
Datum: 23 juli 2019

Schoolplan 2019-2023

Gabriëlschool locaties MTH & HPGabriëlschool locaties MTH & HP
WIE HET WEET, MAG HET ZEGGEN
WIE HET KAN, MAG HET DOEN



2

4

6

8

9

10

12

13

14

16

17

29

32

34

36

37

38

39

41

42

43

48

49

50

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Schoolbeschrijving

3 Sterkte-zwakteanalyse

4 Risico's

5 De missie van de school

6 Onze parels

7 De grote doelen voor de komende vier jaar

8 Onze visie op lesgeven

9 Onze visie op identiteit

10 Onderwijskundig beleid

11 Personeelsbeleid

12 Organisatiebeleid

13 Financieel beleid

14 Kwaliteitszorg

15 Basiskwaliteit

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten

17 Strategisch beleid

18 Formulier "Instemming met schoolplan"

19 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

20 Vierjarenplan 2019-2023

21 Intern Gabriël-organogram 2019 en verder

22 Vaststelling bestuur schoolplan 2019-2023

23 Instemming MR schoolplan 2019-2023

Gabriëlschool locaties MTH & HP

Schoolplan 2019-2023 2



Gabriëlschool locaties MTH & HP

Schoolplan 2019-2023 3



1 Inleiding

1.1 Inleiding

We geven ons schoolplan op het titelblad de slogan mee: 'Wie het weet, mag het zeggen & wie het kan, mag het
doen.' De komende vier schooljaren is dit binnen de Gabriëlschool de rode draad voor leerlingen, ouders en
teamleden. Een slogan die naadloos past binnen 'de professionele cultuur'*, alwaar we gezamenlijk - als school - naar
toe groeien. Overtuigd van het feit dat controle over je eigen leerproces het gevoel van self-efficacy (vertrouwen in
eigen kunnen) en zelfvertrouwen vergroot. Hoe groter de self-efficacy van leerlingen en teamleden, hoe groter hun
betrokkenheid bij het 'leer- en/of veranderproces'. Een growth-mindset helpt je aan betere prestaties (Blackwell et al.,
2007; Yeager and Dweck, 2012; Good, Aronson, & Inzlicht, 2003).

Puzzelstukjes vormen ons logo. Ons motto is daarom ook: ‘Gabriël, net dat stukje meer…’ Met onderstaande vijf
items - vijf puzzelstukken - zie je dat ‘tastbaar’ terug in de Gabriëlschool. We onderscheiden ons hiermee van andere
basisscholen:

1. Eigenaarschap bij leerlingen en teamleden  
2. Engels vanaf groep 1 
3. Sociaal emotionele vorming: KIVA, de Gouden Weken en kindgesprekken. 
4. Cultuur-onderwijs 
5. Ouderparticipatie, waaronder de startgesprekken met ouders.

De puzzelstukjes symboliseren ook de gedachte dat elke leerling een onderdeel is van de groep. Elke groep is weer
onderdeel van de school en de school op haar beurt weer van de steeds veranderende samenleving. Elke ouder is
intensief betrokken bij deze puzzel. Elk teamlid - met haar/zijn individuele competenties - is onderdeel van het
Gabriëlteam. Samen zijn we een kleurrijk geheel. Hoe ‘past‘ - gelijk elk puzzelstukje - ons onderwijs bij de leerling en
hoe maken we het onderwijs ‘passend’ bij elk leerling ?

Het Gabriëlbeleid vormt met alle beleidsstukjes ook weer één geheel. Dat is soms echt ‘een puzzel’… Als er een
stukje ontbreekt is de puzzel niet af en niet compleet…

Bovenliggend aan ons schoolplan 2019-2023 is het Strategisch beleidsplan (SBP) 'Op weg naar 2023' van de
Laurentiusstichting Delft (zie bijlage). Laurentius omschrijft hier - na een uitgebreide en intensieve veldraadpleging
(leerlingen, ouders en werknemers) - haar go's voor de komende vier schooljaren op zes thema’s: 

1. De Laurentius leerling 
2. De Laurentius ouder  
3. De Laurentius leerkracht 
4. De Laurentius organisatie 
5. De Laurentius leider 
6. Samen vormend het Laurentius onderwijs

In ons schematische vierjarenplan - zie hoofdstuk 'de grote doelen voor de komende vier jaar'- maken we de items
blauw die rechtstreeks naar dit Laurentius-SBP zijn te herleiden.

Ons team kent het levend handboek 'Het Gabriël-geheugen' (bijlage). Het kent drie hoofdstukken op drie
beleidsterreinen, te weten:
a. Onderwijskundig
b. Personeel
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c. Logistiek
Dit handboek is eigenlijk een schoolplan an sich. Om geen onnodig en dubbel-werk te doen, verwijzen we vaak naar
dit katern. In dit ‘levend’ boekwerkje - bestemd voor teamleden - lees je op hoofdlijnen informatie over het
onderwijskundig, personeels- en logistiek beleid op de Gabriëlschool. Het is een verzameling en overzicht van
afspraken, werkwijzen en ‘gewoonten’. Vandaar de term ‘geheugen’. Eén keer per schooljaar passen en vullen we dit
‘geheugen’ aan met recente wijzigingen voortkomend uit studiedagen, expertgroepen of leerteams. In de
openingsteambijeenkomst van elk schooljaar is er specifiek aandacht voor dit ‘geheugen’. 

In het hoofdstuk kwaliteitszorg omschrijven we hoe we de kwaliteitszorg op de Gabriëlschool vorm geven. Kern
daarbij is de professionele cultuur*. Ook dit schoolplan kwam tot stand in de geest van deze cultuur. Teamleden -
georganiseerd in leerteams en expertgroepen - en ouders gaven input voor dit schoolplan. Het schoolplan legden we
daarna formeel ter goedkeuring voor aan de medezeggenschapsraad. Ons schoolplan beschrijft op hoofdlijnen onze
kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

*1. Als we in dit schoolplan spreken over 'de professionele cultuur'  - inmiddels een containerbegrip - bedoelen wij een
mix van het gedachtegoed van drs. Alex van Emst, prof.dr.ir. Mathieu Weggeman en Ben van der Hilst.  

2. Om reden van leesbaarheid nemen we allerlei bestaande Gabriël-beleidsstukken als bijlagen op bij dit schoolplan.
Hieronder is ook het verzameldocument aan schooloverstijgende, bestuurlijke, gemeentelijke en wettelijke
beleidsstukken - boven- of onderliggend aan dit schoolplan - die ons Laurentiusbestuur voor al haar scholen centraal
opstelde vanuit de thema's in haar SBP (zie het hoofdstuk 'Strategisch beleid'). 

3. Het schoolplan met alle bijlagen namen we digitaal op in de 'map leraar'. Hardcopy - zonder bijlagen -  is er één
exemplaar in elk klaslokaal. Ook plaatsen we dit schoolplan transparant op onze website. 
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Bijlagen

1. SBP Laurentiusstichting Delft
2. Gabriël-collectief-geheugen 2018-2019

2 Schoolbeschrijving

2.1 Algemeen

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Laurentius

Algemeen directeur:  mevr. dr. Saskia Schenning

Adres + nr.:  Burgemeestersrand 59

Postcode + plaats:  2625NV   DELFT

Telefoonnummer: 015  2511440

E-mail adres: info@laurentiusstichting.nl

Website adres:  www.laurentiusstichting.nl

Gegevens van de school  (twee locaties)

Naam school:  Gabriëlschool

Directeur:  Peter L.A. Grootscholten

Locatie  Michiel ten Hove (MTH)

Adres + nr.:  Michiel ten Hovestraat 9

Postcode + plaats:  2613VX  DELFT

Telefoonnummer:  015 2134615

 Locatie  Harnaschpolder (HP)

 Adres + nr.:  Kristalweg 107

 Postcode + plaats  2614SH  DELFT

 Telefoonnummer  015 2135880

E-mail adres:  gabriel@laurentiusstichting.nl

Website adres:  www.gabrielschool.nl

  

 Aantal leerlingen  ca. 435, waarvan 9% met gewicht 
MTH = 275 lln.    HP = 160 lln. 

 Aantal teamleden  38

 Aantal groepen  19 (11 op MTH & 8 op HP)

Het team is 'georganiseerd' in vijf leerteams en zes expertgroepen (zie bijgaand organogram). De directie bestaat uit
de directeur en de adjunct-directeur. Zij zijn bij toerbeurt op één van de locaties. Met een 'groeiende' locatie HP
verandert deze managementstructuur wellicht gedurende deze schoolplan-periode. Er is een teamlid in
'schoolleidersopleiding'. 

Locatie MTH
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De Gabriëlschool op deze locatie bestaat ruim 63 jaar. Het is 'de moederlocatie'. Het ligt in de wijk Hof van Delft. Er
wonen 7.670 huishoudens in Hof van Delft. Zie verder: https://allecijfers.nl/wijk/hof-van-delft. De verwachting is dat op
deze locatie het leerlingaantal redelijk stabiel is dus tussen de 270 en 300 leerlingen.

Locatie HP

Locatie HP bestaat op de huidige locatie ruim 7 jaar. Het is een 'groeilocatie' en ligt in de wijk Voordijkshoorn. Een
nieuwbouw-groeiwijk tegen het dorp Den Hoorn aan. Het aantal inwoners in Voordijkshoorn is met 1.280 inwoners
toegenomen (afgerond is dat 12%): van 10.560 in 2013 tot 11.840 in 2018. Zie verder:
https://allecijfers.nl/wijk/voordijkshoorn-delft. De verwachting is dat in 2023 deze locatie ruim 250 leerlingen
'huisvest'. 
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Bijlagen

1. Organogram 2019

3 Sterkte-zwakteanalyse

3.1 Sterkte-zwakteanalyse

De Gabriëlschool kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 1. Eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie
(professionele cultuur). Terug te vinden in onder andere
expertgroepen en leerteams. 
2. Elementen van ontwikkelingsgericht Onderwijs in de
groepen 1 tot en met 3. 
3.Cultuuronderwijs (Culuurhelden) 
4. Een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling
(van NAR naar KIVA) 
5. Engels vanaf groep 1. 
6. Ouderbetrokkenheid 3.0. 
7. Hoge opbrengsten. 
8. Een betrokken, competent en hecht 
team. 

1. De 21e  eeuwse vaardigheden (samenwerken,
communiceren, kritisch denken, zelfregulering,
probleemoplossend denken en ICT-geletterdheid)
verdienen een vaste aantoonbare plaats in ons
onderwijs.  
2. Efficiënte en beleidsmatige inzet ICT van/bij leerlingen
verdient aandacht (ICT-basisvaardigheden, mediawijs-
heid en informatievaardigheden).  
3. Borging van de structurele kwaliteitszorg als het gaat
om ouder-, leerling- en teamtevredenheids-onderzoeken.

KANSEN BEDREIGINGEN

 1. Verder uitbouwen van onderdelen van
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
2. Meer flexibiliteit van teamleden in het werken op
locatie HP of MTH. 
3. Inhoudelijke samenwerking met de
kinderopvangorganisatie verhogen op beide locaties.
Bijvoorbeeld door inzet van elkaars personeel (op weg
naar een Kindcentrum?). 
4. Het verbeteren van de structurele kwaliteitszorg: van
kwaliteitsactiviteiten naar strategisch kwaliteits-
management. Zie bijgaande beleidsnotitie Dirov 14-11-
2018. En de matrix kwaliteitszorg.  
5. Van DIM naar EDI.

1. De leerlingaantallen. De school groeit op beide
locaties op dit moment. De leerlinggroei laat zich lastig
voorspellen in een wijk met meerdere scholen. Om beide
locaties zo effectief mogelijk te laten functioneren, is een
gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen per groep
noodzakelijk. Dit is op dit moment nog niet zo. 
2. Als de groei op locatie HP zich zo doorzet, dan is het
gebouw - met vier andere partners - in 2022 te klein. 
3. Het leerkrachtentekort in Nederland en het daardoor
afnemen van de kwaliteit van het onderwijs en het
toenemen van de werkdruk voor zittende teamleden. 

Dit wetend is het van groot belang in de periode 2019-2023 hier op te sturen. Voor sommige items geldt dat we
daarbij onze partners (stakeholders) nodig hebben. 
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4 Risico's

4.1 Risico's

In deze schoolplanperiode zien we voor de komende vier schooljaren een aantal risico's - uitdagingen - voor de
Gabriëlschool, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de
voorgenomen maatregelen. Het dilemma van de 'gemiddelde groepsgrootte = 27 leerlingen' werkt naar twee kanten.
Is de groepsgrootte te laag dan ontstaat er een begrotingstekort. Is de groepsgrootte - om het gemiddelde van 27
leerlingen te behalen - groter dan 30, dan ontstaat wellicht een worsteling met de te behalen onderwijskwaliteit.
Daarnaast zijn - zeker op locatie HP - de lokalen te klein (48,5 m2) voor meer dan 27 leerlingen. 
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Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

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

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Te grote groepen in relatie met de onderwijskwaliteit, gedwongen door financiële
situatie

Middel
(3)

Catastrofaal
(5) Hoog

Maatregel: Meer 'andere' handen in de klas. Kosten: 60.000

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Leraren-tekort Middel (3) Catastrofaal (5)
Hoog

Maatregel: Out of the box werving ook op bestuursniveau Kosten: Hoog

Risicoanalyse Organisatorisch beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Managementstructuur twee locaties MTH & HP Middel (3) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: In gesprek over structuur ook met bestuur Kosten: 30.000

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

De groepsgrootte is gemiddeld lager dan 27 leerlingen. Middel (3) Catastrofaal (5)
Hoog

Maatregel: Zorgen dat de groepsgrootte gemiddeld 27 leerlingen is. Kosten: 75.000

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Van kwaliteitszorg naar kwaliteitsmanagement Klein (2) Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Kwaliteitsmatrix uitvoeren Kosten: 1000

5 De missie van de school

5.1 De missie van de school

Gabriëlschool is een Delftse basisschool, die tot doel heeft om leerlingen voortdurend in ontwikkeling te krijgen en te
houden. Ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat de leerlingen goede en
haalbare resultaten behalen op de bekende vakgebieden als rekenen, taal en lezen. Hierin streven we ernaar dat
leerlingen minstens een landelijk gemiddeld niveau behalen. Maar ontwikkeling omvat ook sociale ontwikkeling,
creatieve ontwikkeling en het stimuleren van persoonlijke talenten. Dit betekent dat er aandacht is voor culturele
uitingsvormen, creativiteit en gemeenschapszin. We hechten veel waarde aan het werken met diverse kunstvormen,
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(coöperatieve) samenwerkingsvormen en de organisatie van vieringen rond speciale gebeurtenissen of hoogtijdagen.
Onze intenties en ambities zijn om het ‘eigenaarschap’ en daarmee de self-efficacy bij leerlingen steeds verder te
vergroten. Belangrijk in een steeds sneller veranderende omgeving en wereld. 

Tendensen waarop we onze leerlingen ‘moeten’ voorbereiden zijn:
a. Het tempo van baancreatie en baanvernietiging blijft toenemen, waardoor het onderwijs voorbereidt op banen die
nu onvoorstelbaar zijn. Eén baan voor het leven, is zeer zeldzaam.
b. Het is (mede) aan scholen om leerlingen – én teamleden – voor te bereiden op de lerende economie, waarin
werknemers zich blijven ontwikkelen.
c. In de participatiesamenleving neemt iedereen die dat kan verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en
omgeving, zonder hulp van de overheid.
d. De toenemende diversiteit in de samenleving is te merken in de klas. Schoolklassen zijn hooguit nog in leeftijd
homogeen. Het aantal ‘traditionele’ huishoudens is afgenomen door scheidingen en samengestelde gezinnen.
e. De invloed van nieuwe technologie op het onderwijs is groot. Met name de doorgaande ontwikkeling van
informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt kansen om de lesstof interactiever, veelzijdiger en boeiender aan
te bieden en bovendien meer af te stemmen op persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren van leerlingen.
Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs.
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6 Onze parels

6.1 Onze parels

De Gabriëlschool 'levert' basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel
toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

1. Op onze school werken we met elementen van ontwikkelingsgericht in de groepen 1 tot en met 3. Dit betekent o.a.
dat het onderwijs thematisch is en dat er veel aandacht is voor spel.

2. Op onze school werken teamleden samen in expertteams en leerteams (professionele cultuur).

3. Eigenaarschap bij leerlingen (bijvoorbeeld 4x Wijzer op locatie Harnaschpolder). 

4. Ouderbetrokkenheid, waaronder 'startgesprekken' met ouders.

5. Onze school heeft cultuurbeleid met cultuurthema's en cultuurweken.

6.Bij de start en na de kerstvakantie van elk schooljaar werken we met De Gouden/Zilveren Weken. We voeren
kindgesprekken. En er is in het rooster structureel aandacht voor sociaal emotionele vorming (KIVA). Kortom een
stevige basis voor de 'zijn-kant' van leerlingen. 

7. We geven Engels vanaf groep 1.

We hebben de intentie om deze parels de komende vier schooljaren 'strakker neer te zetten' en nog verder vorm te
geven. 
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7 De grote doelen voor de komende vier jaar

7.1 Grote ontwikkeldoelen

Binnen onze professionele cultuur* werken we met zeven expertgroepen. Deze zeven expertgroepen vulden het
vierjarenplan op hoofdlijnen in (doelen 1 t/m 7). Daarnaast omschrijven we 'tastbaar' op zeven andere gebieden onze
go's voor de komende vier schooljaren. In de bijlage nemen we het vier-jarenplan op. Veel plannen  kwamen terecht
in de eerste twee jaar van het vierjarenplan. Wij verwachten dat in de praktijk dit over vier jaar wordt verdeeld. De
blauwe  doelen in dit vier-jarenplan zijn direct te herleiden naar het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 van de
Laurentiusstichting (bijlage). 
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Bijlagen

1. Schematisch overzicht vierjarenplan 2019-2023 Gabriëlschool

8 Onze visie op lesgeven

8.1 Onze visie op lesgeven

Tijdens de VO-tour 2018 o.l.v. Paul Rosenmöller - daar waar schoolleiders en bestuurders met elkaar in gesprek gaan
- kregen Robbert-Jan (leraar) en Frederieke (leerling, 13 jaar) het podium. In hun dialoog zegt Frederieke: 'Leren
begint bij het luisteren naar de leerling: Wie ben je? Wat wil je ? Wat kan je ?' Robbert-Jan houdt een warm pleidooi
voor 'eigenaarschap bij leerlingen': 'We zijn op weg en ik geloof dat we er gaan komen. Dankzij de droom van
leerlingen, leraren en onderwijskundig leiders die de leerlingen in de ogen kijken'. De zaal met 1200 mensen is
zichtbaar geroerd. Bildung in de praktijk! (uit de Bildung-scheurkalender 2019). 

In het schoolplan 2015-2019 stond over de Gabriël-visie: ‘Kinderen leren meer, wanneer ze ook in de gelegenheid zijn
om met de aangeboden instrumentele vaardigheden zelf kennis te construeren, zelf ervaring op te doen in de fysieke
wereld. Je leert beter door reeds opgedane kennis en vaardigheden te kunnen toepassen, door te ervaren, te zien, te
voelen, dus door je zintuigen optimaal te kunnen benutten.’
Leren is meer dan het aanbieden van leerstof aan leerlingen via methodeboeken en onderwijsprogramma’s. Binnen
onze school proberen we steeds een juiste balans te vinden tussen het meer traditionele aanbod vanuit de gangbare
onderwijsmethoden en het organiseren van situaties waarbinnen we leerlingen stimuleren ZELF te ontdekken, ZELF
te onderzoeken en ZELF te leren. Ontdekkend en actief. We leggen de verbinding tussen theorie en werkelijkheid,
waardoor het leren meer betekenisvol wordt. Deze aanpak stimuleert de betrokkenheid - in een vergevorderd stadium
‘eigenaarschap’ - van leerlingen. Dit leidt tot meer motivatie, betrokkenheid en zelfsturing. ‘Eigenaarschap van leren’
is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Controle over je eigen leerproces
vergroot het gevoel van self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) en zelfvertrouwen. Hoe groter de self-efficacy van
leerlingen, hoe groter hun betrokkenheid bij het leerproces en hoe groter hun doorzettingsvermogen als het tegenzit. 

Hieronder werken we dat verder concreet uit op vier deelgebieden.
a. Leerlingen
Leerlingen zijn ‘mini-volwassenen’. Op elk niveau zijn ze in staat hun ‘woordje’ te doen, mee te denken, mee te
beslissen en zich te ontwikkelen. Kinderen zijn a priori gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Zij doen dit met al hun
zintuigen: ruiken, voelen, zien, beleven, horen en bedenken. Eigenlijk hoeft de leerkracht de leerlingen louter
nieuwsgierig te maken naar de volgende stap. Voortdurend uit te dagen in een vertrouwde veilige omgeving. Een
ontdekkend en actieve houding op weg naar self-efficacy. De mate van ‘stimuleren van de nieuwsgierigheid’ verschilt
per leerling. Elke leerling – elk mens – heeft zijn/haar talenten. Daar hebben we oog voor.
b. Ouders
Ouders zijn zeer betrokken bij hun kind. Zij doen hun kinderen een enorm plezier wanneer zij hun betrokkenheid
tonen bij de school. En de school doet ouders een groot plezier als teamleden actief betrokken zijn bij de ontwikkeling
van hun kind(eren).
Het is belangrijk dat er een grote betrokkenheid van ouders is m.b.t. het wel en wee van alle
leerlingen. Dit heeft een enorm positieve invloed op de prestaties en het welzijn
van de leerlingen. Wij hechten er waarde aan om samen met de ouders - als volwaardige partners - te werken aan de
ontwikkeling van elke leerling. Eén van de manieren om deze betrokkenheid vorm te geven is de ouderparticipatie.
Ouderparticipatie betekent op de Gabriëlschool dat ouders actief betrokken zijn bij het totale schoolgebeuren. Het is
een vorm van samenwerken op basis van gelijkwaardigheid - tweerichtingsverkeer - tussen ouders en school.
c. Teamleden
We willen een school zijn waar alle teamleden professioneel betrokken zijn met de eigenschappen op blz. 23
genoemd. Binnen de professionele cultuur draait het bij teamleden ook om de volgende eigenschappen:
eigenaarschap, vertrouwen, verbondenheid, erkende ongelijkheid, teamleren en een growth-mindset (het glas is
halfvol). Een professional presteert het beste als hij in ‘flow’ zit (te bewerkstelligen tussen leerlingen, ouders en
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teamleden), intrinsiek gemotiveerd is om meer uit leerlingen en zichzelf te halen.
d. Onderwijsaanbod
De Gabriëlschool zoekt naar een goede balans tussen het meer traditionele aanbod − vanuit de gangbare
onderwijsmethoden − en het organiseren van situaties waarin we leerlingen stimuleren en uitdagen om ZELF te
ontdekken, ZELF te onderzoeken en ZELF te leren. Zo verbinden we werkelijkheid en theorie, waardoor het leren
meer betekenisvol wordt. Deze aanpak stimuleert de betrokkenheid van leerlingen. Dit leidt tot meer diepgang en
'eigenaarschap'.
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9 Onze visie op identiteit

9.1 Onze visie op identiteit

De Gabriëlschool is van origine een katholieke basisschool, ressorterend onder een katholiek schoolbestuur 'De
Laurentiusstichting'. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Dit uit zich onder
meer in de accenten binnen ons onderwijskundig en pedagogisch beleid, de aandacht voor viering en de aandacht
voor de wijze waarop leerlingen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan. Binnen het leerstofaanbod besteden we
middels de methodiek 'Trefwoord' aandacht aan waarden en normen en waar mogelijk leggen we verbanden met de
christelijke waarden en normen, zoals deze zijn verwoord vanuit de christelijke traditie. We vinden het belangrijk dat
onze leerlingen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen. Daarom besteden we expliciet aandacht aan
geestelijke stromingen. Hierbij is het uitgangspunt om kinderen te laten ontdekken dat de diverse
levensbeschouwingen in de kern veelal eenduidige waarden verkondigen en dat de verschillen hun oorsprong vinden
in de vormgeving.
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10 Onderwijskundig beleid

10.1 Identiteit

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De inrichting van ons onderwijs in
burgerschap is beschreven in de katern Burgerschap (zie bijlage).

10.2 Burgerschap

De Gabriëlschool vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden
die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld.
Uitgangspunt is dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en het is belangrijk de leerlingen hier op voor
te bereiden. Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar is een vanzelfsprekend onderdeel van
meerdere vakken. Daarnaast komt burgerschapsvorming ook tot uiting in de wijze waarop onze school invulling geeft
aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en teamleden.

Binnen onze school geven wij op de volgende wijze inhoud aan burgerschapsvorming:
Sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school.
Kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen. Dit wordt
geïntegreerd aangeboden binnen de school gehanteerde w.o.-methodes en de thema's.
Een eigen levensovertuiging leren vormen om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de
samenleving. 
Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen. Binnen de
geschiedenismethode is hier aandacht voor. We besteden in aparte lessen aandacht aan staatsinrichting.
Binnen ons aanbod proberen we ons onderwijs regelmatig te koppelen aan betekenisvolle inhouden, zodat
leerlingen de wereld om hen heen beter 'begrijpen'. We proberen hierbij aan te sluiten bij de eigen initiatieven
en betekenisverlening van de leerlingen.

10.3 Aanbod

De Gabriëlschool richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen o.a. voor op het
vervolgonderwijs en verder...

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De teamleden gebruiken de
methodes bij de vakken integraal en - daar waar nodig - aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof
maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten aanzien van het
leerstofaanbod stelden we de volgende ambities vast:

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht in het collectief Gabriël-geheugen).

2. Wij gebruiken voor taal en rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht).

3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn.

4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan niveauverschillen.

5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

6. De school besteedt aandacht aan actief burgerschap.

7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik maken van ICT.
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8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs.

10.4 Vakken en methodes

De methodes en toetsen die we voor alle vakken gebruiken, noemen we in het collectief Gabriël-geheugen (bijlage). 

Kleuters en groep 3  

In de groepen 1 t/m 3 spelen de kenmerken van het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) een grote rol. OGO legt de
nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van leerlingen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling
zijn belangrijke uitgangspunten. Bij OGO is het van belang dat leerlingen uitstijgen boven hun huidige niveau naar de
zone van naaste ontwikkeling. De inspirator van deze visie op onderwijs is Frea Janssen-Vos. Zij onderbouwt de
waarde van onderwijs aan het jonge kind met leerpsychologie van Lev Vygotsky. De doelstelling van OGO is het
stimuleren van leerlingen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen. Het belangrijkste principe is 'de zone van
naaste ontwikkeling'. De leerling ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op het randje van zijn kunnen en nog niet
kunnen ligt.

We geven dit ‘betekenisvol leren’ vorm in thema’s, die ongeveer 6 tot 8 weken duren. Hierbij is er veel aandacht voor
interactie, persoonlijke ontwikkeling van de leerling en het werken aan de kerndoelen van de jaargroepen. We kijken
wat leerlingen kunnen en ‘bijna kunnen’. We ‘bewegen’ ons in de zone van de naaste ontwikkeling, opdat we bij elke
leerling zorgen voor groei (ontwikkeling).

De rol van de leerkracht is hierbij erg belangrijk. Het is van belang dat we goed observeren en anticiperen op wat er in
de groep en bij de leerlingen gebeurt. Doordat de leerlingen betrokken zijn bij wat er in de groep gebeurt, geven wij
hen de kans zich optimaal te ontwikkelen.

We zorgen voor een uitdagende leeromgeving en plannen binnen het thema verschillende kernactiviteiten:
gespreksactiviteiten, reken- en wiskundige activiteiten, creatieve activiteiten en ‘ontmoetingen met de werkelijkheid’.

De leerkracht bereidt elk thema goed voor. Er is bij elk thema sprake van een beredeneerd aanbod.

De leerkrachten in de groepen 1-2 hanteren hierbij uitgebreide thema-voorbereidingen en weekplanningen, waarin we
het thema en het beredeneerd aanbod duidelijk opnemen.

In het document ‘werkwijze groep 3’ staat op welke manier we werken en welke doelen en werkwijzen er afgesproken
zijn.

Op locatie HP is er in de groepen 1-2 een taal- en rekenspecialist. De kleuter-teamleden verdelen zo hun expertise
om elkaar te informeren en zo de kwaliteit van het kleuteronderwijs te verhogen.

10.5 Taalleesonderwijs

Taal is het instrument dat bij uitstek geschikt is om de omgeving te exploreren. Begrijpend lezen is - naast rekenen - 
één van de graadmeters voor succes in het Voortgezet Onderwijs. Daarom is het van belang dat de school enerzijds
de instrumentele vaardigheden biedt en leerlingen de gelegenheid geeft zich deze instrumentele vaardigheden eigen
te maken. Anderzijds realiseren we leersituaties waarbinnen de bedoelde instrumentele vaardigheden hun toepassing
vinden.

Het is belangrijk dat leerlingen snel en goed lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken beter
begrijpen en gebruiken.
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De leerkrachten beschikken over goede actuele methodes voor taal, begrijpend lezen & luisteren (tot en met medio
groep 4) en technisch lezen. Binnen onze school hanteren we eenduidige strategieën ten aanzien van begrijpend
lezen en woordenschatontwikkeling.

In de kleutergroepen legt onze school de nadruk op de volgende talige activiteiten:
Spelactiviteiten die communicatie en samenspel uitlokken.
Gebruik van prentenboeken en veelvuldig voorlezen, bevordert de taalontwikkeling, de
woordenschatontwikkeling en de herkenning van woorden, tekst en boekentaal.
Er is sprake van een beredeneerd woordenschataanbod passend bij de aangeboden thema's.
De verteltafel levert een belangrijke bijdrage aan de taalverwerving, omdat het in zichzelf spreken of hardop
denken vanzelfsprekend is.
Werken met foto's, beelden en geschreven woorden. Beelden helpen leerlingen beter op verhaal te komen
over een voorbije situatie.
Schrijf- en leesactiviteiten. Deze activiteiten brengen leerlingen in aanraking met de wereld van geschreven en
gedrukte taal. Leerlingen doen alsof ze lezen en schrijven in verschillende spelsituaties.

10.6 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het is - naast begrijpend lezen - de belangrijkste graadmeter
voor succes in het Voortgezet Onderwijs. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en
wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate 'taliger'
wordt, gekoppeld aan de dagelijks realiteit en leefwereld om ons heen. Dit leidt bij leerlingen soms tot 'uitdagingen'.
Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen om de basisvaardigheden goed 'in te slijpen'.

Onze ambities zijn:

Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8).
De leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden ten aan zien van de moderne
rekendidactiek waaronder handelend rekenen.
De expertgroep rekenen ondersteunt de leerkrachten en zij houden zich op de hoogte van de nieuwste
inzichten en delen dit met de leerkrachten.
De leerkrachten werken bij rekenen en wiskunde met blokplanning. De blokplanning vermeldt o.a. de mate
van aandacht, die we besteden aan automatiseren.
We gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch en we volgen de ontwikkeling van de leerlingen
daarnaast ook met behulp van het Cito/Esis-LVS.
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10.7 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In deze leergebieden oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen
oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

Op locatie HP werken leerlingen met de vakoverstijgende, wereld-oriënterende werkwijze 'Vier Keer Wijzer'.

Locatie MTH werkt met afzonderlijke methoden voor ieder zaakvak. De recent aangeschafte methode Brandaan
vergroot de onderzoekende houding van leerlingen. In onze complexe samenleving hebben leerlingen te maken met
een enorme stroom aan informatie. Ze hebben o.a. specifieke 21e eeuwse vaardigheden nodig om daar goed mee
om te gaan, want alleen kennis is niet meer genoeg. Brandaan is een methode die kennis, vaardigheden en
toepassen integreert.

Voor beide locaties is het ons inziens belangrijk dat leerlingen onder andere bij deze zaakvakken veel samenwerken,
onderzoeksvragen opzetten, onderzoek doen, presenteren en op zoek gaan naar verbanden binnen betekenisvolle
contexten. Hier ligt een sterk ontwikkelpunt voor de komende vier schooljaren. 

10.8 Kunstzinnige vorming

De Gabriëlschool is een cultuur-school (https://cultuurhelden.nl). Met Cultuurhelden krijgt kunst- en cultuureducatie
een plek in het hart van het onderwijs. Kunst als integraal onderdeel van het onderwijs zorgt voor een creatiever en
interessanter leerproces. 
Een cultuurrijke leeromgeving draagt bij aan een succesvolle participatie van leerlingen in hun én onze toekomstige
wereld.

Cultuureducatie is een kennismaking met allerlei vormen van kunst en cultuur van dichtbij (uit de eigen omgeving) en
veraf (bezoek aan theater of museum). De Gabriëlschool ziet cultuureducatie als een manier om leerlingen te laten
ervaren dat wat je leert, je kan raken. Maar ook als extra 'gereedschap' voor leerlingen om de omgeving te ordenen
en betekenis te geven, waarmee we cultuureducatie als 'tweede taal' definiëren. 

We zien cultuureducatie als meer dan alleen 'de kunsten'. Wij willen leerlingen vanuit de praktijk actief en receptief in
aanraking brengen met allerlei aspecten die tot cultuureducatie behoren, zoals: dans, drama, muziek, literatuur, film,
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theater, beeldende kunst, musea en het cultureel erfgoed. Onze school ziet cultuureducatie als een verrijking en als
een inspiratiebron voor ons onderwijs. 

Leerlingen laten 'kanten' van zichzelf zien, die in leervakken minder aan bod komen. Leerlingen ontwikkelen
vaardigheden als samenwerken, onderzoeken, redeneren, formuleren. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel
en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en te communiceren. De leerlingen
leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.  

Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming waar mogelijk geïntegreerd aan. Vanuit de optiek dat leren een activiteit is
waarbij gebruik gemaakt wordt van alle zintuigen, zijn culturele uitingsvormen een belangrijke ondersteuning in de
totale ontwikkeling. Dus ook t.b.v. de cognitieve ontwikkeling. Onze ambities zijn: 
1. Wij bieden teken- en handvaardigheidslessen (kleur, vorm, ruimte, textuur, compositie).
2. Wij bieden muzieklessen (inclusief het leren gebruiken van instrumenten).
3. Wij beschikken over een methode voor het vak muziek.
4. Wij besteden aandacht aan theater.
5. Waar mogelijk bieden we bovenvermelde activiteiten geïntegreerd aan binnen een betekenisvolle context.
6. We strijden voor het behoud van Cultuurhelden - wellicht in een andere vorm - in Delft. 

10.9 Bewegingsonderwijs

Bewegen is hot. De vakleerkracht lichamelijke oefening opvoeding geeft elke groep minimaal twee keer per week 45
minuten bewegingsonderwijs. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe
je altijd samen, winnen en verliezen etc. 

Onze ambities: 

1. Wij beschikken over goed gefaciliteerd speellokalen voor de groepen 1-2. Op locatie Harnaschpolder hebben we
de beschikking over een zeer ruime, goed geoutilleerde gymzaal. Op locatie MTH wandelen de leerlingen - in 15
minuten - naar de gymzaal aan de Tienhovenstraat (bij de Vrije School). 

2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster).

3. Wij beschikken over een vakdocent lichamelijke opvoeding.

4. Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum lichamelijke opvoeding.

5. Wij gebruiken de basislessen bewegingsonderwijs.

6. De vakleerkracht brengt veel buitenschoolse activiteiten actief onder de aandacht van de leerlingen. De
Gabriëlschool neemt ook deel aan tal van sporten buiten schooltijd: 4 tegen 4-toernooi, korfbal, hockey, de avond-4-
daagse, surfen aan zee, zwemmen etc. 

7. We maken leerlingen en ouders - via Social Schools - attent op de activiteiten  die de buurtsportcoaches (Delft voor
Elkaar) organiseren. 

10.10 Wetenschap en technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.
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1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek (techniekkasteel).

2. Wij hanteren een methode voor wetenschap en techniek (Wijzer! Natuur en techniek) op MTH.

3. Wij koppelen wetenschap en techniek waar mogelijk aan de 21st century skills.

4. Techniek komt ook regelmatig terug in de Cultuurhelden-thema's. 

10.11 Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal vanaf groep 1 zorgt ervoor, dat we ons onderscheiden van andere scholen.

Schoolbreed bieden we Engels met behulp van het digitale programma Groove Me.

10.12 Leertijd

Als team weten we dat - als we willen sturen n.a.v. leerling- of groepsopbrengsten - we direct invloed hebben op:
a. Lestijd in rooster
b. Leerkrachtvaardigheden/-competenties
c. Methoden & materialen (waaronder ICT)
d. Werkwijze
e. Omgeving (RRR, klaslokaal, klimaat etc.) .
Lestijd is dus één van die factoren. Op de Gabriëlschool besteden we de leer-/lestijd effectief. We proberen daarom
verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de leerlingen voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het
leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In
principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. 
Onze ambities zijn: 
1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en).
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd).
3. Op schoolniveau plannen we voldoende onderwijstijd per vak (lessentabel).
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster. 
5. We plannen minimaal twee weken voorruit. Dat is zichtbaar in de groepsmap. 
5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen op een bepaald
moment. 
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10.13 Pedagogisch-didactisch handelen

De leraar doet er toe! Teamleden zijn van cruciaal belang. Zij hebben een vormende, stimulerende, uitdagende en
opvoedende taak om leerlingen 'in ontwikkeling' te krijgen en houden. Leraren creëren daartoe een veilig en
gestructureerd klimaat, waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie,
competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die
ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig en/of samen met anderen doen. Daarbij hanteren we duidelijke
regels en ambities: 
1. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.
2. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen].
3. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen.
4. De leraren bieden de leerlingen structuur.
5. De leraren zorgen voor veiligheid.
6. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken.
7. De leraren zorgen voor een gezellige en ordelijke klas.
8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen)werken.
9. De eerste zes weken van het schooljaar en de eerste twee weken na de kerstvakantie staan in het teken van
   groepsvorming, respectievelijk de Gouden en Zilveren Weken (Forming/Norming/Storming/Performing). 

In onze Gabriël-visie op onderwijs - omschreven in ons 'Gabriël-geheugen' -  staat: 'Leren is meer dan het aanbieden
van leerstof aan leerlingen via methodeboeken en onderwijsprogramma’s. Binnen onze school proberen we steeds
een juiste balans te vinden tussen het meer traditionele aanbod vanuit de gangbare onderwijsmethoden en het
organiseren van situaties waarbinnen we leerlingen stimuleren ZELF te ontdekken, ZELF te onderzoeken en ZELF te
leren. Ontdekkend en actief.' 
Deze aanpak stimuleert de betrokkenheid - in een vergevorderd stadium ‘eigenaarschap’ - van leerlingen. Dit leidt tot
meer motivatie, betrokkenheid en zelfsturing. ‘Eigenaarschap van leren’ is de mate waarin de leerling
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Controle over je eigen leerproces vergroot op haar beurt weer
het gevoel van self-efficacy (vertrouwen/geloof in eigen kunnen) en zelfvertrouwen. Hoe groter de self-efficacy van
leerlingen, hoe groter hun betrokkenheid bij het leerproces en hoe groter hun doorzettingsvermogen als het tegenzit.
Leerlingen zijn ‘mini-volwassenen’. Op elk niveau zijn ze in staat hun ‘woordje’ te doen, mee te denken, mee te
beslissen en zich te ontwikkelen. Kinderen zijn a priori gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Eigenlijk hoeft de
leerkracht de leerlingen louter nieuwsgierig te maken naar de volgende stap. Voortdurend uit te dagen in een
vertrouwde veilige omgeving. Een ontdekkend en actieve houding op weg naar self-efficacy. De mate van ‘stimuleren
van de nieuwsgierigheid’ verschilt per leerling. Elke leerling – elk mens – heeft zijn/haar talenten. Daar hebben we
oog voor.

Op de Gabriëlschool geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. We werken
met  instructiegroepen-overzichten en maken de komende jaren wellicht de overstap naar 'een meer actieve
blokplanning'. We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking zowel naar niveau als naar
tempo.We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen en laten - waar mogelijk - leerlingen
samenwerken. Onze ambities zijn: 
1. Lessen zijn goed opgebouwd.
2. We differentiëren bij de taal- en rekeninstructie op drie niveaus.
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3. De leraren geven directe instructie volgens het DIM.
4. De leraren zorgen dat er ruimte is voor meerdere oplossingsstrategieën.
5. De leerlingen werken zelfstandig en samen. (coöperatief samenwerken).
6. De leraren geven ondersteuning en hulp (vaste ronde).
7. De leraren laten - waar mogelijk - leerlingen hun werk zelf corrigeren.
8. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie.
9. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie.
10. De leraren passen een grote variëteit aan werkvormen toe.
11. De leraren maken effectief gebruik van ICT.
12. In alle groepen passen we veel vormen van coöperatief leren toe.

10.14 Afstemming

Op de Gabriëlschool stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW) en met behulp van het instructie-groepen-overzicht. Alle leraren
beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de
leraren twee keer per jaar een plan op. In het dit plan onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept
arrangement) en de weergroep (intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af
op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie geven we aan de hand van het Directe
Instructie Model (DIM).

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden
de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. Onze
ambities zijn: 

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen (DIM).

2. De leerlingen werken aan de hand van opdrachten, waarbij onderzoek en zelf-ontdekken  kernactiviteiten zijn.

3. De taken bevatten keuze-opdrachten.

4. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen.

5. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen en hun werk te evalueren.

6. De komende vier schooljaren proberen we de self-efficacy bij leerlingen nog verder te vergroten. Dat vraagt ook
wat van de wijze van 'benadering' van de leerlingen door teamleden. 

Gabriëlschool locaties MTH & HP

Schoolplan 2019-2023 24



Toelichting: Bovenstaande afbeelding komt het het boek 'Anders vasthouden' van Wouter Hart (2017). De illustratie
schetst eenvoudig hoe we bijvoorbeeld bij leerlingen self-efficacy bereiken. Als professional/leerkracht laat je
problemen en wensen eerst van de leerling zijn, dan ga je ernáást staan, en tenslotte ga je mét die leerling het
probleem oplossen. De drieslag: eerst ván, dan náást, dan mét de ander. Ditzelfde geldt overigens ook bij
volwassenen (teamleden). 

10.15 Ononderbroken ontwikkeling

'Elk kind in ontwikkeling' is ons statement. We streven er daarom ook naar dat iedere leerling zich ononderbroken
ontwikkelt en ontplooit. Omdat we te maken hebben met verschillen - richten we het onderwijsleerproces zo in - dat dit
ook mogelijk is. Onze teamleden zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen. Ze volgen hun ontwikkeling
nauwkeurig o.a. met behulp van het LVS-Cito (cognitieve ontwikkeling) en het LVS-Kijk (sociale ontwikkeling). Omdat
we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen).
Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij. En waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In
ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Minimaal twee maal per schooljaar
bespreekt de IB-er met de leerkracht alle leerlingen (groeps- en leerlingbesprekingen). Hierin staat de vraag centraal
'Is elke leerling nog in ontwikkeling?'. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) - zie bijlage - beschrijven we welke
basisondersteuning we 'leveren' en welke extra ondersteuning. Dit SOP verdient een update de komende jaren. 

10.16 De zorgstructuur

Extra zorg in de basisschool heet sinds augustus 2014 ‘ondersteuning’. Toen werd de wet ‘Passend Onderwijs’ van
kracht. De Gabriëlschool valt onder samenwerkingsverband PPO-Delflanden. Binnen PPO-Delflanden zijn
basisondersteuning en extra ondersteuning de basisbegrippen. 

Basisondersteuning omvat de ondersteuning die iedere bij PPO-Delflanden aangesloten school minimaal biedt. PPO-
Delflanden gaat voor een stevig niveau van basisondersteuning. Iedere school heeft dus behoorlijk wat mogelijkheden
in huis om leerlingen bij hun onderwijs te ondersteunen. Wat een school wel en niet ‘ondersteunt’, legden we vast in
het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Zie map ‘zorg’ in de map leraar. De basisondersteuning bestaat uit vier
onderdelen:

• Basiskwaliteit 

• Handelingsgericht werken

• Het schoolondersteuningsteam (SOT), bestaande uit IB-ers, een directielid en externen 

• Preventieve en licht curatieve interventies

Wanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is, komt de inzet van extra ondersteuning ter
sprake. Die kan binnen de school zelf voorhanden zijn, omdat de school zich al in bepaalde ondersteuningsvragen
specialiseerde. Wanneer dat niet het geval is, bekijken we of een school in de buurt ‘helpt’. Ook is het mogelijk bij
PPO-Delflanden budget voor een individueel arrangement aan te vragen. Dit gaat via het digitale groeidocument. 

Een individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs,
ondersteuning en zo nodig zorg. 

De Gabriëlschool heeft een intern ondersteuningsteam, bestaande uit de IB-ers. De IB-ers hebben o.a. een
coachende rol naar teamleden om de juiste ondersteuning aan leerlingen in de groep vorm te geven. De leraar is en
blijft integraal verantwoordelijk voor de lessen en de ondersteuning van zijn/haar leerlingen. Hierbij betrekt de
leerkracht – indien noodzakelijk - de expertise van de IB-ers. Dit gebeurt ‘leerlingvolgend’ en ‘opbrengstgericht’.  
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Op de Gabriëlschool hebben we ook te maken met leerlingen uit gezinnen met meervoudige problematiek. Ze vragen
om veiligheid door structuur en rust. 

Het bieden van goede ondersteuning aan alle leerlingen staat centraal in onze school. Als de leerlingen zich prettig en
gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties en welbevinden.

Uitgangspunt is dat de extra ondersteuning aan een leerling, indien noodzakelijk, in een zo vroeg mogelijk stadium
plaatsvindt. De Gabriëlschool biedt geen RT, echter wel extra instructie door de eigen leerkracht ! Er is extra inzet
voor OPP-leerlingen en leerlingen met een arrangement (plan van aanpak). 

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen
(2x per jaar: in okt./nov. & in maart na de middentoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen - door IB-er en leraar -
komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de ontwikkeling van de
instructiegroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. We voeren de 
groepsbesprekingen aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele
leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de
achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgplan van de school.

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken ontwikkelt en ontplooit. Daar waar nodig volgt
ondersteuning, zorg en begeleiding. De ondersteuning/zorg richt zich op leerlingen die wat minder 'kunnen', maar ook
op leerlingen die wat 'meer kunnen' en op leerlingen die belemmeringen ondervinden ten gevolge van specifieke
gedragskenmerken. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we onder meer CITO-LVS. Leerlingen met een V- of
IV-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een +score komen in aanmerking voor extra
ondersteuning/zorg. 

Onze ambities zijn:  

1. De leraren kennen de leerlingen en hun onderwijsbehoeften.

2. De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.

3. We betrekken ouders  bij de (extra) ondersteuning/zorg voor hun kind.

4. We betrekken externe partners - indien noodzakelijk - bij de zorg voor leerlingen.

5. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties
en de ontwikkeling van de leerlingen.

6. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de ondersteuning/zorg voor
leerlingen.

7. De school voert de ondersteuning/zorg planmatig uit.

8. De school gaat zorgvuldig de effecten van de ondersteuning/zorg na.

9. De intern begeleider coördineert de ondersteuning/zorg en begeleiding.

10. De school beschikt over een 'actief' schoolondersteuningsplan (SOP).

10.17 Passend onderwijs

De wet ‘Passend Onderwijs’ is vanaf augustus 2014 van kracht. De Gabriëlschool valt onder samenwerkingsverband
PPO-Delflanden.  Bij passend onderwijs gaat het er om minder naar de beperkingen en meer naar de mogelijkheden
van leerlingen te kijken. PPO-Delflanden eist dat scholen handelingsgericht werken. Basisondersteuning omvat de
ondersteuning die iedere bij PPO-Delflanden aangesloten school minimaal biedt. PPO-Delflanden gaat voor een
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stevig niveau van basisondersteuning. Iedere school heeft dus behoorlijk wat mogelijkheden in huis om leerlingen bij
hun onderwijs te ondersteunen. Wat een school wel en niet ‘ondersteunt’, legden we vast in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze basisondersteuning bestaat uit vier onderdelen: 

1. Basiskwaliteit 
2. Handelingsgericht werken
3. Het schoolondersteuningsteam (SOT), bestaande uit IB-ers, een directielid en externen 
4. Preventieve en licht curatieve interventies

Wanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is, komt de inzet van extra ondersteuning ter
sprake. Die kan binnen de school zelf voorhanden zijn, omdat de school zich al in bepaalde ondersteuningsvragen
specialiseerde. Wanneer dat niet het geval is, bekijken we of een school in de buurt ‘helpt’. Ook is het mogelijk bij
PPO-Delflanden budget voor een individueel arrangement aan te vragen. Dit gaat via het digitale groeidocument. Een
individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs,
ondersteuning en zo nodig zorg, welke we samen met de ouder(s) opstellen. 

De Gabriëlschool vindt dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de
stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs volgen. Wij realiseren ons dus ook dat we een
zorgplicht hebben. De Gabriëlschool richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het
geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) beschrijven we welke ondersteuning
we wel en niet geven. Onze ambities zijn:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel.

2. Onze school biedt basisondersteuning.

3. Onze school beschikt over een strategisch beleid om de extra ondersteuning uit te breiden.

4. De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel.

5. De school participeert in netwerken - waaronder PPO-Delflanden -  om extra ondersteuning te garanderen.

10.18 Toetsing

Gabriëlschool kent methode- en niet methodegebonden toetsen. De methodegebonden toetsen nemen we af na elk
blok/hoofdstuk. De resultaten voeren we in in de Resultatenmonitor. Op gezette momenten - zie jaarplanner -  'meten'
we de ontwikkeling van de leerlingen ook methode-onafhankelijk m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten
voeren we in in Esis. We informeren ouders op de rapportmiddagen en -avonden over beide toetsresultaten. Dit doen
we o.a. door het tonen van de voortgangsgrafieken. 

Eind groep 6 koppelen we daar voor het eerst een mogelijk uitstroomprofiel aan vast. Medio groep 7 ontvangen
leerlingen een voorlopig VO-advies. En in januari groep 8 volgt het definitieve VO-advies. In april groep 8 doen alle
leerlingen mee aan de landelijke eindtoets (Cito). Daarna volgen er soms heroverwegingen. De adviesprocedure
hebben we uitgebreid in in ons collectief Gabriël-geheugen. 

10.19 Resultaten
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We werken opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren.De kern
is dat leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten
start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse stellen we een
actieplan op met meetbare doelen. Bij de leerprestaties richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen, het functioneringsniveau en de specifieke onderwijsbehoefte. 
Opbrengstgericht werken richt zich echter ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Om goed opbrengstgericht te werken, hanteren we volgens de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken
(HGW). Hierbij is HGW aanvullend aan opbrengstgericht werken. Leerlingen delen we op basis van hun toetsresultaat
en werkhouding in in een instructiegroep. HGW gebruikt naast gegevens uit toetsen ook gegevens uit observaties en
gesprekken met leerlingen en hun ouders. HGW analyseert de opbrengsten vanuit een 'breed kader van
wisselwerking': wat zijn de stimulerende en belemmerende factoren van het kind, van de onderwijsleeromgeving en
van de opvoeding. 

Leerkrachten vertalen alle gegevens naar een groepsplan. In de groepsbespreking bespreken we de behaalde
resultaten en opbrengsten systematisch. De intern begeleider analyseert - samen met de leerkracht - op basis van de
actuele gegevens in het groepsoverzicht en de behaalde opbrengsten. 
Als de gewenste resultaten en scores structureel onder de afgesproken doelen en ambities liggen, spreekt de IB-er
met de leerkracht interventies af. Voorbeelden van interventies zijn: 
1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren).
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent direct instructiemodel inzetten.
3. Meer automatiseren.
4. Methode-aanbod uitbreiden.
5. Differentiatie aanpassen.

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name
taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van groot belang dat de leerlingen presteren naar
hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren, die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze
ambities zijn:
1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten - op grond van hun kenmerken
- met name voor rekenen en taal. 
2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten - op grond van hun kenmerken - met name voor
rekenen en taal. 
3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen - op grond van hun kenmerken - op het niveau dat verwacht mag
worden
4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

Op schoolniveau vertalen we de opbrengsten van de M-toetsen en E-toetsen naar een schooltrendanalyse. In het
interne Management-Afstemmings-Team (MAT) - bestaande uit IB-ers, woordvoerders van de leerteams en de
directieleden - bespreken we deze schooltrend en verbinden daar conclusies en acties aan. Het formulier dat we
daarbij gebruiken nemen we op in de bijlage. De IB-ers zijn eigenaar van dit proces. 
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10.20 PCA Onderwijskundig beleid

Bijlagen

1. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

11 Personeelsbeleid

11.1 Integraal personeelsbeleid

In ons boekwerkje 'Het Gabriël-geheugen' (bijlage) omschrijven we in hoofdstuk 2 hoe wij ons IPB vorm geven.
Daarbij is het gedachtegoed van de professionele cultuur* leidend. Prof. dr.ir. Mathieu Weggeman zegt in één van zijn
vele speeches (citaat): 'Vertrouw de mensen die goed zijn in hun vak zijn.... Faciliteer de goede dokters, ontwerpers,
leerkrachten in plaats van hun werkprocessen voortdurend te plannen en te controleren....Echte professionals -
mensen die houden van hun vak - doen liever iets goeds dan iets fouts. En dan komt de productiviteit vanzelf. Zo
simpel is het gewoon.' (www.youtube.com/watch?v=e7QbR1rcJgs) In ons IPB en ons handelen staat dit vertrouwen
centraal. 

11.2 De gesprekkencyclus

Met elkaar - formeel en informeel - in gesprek zijn om in ontwikkeling te zijn en blijven, dat is onze 'go'. Formeel
richten we de gesprekkencyclus in op basis van het digitale Coo7-instrument. Daarin zijn op hoofdlijnen drie
interventies in een cyclus van drie jaar:
1. Het afstemming/waarderingsgesprek (waaronder: teamlid stelt een POP op)
2. Functioneringsgesprek (waaronder bespreken en bijstellen POP)
3. Beoordelingsgesprek .
Voor beginnende teamleden (startbekwaam) doorlopen we deze complete cyclus in acht maanden, eindigend met
een beoordeling die bepaalt of een teamlid een benoeming voor onbepaalde tijd ontvangt. 
Vóór elke interventie is een klassenbezoek verplicht. Hiervoor kan je gebruik maken van de observatie-lijsten in het
systeem van Coo7. De te gebruiken observatielijsten voldoen aan de zeven SBL-competenties.

Daarnaast zorgen teamleden ervoor dat het portfolio in Coo7 gevuld en up-to-date is met:
a. diploma’s
b. studie & cursussen
c. CV (waaruit werkervaring blijkt)
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11.3 Professionele cultuur

We willen een school zijn waar alle teamleden professioneel betrokken zijn, uitgaand van de 25 kenmerken
omschreven in hoofdstuk 2 in ons 'Gabriël-geheugen'. Binnen de professionele cultuur draait het bij teamleden ook
om de volgende eigenschappen: eigenaarschap, vertrouwen, verbondenheid, erkende ongelijkheid, teamleren en een
growth-mindset (het glas is halfvol). Een professional presteert het beste als hij in ‘flow’ zit (te bewerkstelligen tussen
leerlingen, ouders en teamleden), intrinsiek gemotiveerd om meer uit leerlingen en zichzelf te halen. 

In ons boekwerkje 'Het Gabriël-geheugen' (bijlage) omschrijven we in hoofdstuk 2 uitgebreid de invulling van wat wij
verstaan onder de professionele cultuur*. Hieronder een korte samenvatting. 
In veel onderwijsorganisaties werkt de ontstane politiek-ambtelijke cultuur onderwijsvernieuwingen en
onderwijsverbeteringen tegen. Een voorwaarde voor ontwikkeling is een professionele cultuur in de school, waarin
kwaliteit leidend is. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als
mens, maar dat niet iedereen als professional gelijk is: de zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee
onderschrijven we dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen. Als dat uitgangspunt duidelijk is, kun je
teamleden aanspreken op hun (eigen) kwaliteiten en kun je openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er
zijn.
In een professionele cultuur zijn we er primair op gericht om samen betere professionals te worden. Dit vindt op de
Gabriëlschool o.a. plaats in:
• Leerteams , waarin een kleine groep teamleden (maximaal 8) eigenaar is van onderwijskundige zaken als:
klassenmanagement, leerling-welzijn, methoden & werkwijzen, opbrengsten, didactiek, leerlingen met zorg en
scholingsbehoefte.
• Expertgroepen , is een groep teamleden (max. 6), die zich op basis van competentie of een persoonlijk ‘go’
bezighoudt met de verbetering van het onderwijs op een bepaald gebied. Zij geven input aan het jaarplan en
verbeterplannen. Ze zijn ook ‘eigenaar’ van de opgestelde plannen.
In de leerteams en expertgroepen zijn de volgende sleutelbegrippen zeer wezenlijk: eigenaarschap, vertrouwen,
verbondenheid, erkende ongelijkheid, teamleren en een growth-mindset (het glas is halfvol). In het MAT stemmen we
gezamenlijk de ‘onderwijsgang van zaken’ af.
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Een professional presteert het beste als hij in zijn ‘flow’ zit (Mihaly Csikszentmihalyi, 1999). We voelen ons dan sterk,
alert, verrichten moeiteloos ons werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons
kunnen te presteren. Een toestand waarin teamleden verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens
van genieten, gepaard met een bewustzijnstoestand die we 'flow' noemen. Het is zaak binnen onze schoolorganisatie
teamleden in hun ‘flow-gebied’ te krijgen/houden.

11.4 Taakbeleid

Gabriëlschool handelt conform CAO bijlage XXI en het bijhorende werkverdelingsplan. In goed onderling overleg
verdelen we de taken. Elke teamlid participeert o.a. in een taakgroep en in een expertgroep. Dit laatste op basis van
competenties en/of intrinsieke motivatie. 

Vóór de zomervakantie leggen we met ieder individueel teamlid de afspraken schriftelijk vast met het digitale systeem
PM-TOP (het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de
professionalisering en overige taken).

11.5 Scholing

Scholing komt formeel aan de orde in de gesprekkencyclus of teambreed binnen het jaarplan/meerjarenplan. We
onderscheiden daarom ook twee vormen van scholing. 

a. Teamleden kiezen voor persoonlijke scholing bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen, de
schoolverbeterdoelen of hun persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het POP is integraal onderdeel van de
gesprekkencyclus en is als zodanig niet als apart document terug te vinden. Het POP komt structureel in elk jaarlijks
gesprek aan de orde. 

b. Daarnaast organiseren en faciliteren we de teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken
van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Vanuit onze professionele cultuur verzorgen meestal
de interne expertgroepen de teamstudiedagen. Deze zijn gelinkt aan het jaarplan of meerjarenplan.  

De scholing verwerken we in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.
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12 Organisatiebeleid

12.1 De schoolleiding

Vanuit het Laurentius-organogram staat het CvB rechtstreeks in lijn met de directeur van de school. De Gabriël-
directie staat formeel dan weer in lijn met het schoolteam. De directeur en adjunct-directeur houden
beoordelingsgesprekken met alle teamleden (eens in de drie jaar). De directie houdt jaarlijks functionerings- of
afstemmingsgesprekken - vanuit Coo7 - met de teamleden. Er vinden minimaal twee keer per jaar klassenbezoeken
plaats door de directie.
Op de Gabriëlschool laat de organisatie zich formeel en ‘op de werkvloer’ vertalen in onderstaande organogrammen.
Het werkvloer-organogram is van een professionele organisatie, waarbij ‘eigenaarschap’ zo laag mogelijk in de
Gabriël-organisatie ligt bij:
a) LT = Leerteams
b) EG = Expertgroepen (Taal, Rekenen, Pedagogisch klimaat, Meer- & hoogbegaafden, Cultuur, ICT en
Ouderbetrokkenheid)
c) TG = Taakgroepen (Kerst, Sportdag, Sint, Schoolreis etc.)
d) MAT = Management-Afstemmings-Team
e) WV = Woordvoerder van de leerteams
f) DIR = Directie

Hierna volgt de ‘opbouw’ van de schoolorganisatie, formeel en op de werkvloer.  

Formeel
In ons collectief-Gabriël-geheugen (bijlage) namen we het formele hark-organogram vanaf bestuursniveau op. Op de
Gabriël-werkvloer is onderstaand organogram leidend. We nemen deze oo

Op de werkvloer

 

12.2 Groeperingsvormen

Op de Gabriëlschool is het leerstofjaarklassensysteem uitgangspunt. In enkele gevallen vormen we beleidsrijk 
combinatieklassen. De lessen bieden we in het algemeen binnen de groep aan. Daar waar mogelijk worden
mogelijkheden gezocht om te komen tot een groepsdoorbroken aanbod. Dit geldt
voornamelijk bij thema's of andersoortige activiteiten. Het meer groepsdoorbroken werken, staat in ons vierjarenplan. 

De diverse leerjaren verdelen we in vijf leerteams: groepen 1 & 2, groepen 3 & 4 en de groepen 5 t/m 8. Per leerteam
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is er een woordvoerder, die onder meer verantwoordelijk is voor de leerteam-overleggen. Deze woordvoerder
vertegenwoordigt binnen het MAT de leden van het betreffende leerteam (zie organogram). 

12.3 Privacy

Zoals elke organisatie volgen wij de richtlijnen van de AVG. De Gabriëlschool beschikt over een privacyreglement
(incl. protocollen), waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe we omgaan met de
persoonsgegevens van leerlingen én teamleden. En hoelang we de gegevens bewaren. In het reglement garanderen
we dat de persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de
schooladministratie - Esis - vastleggen juist, nauwkeurig en volledig up-to-date is. Datalekken melden we conform
procedure. Het privacyreglement staat op onze website. 
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12.4 PCA Organisatiebeleid

Bijlagen

1. Intern Gabriël-organogram 2019 en verder

13 Financieel beleid

13.1 Algemeen

De afspraken met betrekking tot de financiën van de Gabriëlschool zijn vastgesteld in het Financieel Beleidskader
2017 van ons bestuur De Laurentius Stichting. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de effectieve
besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te
waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de
Laurentius Stichting en het Gabriël-schoolplan te realiseren. De Laurentiusstichting definieert haar algemeen
financieel beleid om de financiële ruimte te beheren, om de financiële continuïteit te borgen en om risico’s te
beheersen. Onderstaand afspraken vormen het kader in deze. 

Visie 
De Laurentius Stichting wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor
het verhogen van de onderwijskwaliteit alsmede dat de risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt.

Doelstelling
De doelstelling van het financieel beleid luidt: het in stand houden van een financiële positie, opdat de continuïteit van
de stichting en de aan haar verbonden scholen kan worden gewaarborgd en waarmee de doelstellingen van de
stichting, zoals verwoord in het strategisch plan, kunnen worden gerealiseerd. Het uitgangspunt voor de begroting van
de Stichting is dat die sluitend dient te zijn. Dit uitgangspunt geldt ook voor de begrotingen van de individuele scholen.
Een “sluitende” begroting wil zeggen dat in principe de in enig jaar ontvangen subsidies, overige inkomsten en
financiële baten minus de afdracht collectief en minus de kosten minimaal breakeven zijn (oftewel de baten = de
lasten). In voorkomende gevallen is het mogelijk dat de begroting negatief is. Het CvB kan dan besluiten om een
beroep te doen op de reserves van de school of de stichting.

Beleid
Het beleid van de Stichting wordt geformuleerd door het CvB dat hierin wordt geadviseerd door het DIROV. Het
DIROV wordt gevormd door de directeuren van de scholen. De schooldirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor
de school. Bij het formuleren van de financiële afspraken wordt “ontschotting van middelen” als uitgangspunt
genomen en uiteraard art 148 van de Wet op Primair Onderwijs. Ontschotting “De scheiding tussen de
formatiebegroting en materiële begroting” is verdwenen. Er is een geïntegreerde begroting voor iedere school in
euro’s. Iedere school krijgt hierdoor de kans om ‘materiële inkomsten’ in te zetten voor personeelskosten, of
‘personele inkomsten’ voor materiële kosten (kernwaarden : vrijheid en verantwoordelijkheid. De Wet Primair
Onderwijs art 148 luidt “Het bevoegd gezag wendt de ontvangen subsidie ter dekking van de kosten voor de materiële
instandhouding en de personeelskosten uitsluitend aan voor kosten voor materiële instandhouding, personeelskosten
van de stichting en de daaronder opererende scholen”. De stichting dient een goed inzicht te krijgen/hebben in de
financiële positie van de stichting als totaal en die van de individuele scholen. Vanuit deze informatie is het mogelijk
(meerjaren)beleid te formuleren. Verantwoord meerjarenbeleid kan indien er inzicht bestaat in leerlingenprognoses,
inkomsten, personele- en materiële kosten, projecten, voorzieningen en reserves. Om dit meerjarenbeleid vorm te
geven dient er een transparant systeem van financiële planning en control op centraal en op schoolniveau te zijn
gerealiseerd.

Planning & Control
Om het systeem van planning en control te realiseren, formuleren we de volgende resultaten:
1. De scholen en het CvB maken en bespreken tijdig de jaarlijkse begroting, de kwartaalrapportages en de
jaarrekening. Het CvB levert de managementrapportage aan de Raad van Toezicht. De rapportage omvat in ieder
geval de volgende gegevens: het verloop van de exploitatie in relatie tot de begroting, het verloop van de
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investeringen, voorzieningen en reserves, ontwikkeling leerlingaantallen, aantal FTE’s, en cijfers ten behoeve van het
ziekteverzuim.
2. Er is een kalenderjaarcyclus waarbij we de beschikbare budgetten inzetten zowel op school- als stichtingsniveau,
gericht op het verhogen van de onderwijskwaliteit.
3. De meerjarenbegroting heeft betrekking op de komende vier jaren.
De procedure omtrent de totstandkoming van de begroting is als volgt:
a. Het CvB is budgetverantwoordelijk voor de gehele stichting.
b. De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk voor de schoolbegroting.
c. In samenwerking met het administratiekantoor wordt in oktober/november een concept meerjarenbegroting op
school- en stichtingsniveau opgesteld voor een periode van 4 jaar.
d. De integrale (school)begroting is zodanig inzichtelijk dat er duidelijkheid is over het totaal resultaat, maar ook over
het resultaat van baten en lasten voor de onderdelen personeel, materieel en projecten.
e. De toekenning van subsidie personeel is gebaseerd op de leerlingaantallen per teldatum 1 oktober T en
leerlingenprognoses over de komende 10 jaren en de gewogen gemiddelde leeftijd onderwijzend personeel (GGL)
van 1 oktober T en de verwachte GGL voor de komende 4 jaren;

De stichting heeft per school de volgende meerjarige plannen : 
a. Een meerjarenonderhoudsplan (MOP 20 jaar)
b. Een meerjareninvesteringsplan (MIP minimaal 10 jaar) voor het onderwijs leerpakket (OLP), het meubilair (niet
zijnde bekostigd uit afzonderlijke budgetten t.b.v. inrichting nieuwe groepen) en ICT.
De afschrijvingen op nieuwe investeringen dienen te passen binnen de meerjarenexploitatie van de Gabriëlschool.  

De investeringen maken tevens onderdeel uit van de liquiditeitsbegroting van de stichting. De doelstelling van de
liquiditeitsbegroting is dat deze over meerdere jaren een positief saldo laat zien.

• Bijlage: Financieel Beleidskader 2017 Laurentius d.d. 6-12-2017, inclusief Treasury Statuut d.d. 4-10-2016.
• Bijlage: Inkoop en aanbestedingsbeleid 2017-2019
• Bijlage: Inkoopvoorwaarden algemeen d.d. 5 april 2017

Externe geldstromen.
Van het rijk ontvangt de school de lumpsumbekostiging. De Gabriëlschool ontvangt additionele middelen van: 
a. Het samenwerkingsverband.   We ontvangen middelen voor de basisondersteuning en extra middelen voor de
lichte ondersteuning. De inzet van deze twee geldstromen verantwoorden we jaarlijks aan het SWV PPO-Delflanden.
Daarnaast ontvangen we middelen voor de individuele arrangementen. 
b. Van de Gemeente Delft  ontvangt de Gabriëlschool een aantal subsidies voor onderwijsachterstanden -
waaronder de voor- en vroegschoolse educatie - en voor de instandhouding van uren van de vakleerkracht
lichamelijke oefening. 
c. Incidentele subsidies vraagt de Gabriëlschool soms aan bij stichtingen (bijvoorbeeld ONSKO en Fonds 1818) om
daarmee een specifiek project of activiteit te organiseren. De Gabriëlschool verantwoordt zich over de deugdelijke
besteding van de gelden via de managementrapportage(s) en het jaarverslag.
d.Sponsoring. Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een
tegenprestatie. Dat kan bijvoorbeeld vermelding schoolgids zijn. Zonder tegenprestatie is er sprake van een gift. Er
zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het PO en VO vastgelegd in het Convenant Sponsoring 2015-2018. De
Gabriëlschool houdt zich aan dit convenant. Op schoolniveau heeft de MR instemmingsrecht en op stichtingsniveau is
dat de GMR. De school (het bevoegd gezag en/of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst aan de
kaders van het convenant, alsmede aan de bestaande wet en regelgeving, en maakt daarbinnen in overleg met alle
geledingen binnen de school -met inachtneming van de instemming van de MR- een eigen afweging ten aanzien van
de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie.  
• Bijlage: Convenant Sponsoring 2015-2018
• Bijlage: Brochure OCW ‘Spelregels sponsoring op scholen’ 2015
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14 Kwaliteitszorg

14.1 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is ‘hot’. In de komende schoolplanperiode 'groeien' we van 'kwaliteitszorg' naar ‘Strategisch
Kwaliteitsmanagement’. Zie onderstaand schema. Ook ontwikkelde Laurentius een matrix m.b.t. allerlei
kwaliteitszorg- documenten, welke op school aanwezig 'moeten zijn'. In de bijlage nemen we dit beleidsdocument op. 

Er zijn binnen de Gabriëlschool op hoofdlijnen een aantal systemen te onderkennen, die we gezamenlijk
‘kwaliteitszorg’ noemen. 
A. Als het gaat om personeelsbeleid voeren we de gesprekscyclus middels Coo7 (afstemmingsgesprek →
functioneringsgesprek → beoordelingsgesprek). De leraar houdt in dit systeem zijn/haar portfolio bij.
B. Financieel beleid. Jaarlijks in november stelt de schooldirecteur samen met de financieel beleidsmedewerker van
Laurentius en in het bijzijn van een lid van het CvB de meerjaren-begroting op/bij aan de hand van een format. Twee
keer per jaar is er ‘borging in het forecast-gesprek. In maart volgt de bespreking van de jaarrekening.
C. Schoolbeleid. Teamleden (expertgroepen) en directie stellen het vierjarenplan (in het schoolplan) op, welke we
jaarlijks vertalen naar een jaarplan. Expertgroepen zijn eigenaar en verantwoorden hun jaarplan middels het format in
het jaarverslag (bijgaand). 
d. De cycli van ouder-, leerling- en leerkrachttevredenheidsonderzoeken. De outcome van deze onderzoeken
bespreken we in het team en in de MR en nemen we - indien noodzakelijk - op in onze jaarplannen. 

14.2 Vragenlijst Ouders

In februari 2019 nam de Gabriëlschool voor het eerst het oudertevredenheidsonderzoek af via het landelijke 'Scholen
op de Kaart'. Ouders vulden 11 vragen in. We splitsten onze twee locaties bij de afname.Het responspercentage was
ruim voldoende om te komen tot een valide uitslag. De ouders zijn gemiddeld genomen 'happy' en content over de
Gabriëlschool met een 'rapportcijfer' van 7,8 voor MTH en een 7,9 voor HP. We zijn daar als team zeer tevreden over.
We vinden het alleen jammer dat we de scores in dit instrument NIET terug kunnen vertalen naar leerjaren of
leerteams. Een uitdraai van de scores per locatie nemen we op in de bijlage. 

De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de MR. Daarnaast nodigt de directie elk jaar alle
ouders uit om met hen in gesprek te gaan over 'tips en tops'. Die we dan opnemen in het jaarplan of waarmee we ons
profileren. De ouders dachten ook mee met het vierjarenplan in dit schoolplan. 
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14.3 PCA Kwaliteitszorg

Bijlagen

1. OTV HP februari 2019
2. OTV MTH februari 2019
3. Naar Strategisch kwaliteitsmanagement dec. 2018

15 Basiskwaliteit

15.1 Basiskwaliteit

De Gabriëlschool levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. Deze basiskwaliteit beschouwen
we jaarlijks. We gaan er vanuit dat als ons strategische kwaliteitszorg geheel op orde is dit 'beschouwen' meer
effectief en structureel verloopt. Op basis van deze beschouwing stellen we actiepunten vast, die we verwerken in
onze jaar- en verbeterplannen.
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16 Onze eigen kwaliteitsaspecten

16.1 Onze eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities)

De Gabriëlschool onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De meest bijzondere eigen
kwaliteitsaspecten noemen we 'parels'. Onze parels vermelden we in het hoofdstuk 6.

De ambitie is er om de komende vier schooljaren als Gabriël-organisatie te groeien van kwaliteitszorg naar
kwaliteitsmanagement. We brengen aan de hand van de de 'kwaliteitsmatrix' (bijlage) in beeld 'wat er al is' en 'wat we
nog missen'. Tegelijkertijd brengen we dwarsverbanden aan tussen de genoemde en verschillende
kwaliteitsaspecten. 
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17 Strategisch beleid

17.1 Strategisch beleid

Bovenliggend aan ons schoolplan 2019-2023 is het Strategisch beleidsplan (SBP) 'Op weg naar 2023' van de
Laurentiusstichting Delft (zie bijlage). Laurentius omschrijft hier - na een uitgebreide en intensieve veldraadpleging
(leerlingen, ouders en werknemers) - haar go's voor de komende vier schooljaren op zes thema’s: 

1. De Laurentius leerling

2. De Laurentius ouder

3. De Laurentius leerkracht

4. De Laurentius organisatie

5. De Laurentius leider

6. Samen vormend het Laurentius onderwijs

In onze verander-matrix - zie hoofdstuk 'de grote doelen voor de komende vier jaar'- maken we de items BLAUW die
rechtstreeks naar dit  Laurentius-SBP zijn te herleiden.
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Bijlagen

1. Bijlage schoolplan 2019-2023 vanuit SBP-Laurentius met verwijzing naar allerlei schooloverstijgende bijlagen.
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18 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 12SL

Naam: Gabriëlschool locaties MTH & HP

Adres: M. ten Hovestraat 9

Postcode: 2613 VX

Plaats: Delft

VERKLARING

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

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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19 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 12SL

Naam: Gabriëlschool locaties MTH & HP

Adres: M. ten Hovestraat 9

Postcode: 2613 VX

Plaats: Delft

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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Beleidsterrein 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
De expertgroep (1 t/m 7) 
heeft regie en is eigenaar.  

Gewenst resultaat 
(wat bereikt is) 

Gewenst resultaat 
(wat bereikt is) 

Gewenst resultaat 
(wat bereikt is) 

Gewenst resultaat 
(wat bereikt is) 

1. Pedagogisch klimaat 
Carmelina , Esther, 
(gedragsspecialist), Cocky 
Paul, Lineke, Marianne 
(gedragsspecialist.) 

a. Implementatie KIVA met o.a. twee 
studiedagen.  

b. Borging en voortgang 
kindgesprekken.   

c. Leerlingtevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd en geëvalueerd.   

a. Er is een team-borgings-  
    bijeenkomst KIVA belegd.  
b. De interne gedrags-    
    specialisten zijn op een 
    effectieve manier ingezet.  
c.Het gedragsprotocol – 
    waaronder anti-pestbeleid -   
   is aangepast.  

  

2. Meer- en 
hoogbegaafden 

Elles, Jessica, Aafke, Marian 

a. Beleid en werkwijze rondom ‘slimme 
kleuters’ (waaronder de intake) is 
gereed. 

b. Borging en inslijpen van het Digitaal 
handelingsprotocol begaafdheid 
(DHH) d.m.v. geplande gesprekken 
door expertgroep met teamleden). 

c. In het leerlingrapport staat een item 
m.b.t. verdiepingswerk van de 
meer/hoogbegaafden.  

Het onderzoek naar de 
haalbaarheid en wenselijkheid 
van een plusklas is afgerond.  
Te denken valt aan:  
 Visie van het team op de 

plusklas: inhoud en 
verwachtingen. 

 Ouderparticipatie. 
 Workshops door de 

plusleerkracht.  
 Filosofielessen.  
 Fixed & growth mindset.  

a. Het aanbod in de klassen en 
    mogelijk de plusklas is   
    verfijnd. 
b. Evalueren en borgen van de 
    werkwijze van de plusklas. 

Evalueren en borgen van het 
aanbod in de klassen en  de 
plusklas. 
 

3. Taal 
Ingrid, Liesbeth D, Annemiek, 
Liesbeth Z, Carla, Inge 

a. Begrijpend leesmethode Grip (groep 
4 t/m 6) en Leeslink (groep 7 & 8) zijn 
geïmplementeerd.   

b. Zo ook begrijpend luisteren in de 
groepen 1 t/m 3 

c. Dyslexieprotocol is vastgesteld – 
i.s.m. de IB-  en we handelen ernaar.  

d. Normering en resultatenmonitor 
taal/spelling is gemonitord.   

a. Borging begrijpend 
    leesmethode Grip en Leeslink  
    is uitgevoerd. 
b. Er is een uitgewerkte notitie 
     – opgenomen in ons 
     collectief geheugen – over 
     hoe we het leesplezier  
     bevorderen.  
c.. Vaardigheden als 
    ‘communiceren, debatteren 
    en presenteren’ zijn ingebed  
   in de dagelijkse gang van 
     zaken in klassen.  

Zie 2020-2021 a. Zie 2020-2021 
b. Evalueren huidige 
    taal/spellingmethode  
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4. Rekenen 
Loyce , Aafke, Corry, Snjezana, 
Desirée, Petra 
(rekenspecialist) 

a. Rekenmaterialen aanschaffen en 
rekenkasten zijn ingericht.   

b. Automatiseren verbeteren en 
borgen, waaronder het 
‘rekenkwartier’.  

c. Oriëntatie op nieuwe rekenmethode 
is afgerond. 

d. Mogelijkheden van Bingel oefen-
software zijn uitgeprobeerd als pilot. 

e. Blokplanning is ingevoerd 
f. Opzet groepsdoorbrekend 

rekenonderwijs is afgerond. 
g. Op basis van analyse methode- en 

niet methodegebonden toetsen 
schoolbrede doelstellingen 
beschrijven. 

Implementatie en borging nieuwe 
rekenmethode.  
 

Borging nieuwe 
rekenmethode. 

 

5. ICT 
Loyce, Bianca,Mariska V, 
Marianne, Carmen 
 
 

a. Vervolmaken sharepoint en One-
Drive-omgeving.   

b. ICT-21st Century Skills (ICT-
geletterdheid) zijn zichtbaar in alle 
groepen.  

c. Alle methode-toetsgegistraties gaan 
via Basispoort i.p.v. SharePoint. 

d. Mogelijkheden van Bingel oefen-
software zijn uitgeprobeerd als pilot. 

e. Leerlingen werken in 
OneDrive (handleiding opstellen):  

 Groep 3: leerlingen leren typen op 
        de computer en leren basispoort   
        openen.  
 Groep 4: leerlingen leren werken  
       Met Word en leren computer    
       aanzetten.  
 Groep 5: Leerlingen leren werken 
        Met PowerPoint/Prezi  
 Leerlingen groep 6 t/m 8 werken in  
        Teams en Sway. 
f. De oriënteren op programma’s 

voor MediaWijsheid is afgerond.  

a. Nieuwe mogelijkheden 
    bekijken SharePoint  
b. Verder toepassen 21st CS in 
    de groepen  
g. We werken in OneDrive:  

 Groep 7 & 8 maken 
huiswerk via Team.  

 Toepassen van de 
handleiding in de 
verschillende groepen.  

h. Elke groep is aan de slag met   
    mediawijsheid. 
i. Het  programmeren in alle 
    groepen is verder uitgewerkt.  
 

g. One Drive: Borgen van de 
    vaardigheden?  
h. Toepassen Mediawijsheid 
    lessen in de school  
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g. We programmeren met alle 
leerlingen 

 Scratch groep 5 t/m 8.  
 Beebots in groep 1 t/m 4. 
h. Mogelijkheden van de touchtables in 

groepen 1-2 zijn uitgewerkt.  
6. Cultuur 

Nancy, Mieke, Daniëlle, 
Wilma, Carmen 
 

a. Programma  Cultuurhelden - met 
ondersteuning kunstdocenten – is 
uitgevoerd.  

b. Zo ook KunstKlik.  
c. Onderzocht is of het mogelijk is 

vaker naar het museum gaan.  
d. Onderzocht is in het team of er 

behoefte is aan ‘poëzie’ structureel 
in het kunstprogramma.  

e. In alle reguliere cultuurlessen zijn de 
uitgangspunten van Cultuurhelden 
(gericht op het creatieve proces) 
zichtbaar. 

a. De twee cultuur- 
    themaweken (disciplines 
   beeldend, muziek, dans of  
   drama), kinderboekenweek,  
   kinderboekenbal, voorlees-  
    wedstrijd, museumbezoek 
    etc. zijn geborgd. 
b. Er is een keuze gemaakt: 
    ‘Wat als Cultuurhelden  
    stopt?’ 
c. De technieken bij ‘beeldend’  
    zijn teambreed verder 
    geprofessionaliseerd.  
d. Er is een overzichtelijke kast  
    voor de materialen.   
e. Er is - samen met ICT- 

expertgroep - met movie-
maker een programma 
ontwikkeld. 

f. Er is onderzoek verricht naar: 
   ‘Hoe ouders meer in beeld te 
    brengen bij de themaweken 
    als ‘bezoeker’ of als 
   meedenker/-doener)?’ 

De twee cultuur-themaweken 
(disciplines beeldend, muziek, 
dans of drama), 
kinderboeken-week, -bal, 
voorleeswedstrijd, 
museumbezoek etc. zijn 
geborgd. 
 

De twee cultuur-
themaweken (disciplines 
beeldend, muziek, dans of 
drama), kinderboeken-
week, -bal, 
voorleeswedstrijd, 
museumbezoek etc. zijn 
geborgd. 
 

7. Ouderbetrokkenheid 
Sandy, Saskia, Ineke, Natasja, 
Mariska B. 

a. Er is een selectie gemaakt  uit  
ouderbetrokkenheid 3.0. Wat is voor 
onze school belangrijk en haalbaar ? 
Inclusief een nulmeting om te 
bepalen waar wij als Gabriël staan 
m.b.t. ouderbetrokkenheid 3.0.  

b. Er is een begeleidingstraject 
Ouderbetrokkenheid 3.0` opgesteld 
om de vastgestelde doelen te 
behalen.  

De acties uit het  
implementatieplan 
ouderbetrokkenheid 3.0. zijn 
verder uitgerold en geborgd. 
Acties komen in het jaarplan.  

a. De acties uit het 
   implementatieplan 
   ouderbetrokkenheid 3.0  zijn 
   verder uitgerold en geborgd. 
   Acties komen in het  
   jaarplan. 
b. Uitzetten & evalueren 
     oudertevredenheids- 
     onderzoek.  

a. De acties uit het   
    implementatieplan 
    ouderbetrokkenheid 3.0.  
   zijn verder uitgerold en  
   geborgd. Acties komen in  
   het jaarplan.  
 b. Acties n.a.v. de outcome 
     van het oudertevreden-  
     heidsonderzoek zijn 
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c. Start begeleidingstraject vanaf 
januari 2020 (met externen).  

d. Actieplan maken en uitvoeren  n.a.v. 
uitslag oudertevredenheids-
onderzoek van febr. 2019 

     uitgevoerd.  

8. Eigenaarschap 
leerlingen vergroten 

Marian, Sandy en Peter 

a.  De omschrijving wat het team verstaat 
    onder ‘laat leerlingen leren op hun eigen 
    manier’ en betekenisvol onderwijs,  is 
    afgerond. Zie poster ‘tien tips om het 
    eigenaarschap van leerlingen te vergroten’  
    van ‘Onderwijs maak je samen’.  
b. Ook DIM nemen we mee in deze discussie.  

Een aantal afspraken uit 2019-
2020 zijn geïmplementeerd en 
zichtbaar in de groepen.  

Vervolg Vervolg 

9. IB 
Cocky en Aafke 

a. De eerste stap ‘van groepsplan naar 
cyclisch werken’ in alle groepen - 
didactisch werken via HGW en 
formatief assessment – is gemaakt. 
Hoe help je een leerling verder met 
de volgende leerstap ?  

b. Inzet beredeneerd-aanbod KIJK in 
groepen 1-2 (zone van naaste 
ontwikkeling) is besproken.  

c. Verbetering warme overdracht aan 
het einde van het schooljaar is een 
feit.  

d. Eigen school- streefdoelen zijn 
geformuleerd.   

e. Alle LVS-toetsregistraties staan 
in Esis  

f. DIM is geoptimaliseerd (naar EDI).  

a. Vervolg van groepsplan naar 
   cyclisch werken. 
b .Implementatie nieuwe 
    ‘werkwijze KIJK’ in groepen 1-2 
    Is afgerond.  
c. Evalueren warme overdracht,  
   zo nodig bijstellen en borgen.  
d. Resultatenmonitor/   
   digitalisering methodes. 
e. Vaststellen eigen streefdoelen 
    als school. 
 

a. Vervolg van groepsplan 
   naar cyclisch werken,  
   waaronder het 
   uitvoeren collegiale  
   consultatie in deze. 
b. Borgen werkwijze KIJK 

c. Overstap van DIM naar EDI 
    of ADI is gemaakt.  
 

a.  Borging cyclisch  
     werken. 
 

10. IPB 
Marian, Peter en Sandy 
 

a. Elk teamlid voert – na het 
afstemmingsoverleg in 2019-2020 – 
een functionerings- of beoordelings-
gesprek vanuit COO7.   

b. Onderzoek naar de meest efficiënte 
inrichting van de management-
structuur (MTH & HP) is afgerond.  

c. De acties uitvoeren n.a.v. RIE maart 
2019 zijn uitgevoerd.  

a. Team-tevredenheids- 
   onderzoek uitzetten en 
    evalueren (acties). 
b. De teamtraining ‘professioneel 
    feedback geven’ is afgerond.  
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11. Professionele 
cultuur 

Marian, Peter en Sandy 

a. Borgen en bewaken kwaliteit van de 
leerteams en expertgroepen.  

b. Het onderzoek (mede door 
externen) naar het functioneren van 
expertgroepen en leerteams is 
afgerond.  

Teambrede evaluatie van de 
professionele cultuur: ‘Wat heeft 
het ons gebracht’? 

Budgetten koppelen aan 
expertgroepen om 
eigenaarschap nog verder te 
vergroten.  

 

       12. Gebouw & omgeving 
Marian, Peter en Sandy 
 

a. Kwaliteit van het binnenklimaat op 
HP is op orde. 

b. Overdracht gebouw Kristal van 
gemeente naar VVE-Het Kristal is 
afgerond. 

c. Renovatie MTH-schoolplein is 
gereed. 

d. Ook HP-speelplaats is meer 
aantrekkelijk.  

e. Teamruimte creëren aan HP.  
f. Gabriëlschool-HP is op de gevel meer 

zichtbaar. 
g. Bibliotheek op MTH is modern en 

opnieuw ingericht.  

Vervolg 2019-2020   

13. Financiën 
 Marian, Peter en Sandy 

a.  Sponsering/subsidie is gevonden voor 
    verbetering beide schoolpleinen.  
b. De begroting 2020 ‘eindigt’ minimaal op ‘0’ 

Uitvoeren begrote investeringen Uitvoeren begrote 
investeringen 

Uitvoeren begrote 
investeringen 

14. KC Het Kristal en/of 
      MTH 

Marian, Peter en Sandy 

Samen met de stakeholders is er een 
onderzoek verricht naar de wenselijk- en 
haalbaarheid van een KC aan onze HP-locatie 
in Het Kristal. Slaagt dit niet, dan op MTH.  

Indien onderzoek positief is 
afgerond, dan samen vorm geven 
aan meerwaarde van KC-Het 
Kristal en/of MTH. 

Borging en verder uitwerken 
‘inhoud’ KC-Het Kristal en/of 
MTH.  

Borging en verder uitwerken 
‘inhoud’ KC- Het Kristal 
en/of MTH.   

 



  


  



  

 

 
 

7 EXPERTGROEPEN EG) 

1. Rekenen 

2. Taal w.o. lezen & begr.lezen 

3. Pedagogisch klimaat 

4. Cultuur 

5. ICT 

6. Meer- & hoogbegaafden 

7. Ouderbetrokkenheid 

a. Elke EG heeft een voorzitter. 
b. EG’s zijn locatie-doorbroken.  
c. Deelname is op basis van  
    competentie (studie/ervaring/  
    sterke interesse) 
d. EG levert input voor jaar- &  
    schoolplan. 
 

MAT 
(Management-Afstemmings-Team) 

 

Woordvoerders leerteams, IB & directie  

Voor expertgroepen & leerteams & het MAT geldt: 
A. Stop met een overleg als de leerling er niet ‘beter’ van wordt.  
B. Eigenaarschap: Het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een werkelijke bijdrage leveren aan het Gabriël-

onderwijs (in ontwikkeling zijn en blijven).  
C. Een groepsgrootte van maximaal vijf teamleden werkt het meest effectief !! 

 

INTERN ORGANOGRAM 2019 
 

5 LEERTEAMS (LT) 
 

A. LT 1-2 MTH 
B. LT 3-4 MTH 
C. LT 5-8 MTH 
D. LT 1-3 HP 
E. LT 4-8 HP 

 
Elk LT heeft een woordvoerder/ 
technisch voorzitter.  

TAAKGROEPEN (TG) 
 

Organisatie van Sint, kerst, kamp, schoolreis, KBW, sportdag 
etc.  
 

a. Er zijn draaiboeken van elke activiteit/happening.  
b. OC-leden zijn betrokken.  
c. Elke taakgroep heeft een voortrekker.  
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