-202 wordt gewerkt met een werkverdelingsbeleid conform de CAO PO 2018-2019 In het schooljaar 2018-2019 moeten werkgever en werknemer 
ervoor zorgen dat de invoering van het nieuwe werkverdelingsbeleid mogelijk is. Het daarbij horende werkverdelingsplan wordt jaarlijks voor de zomer met 
instemming van de PMR vastgesteld. Er wordt met iedere werknemer schriftelijk afspraken gemaakt over zijn of haar inzet met het werkverdelingsplan als 
uitgangspunt. Daarbij wordt ook de  besteding van de duurzame inzetbaarheidsuren (bestedingsdoelen, tijdstip en wijze waarop verantwoording over de 
uren wordt afgelegd)aan de orde gesteld. Iedere werknemer heeft recht op 40 uur basisbudget. Dit gesprek vindt plaats voor de zomervakantie en wordt 
het inzetgesprek genoemd. De afspraken met individuele werknemer  Duurzame inzetbaarheid: Starters en oudere werknemers hebben daarnaast recht op 
bijzonder budget. Inzetbaarheid werknemer : Voor de inzet van de werknemer is het werkverdelingsplan het uitgangspunt. Ten behoeve van de introductie 
en begeleiding van (beginnende) werknemers en vervangers en de daarbij in te zetten instrumenten is een regeling vastgesteld. In dit beleid is aandacht 
voor de startende leraren en de daarbij in te zetten instrumenten (o.a. inzet coach, budget duurzame inzetbaarheid, observatie-instrument). In dit beleid is 
ook aandacht voor de wijze waarop vervangers worden geïntroduceerd en begeleid. Stichting OOK heeft een regeling gesprekkencyclus opgesteld. In de 
regeling zijn doel, de onderwerpen, de procedure en frequentie van de gesprekkencyclus vastgelegd. De competenties / bekwaamheidseisen zijn vastgesteld 
voor functies waarvoor bekwaamheidseisen gelden in het functieboek.  
 
De gesprekkencyclus van Stichting OOK bestaat uit een 
• functioneringsgesprek met loopbaancomponent; 
• POP3-gesprek; 
• beoordelingsgesprek; 
• voortgangsgesprek (facultatief). 
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Er wordt gebruik gemaakt van een beproefd en objectief observatie-instrument om tot een transparante beoordeling te komen. De stichting maakt gebruik 
van de kijkwijzers basisbekwaam en vakbekwaam van Cupella. Op op schoolniveau (brinnummer) wordt voor de individuele professionele ontwikkeling van 
de werknemers een bedrag beschikbaar gesteld van 500,- per fte. Voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen bestaat de mogelijkheid 
om de lerarenbeurs aan te vragen. De directieleden zijn geregistreerd in het schoolleidersregister. De werkgever vergoedt de kosten voor deze verplichte 
registratie. Alle procedures die stichtingbreed gelden voor de stg. OOK zijn terug te vinden in de met de directie gedeelde drive van Google G-Suite van de 
stichting OOK en op te vragen bij de directie. 
 
Het specifieke personeelsbeleid op Villa Nova is gebaseerd op de dimensies van de selfdetermination theory van Deci en Ryan: autonomie, relatie en 
competentie. Congruent met het pedagogisch didactisch van de leerkrachten naar de leerling. Natuurlijk moeten leerkracht competent zijn en blijven om 
hun vak op uiteindelijk op vakbekwaam niveau uit te oefenen. Om die reden worden klassenbezoeken gedaan door de directie met de competentiewijzers 
basisbekwaam en vakbekwaam. Daarnaast is er op Villa Nova een speciale onderwijscoach in dienst die insteekt op de competenties behorende bij de 
specifieke competenties die nodig zijn voor het lesgeven en pedagogisch handelen op Villa Nova: via de pedagogisch didactische keuzes van de school. Om 
die reden is ook een kijkwijzer voor specifieke competenties op Villa Nova ontwikkeld. Het gaat dan met name om het gepersonaliseerd leren, de specifieke 
manier van (formatieve) toetsing, de manier van instructie geven vanuit het handelingsmodel en met coöperatieve werkvormen en bewegend leren 
Leerkrachten moeten gevoel van zelfsturing (autonomie) ervaren en zich verbonden voelen met de omgeving (relatie). Binnen Villa Nova is een duidelijke 
keuze gemaakt om hieraan tegemoet te komen door een zo horizontaal mogelijke organisatie neer te zetten. Er worden professionele leergemeenschappen 
ontwikkeld voor rekenen, taal (waaronder spelling), lezen, wereldoriëntatie en gedrag. Deze teams hebben de bevoegdheid om beleid te maken en daarvoor 
punten te agenderen in de teamvergadering. Daar vinden de beleidsbeslissingen plaats. Zodat aanvoelen en inspelen op noodzakelijke veranderingen zo snel 
en effectief mogelijk kunnen plaatsvinden. Het specifieke personeelsbeleid van Villa Nova is verder gericht op de teamontwikkeling. Vijf jaar na de oprichting 
moeten de school en het team nu de ontwikkeling doormaken van een taakgericht team naar een lerend team. Vandaar dat de komende jaren intervisie als 
onderdeel van het leren een belangrijke rol zal gaan spelen. Evenals de dagelijkse feedbackronde van de kinderen op onder meer het eigen functioneren van 
de leerkracht. 
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Doelen Personeelsbeleid 2019-2023 
 

Omschrijving Concrete doelstelling 
(meetbaar) 

Tijds 
planning 

Met welke middelen 
denken we het doel te bereiken 

Hoe houden we de 
vinger aan de pols? 

Evaluatie 

 
 
 
 
 
 
 

Professioneel pedagogisch en 
didactisch handelen 

Villa Nova heeft een 
duidelijke professioneel 
frame waarin expliciet de 
onderwijsvisie en de daarbij 
horende leidende principes 
van onze pedagogiek en 
didactiek beschreven staan 

2020 Beschrijving van het pedagogisch 
didactisch klimaat (waaronder growth 

mindset en formative assessment) 
Studiedagen waarbij we het verwachte 

pedagogisch didactisch klimaat duidelijk 
bespreken, trainen en evalueren 

Tijdens studiedagen locatiedirecteur en 
onderwijscoach 

bespreken 1x per 
maand de voortgang 

De professionele 
pedagogisch didactische 
competenties en 
ontwikkeling van de 
leerkrachten wordt gevolgd, 
gestimuleerd  en 
geregistreerd 

2021 Klassenbezoeken door onderwijscoach, 
zorgcoach en directie (waarbij duidelijk is 

vastgelegd wie wat voor soort 
klassenbezoek doet) 

Bekwaamheidsdossier 
Nascholingsplan 
Learning Walks 

Intervisiemomenten tijdens 
vergaderingen en 

studiedagen 

Locatiedirecteur, 
onderwijscoach en 

zorgcoach bespreken 
1x per maand de 

voortgang 

 
 
 

Meer horizontale organisatie 
personeel 

Villa Nova bestaat uit 
professionele 
leergemeenschappen voor 
rekenen, taal, 
wereldoriëntatie, cultuur en 
gedrag die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor 
het leren en ontwikkelen van 
de leerkrachten en de 
leerlingen 

2023 Omzetten van coördinatorensysteem 
naar professionele leergemeenschappen. 
PLG’s krijgen de verantwoordelijkheid op 

hun gebied (ook tijdens 
teamvergaderingen) 

PLG’s stellen een nascholingsplan op 
voor hun vakgebied 

PLG’s onderzoeken mogelijkheden tot 
vakspecialisatie 

Via masterthesis van 
onderwijscoach 

locatiedirecteur en 
onderwijscoach 

bespreken 1x per 
maand de voortgang 

Coaching startende 
leerkrachten 

Startende leerkrachten 
worden op Villa Nova  zowel 
pedagogisch /didactisch als 
praktisch/organisatorisch 
begeleid 

2019 Coach Stichting OOK (praktisch: 
klassenmanagement, professionele rol) 

Onderwijscoach 
(pedagogisch/didactisch) 

gesprekken 
locatiedirecteur/coach 

 
 

klassenbezoeken 
onderwijscoach 

evaluatieverslag 
coach 

 
 
 

evaluatie 
onderwijscoach 

Teamontwikkeling Het team van  Villa Nova is 
een lerende organisatie  

2022 Learning Walks 
Intervisie 

Teambrede waarderingsgesprekken  

Borgingsdocument lerend 
team Villa Nova 

locatiedirecteur en 
onderwijscoach 

bespreken 1x per 
maand de voortgang 
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3. Onze kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit 
bewaken, borgen en verbeteren. Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet op welke 
wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. 

Inleiding 

Als wij het hebben over kwaliteitszorg bedoelen we dat we op een gestructureerde manier de goede dingen nog beter willen te doen. Dat beter doen is onze 
collectieve ambitie. Het gaat in de kern om vijf vragen:  
 
a. Doen wij de goede dingen? 
b. Doen wij die dingen ook goed? 
c. Hoe weten wij dat? 
d. Vinden anderen dat ook? 
e. Wat doen wij met die wetenschap? 
 
 

Nodig voor onze kwaliteitszorg 
 
Data verzamelen 
Kwaliteit moet blijken. Daarom verzamelen onze leerkrachten gegevens over de ontwikkeling van onze leerlingen tot en met het einde van de basisschool. 
Onze school maakt gebruik van de SVT-toetsen van BOOM en het leerlingvolgsysteem Parnassys. Daarmee bezitten wij een schat aan informatie. We maken 
jaarlijks twee trendanalyses via de schoolanalyse van Parnassys. Om het onderwijs te verbeteren (op leerling-, groeps- en schoolniveau) maken we gebruik 
van deze uitkomsten en toetsen we deze aan criteria die we daarvoor hebben opgesteld. Op deze manier wordt het afnemen van toetsen een hulpmiddel 
om ons onderwijsproces te verbeteren. 
 
Intern kwaliteitszorgsysteem voor onderwijs: Kwintoo 
We werken daarnaast met een intern kwaliteitssysteem, namelijk Kwintoo. In een cyclus van 4 jaar verwerken we in totaal 13 Kwintoo-kaarten: Zorg voor 
kwaliteit, toetsing, leerstofaanbod, tijd, onderwijsleerproces, schoolklimaat, ondersteuning en begeleiding, opbrengsten, contact met ouders, taal, rekenen 
& wiskunde, management en organisatie, VVE en interdisciplinair samenwerken binnen school.  
Kwaliteit moet ook blijken als het gaat om het personeel. Daarom wordt via de gesprekkencyclus aandacht besteed aan de ontwikkeling van het personeel. 
Deze gegevens worden onderdeel van het bekwaamheidsdossier via Cupella.  
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Relatie personeelsbeleid 
Kwaliteitszorg heeft een directe relatie met integraal personeelsbeleid. De kwaliteit staat en valt immers met de mensen voor de klas. Binnen de school 
willen we daarom beter worden door continue te werken aan een sfeer waarin we met elkaar over de resultaten van het onderwijs kunnen spreken, elkaar 
feedback kunnen geven en waar plaats is voor coaching en intervisie. 
 

De inrichting van onze kwaliteitszorg 
 
Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is dit schoolplan het richtinggevend document. De doelstellingen met betrekking tot het onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg zullen gefaseerd in vier jaaractiviteitenplannen worden uitgewerkt. We gebruiken daarbij de volgende 
dimensies:  
 

Concrete 
doelstelling 
(meetbaar) 

Met welke 
middelen 

denken we het 
doel te bereiken 

Tijdsplanning Hoe houden 
we de vinger 
aan de pols? 

Evaluatie 

 
Periodisering 
We realiseren ons dat we de gegevens moeten analyseren en interpreteren, dat we verbeteringen moeten plannen en realiseren en na verloop van tijd weer 
opnieuw moeten meten. De kwaliteitszorg van onze school is daarom een cyclisch proces, waarbij we gebruik maken van de zgn. PDCA-cirkel 
(Plan-Do-Check-Act). 
De planfase bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus begint met dit nieuwe schoolplan. Het jaarlijkse activiteitenplan zal naast punten uit het 
schoolplan ook een verbeterplan bevatten. De belangrijkste bronnen voor het verbeterplan zijn de evaluaties van het voorgaande jaarplan, de analyses van 
de trendanalyse en ontwikkel- en actiepunten van de in dat schooljaar afgenomen kwaliteitskaarten van Kwintoo(zie inventarisatie gegevens). Bij het 
uitvoeren van elk jaaractiviteitenplan in de “do-fase” zullen twee evaluatiemomenten (checkfase) worden ingebouwd, 1 na de Kerstvakantie en 1 aan 
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het einde van het schooljaar. Zodat tussentijds nog kan worden bijgestuurd en aan het einde van het schooljaar punten kunnen worden meegenomen naar 
het volgend schooljaar (actfase). De locatiedirecteur stelt hiervoor samen met het schoolteam jaarlijks een evaluatieverslag op van de beleids- en 
verbeterdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit verslag. De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse 
activiteitenplan worden nagestreefd gebeurt aan de hand van gegevens die we genereren met behulp van de volgende instrumenten (afhankelijk van de 
aard van het na te streven resultaat): 
 
Instrumenten: 
 

● Gesprekken met leerkrachten. De directie voert in de gesprekscyclus werkgesprekken, functioneringsgesprekken (met het gehele team) en 
beoordelingsgesprekken met medewerkers. Doel van de gesprekken is het vergroten van het welbevinden van de medewerkers en de kwaliteit 
van onderwijs. Feedback is voor de directie belangrijk voor het persoonlijke ontwikkelingsproces. 

● Gesprekken met de zorgcoach over de evaluatie van de zorgstructuur en de met onderwijscoach over het onderwijskundig beleid. 
● Intervisiegesprekken met het team  
● Gesprekken (evaluaties) met het team over het jaaractiviteitenplan 
● Gesprekken (evaluaties) met ouders over het jaaractiviteitenplan 
● Kwintoo: analyses van 13 Kwintoo-kaarten in 4 jaar: Zorg voor kwaliteit, toetsing, leerstofaanbod, tijd, onderwijsleerproces, schoolklimaat, 

ondersteuning en begeleiding, opbrengsten, contact met ouders, taal, rekenen & wiskunde, management en organisatie, VVE en 
interdisciplinair samenwerken binnen school 

● Gesprekken met de directeur-bestuurder en één keer per jaar met de Raad van Toezicht.  
● Gesprekken met de locatiedirecteur. Op schoolniveau krijgen alle leerkrachten de kans om normjaartaak-gesprekken en de taken in het kader 

van de werkverdeling met de directie te voeren.  
● Klassenbezoeken (aan de hand van kijkwijzers Basisbekwaam en Startbekwaam en de eigen kijkwijzer van Villa Nova) 
● Trendanalyses van BOOM-en of IEP/LVS-toetsen  
● Gegevens van methode gebonden toetsen/ leergesprekken met kinderen (formatieve assessments) vastgelegd in doelenbestand en portfolio 
● Ouder-kindgesprekken 
● Uitstroomgegevens richting voortgezet onderwijs 
● Onderwijsinspectie 
● Gesprekken met de MR (VIlla Nova Raad, VNR) 
● Leerlingenraad 
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Daarnaast willen we in de volgende schoolplanperiode de kwaliteitszorg aanvullen met: 
 

● Leerlingtevredenheidspeilingen 
● Personeelstevredenheidspeilingen 
● Oudertevredenheidspeilingen  
● (Externe) kwaliteitsaudits 

 
 
 

23 
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INK-model 
Het meten (en weten) van gegevens is nog geen kwaliteitszorg. We willen ook beoordelen of we met deze instrumenten voldoende informatie verzamelen. 
Daarom maken we gebruik van het INK-model (Instituut VOOR Nederlandse Kwaliteit) om te bezien of de verzamelde informatie robuust genoeg is.  
 

 Gesprekken 
met  
personeel 

Klassenbezoeken SVT gegevens methode 
gebonden toetsen in 
doelenbestand en 
portfolio  

Resultaten VO Risicoprofiel MOVARE Toezicht inspectie Tevredenheidspeiling 

Visie en beleid x x x x x x x  

Personeel x x     x x 

Leiderschap en 
management 

x x     x x 

Cultuur en  
klimaat 

x x    x x x 

Middelen en 
voorzieningen 

x    x x x  

Management van 
processen 

x x x x     

Waardering door 
personeel 

x x     x x 

Waardering door 
leerlingen 

x x     x x 

Waardering door 
ouders 

       x 

Waardering door 
de maatschappij 

     x x  

Leeropbrengsten x  x x x x   
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Uit het schema blijkt dat alle aandachtsvelden van het INK-model aan de orde komen. De informatieve dekking is dus voldoende.  
 

Leiderschap 

⬄ 
Personeels
-beleid 

⬄ 

Managemen
t 
van 
processen 

⬄ 
Waardering 
personeel 

⬄ 

Leeropbrengsten 

 ⇳   ⇳  

⬄ 
Doelen en 
strategie 

⬄ ⬄ 
Waardering 
ouders/leerl. 

⬄ 

 ⇳   ⇳  

⬄ 
Inzet 
middelen 

⬄ ⬄ 
Waardering 
omgeving 

⬄ 

   

Organisatie ⬄ Resultaten 

 

 

Verantwoordelijkheden 

De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hiervoor beschreven kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere: 
 

- het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg 
- het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang; 
- het vastleggen en bewaken van teamafspraken; 
- het creëren van draagvlak. 
- het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren 
- het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch geven van feedback). 

 
Het continu willen verbeteren van het onderwijs kan alleen onder de voorwaarde dat er sprake is van een professionele cultuur.  
Kenmerkend daarvoor zijn: vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als 
totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen handelen. Van de leerkrachten wordt deze professionele houding verwacht. 
Wij maken als school onze maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, 
verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert, leggen we verantwoording 
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af naar de betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit de kwaliteitszorg vorm wordt 
gegeven. 
 
 

Doelen Kwaliteitszorg 2019-2023 
 

Omschrijving Concrete doelstelling 
(meetbaar) 

Met welke middelen 
denken we het doel te 

bereiken 

Tijdsplan- 
ning 

Hoe houden 
we de vinger 
aan de pols? 

Evaluatie 

Tevredenheidspeilingen Op Villa Nova worden de meningen 
over het onderwijs van stakeholders 

(ouders en kinderen) 1x per twee 
jaar gevraagd, geanalyseerd en 

teruggekoppeld. 

Tevredenheidspeiling voor ouders en 
kinderen 

2019   

Audits Op Villa Nova worden externe 
partijen betrokken bij het meten van 

de onderwijskwaliteit 

Audit van collega-school van Stg. OOK 
 

2020   

Jaaractiviteitenplan Op Villa Nova wordt het 
jaaractiviteitenplan gedeeld en 

geëvalueerd met het team en de 
ouders 

 
 

2x per jaar (kerst en zomer) evaluatie 
jaaractiviteitenplan met team 

1x per jaar (zomer) gesprek met ouders 
over jaaractiviteitenplan 

2019 agenderen op 
teamvergadering 
in januari en juli 

Locatiedirecteur  
bespreekt het 

jaaractiviteitenplan met 
zorgcoach en 

onderwijscoach 

Trendanalyses Op Villa Nova worden trendanalyses 
voor de kwaliteit van de 

opbrengsten op schoolniveau en 
groepsniveau gebruikt om 

verbeterplannen te ontwikkelen 

2x per jaar trendanalyse op 
schoolniveau door zorgteam  
2x per jaar trendanalyse op 

groepsniveau door leerkracht 

2019 verbetervoorstel- 
len moeten 

worden 
opgenomen in het 

jaaractiviteiten 
plan 

Locatiedirecteur  
bespreekt het 

trendanalyse met 
zorgcoach en 

onderwijscoach 
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