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1. De school en haar omgeving  
 

1.1  De omgeving 
Brede school de Diamant is sinds 2013 gevestigd aan Avennelaan 17 te Someren. Onze school ligt aan 
de rand van de wijk Someren-Noord. Tegenover de school ligt het Slievenpark met een afgeschermd 
grasveld, dat we gebruiken om te gaan bewegen.  
En niet te vergeten het hertenkampje wat erg bepalend is voor de ambiance en uitstraling van onze 
school. 
Achter de school ligt de Microhal, in deze hal worden de gymlessen gegeven. 
Onze school is in 2010 ontstaan vanuit een fusie van de Petrusschool en Paulusschool.  
We hebben 4 reguliere groepen; groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Daarnaast hebben we sinds 2015 één groep 
waarin kinderen zitten die korter dan een jaar in Nederland zijn, de zogenoemde nieuwkomersgroep. 
In deze groep ligt het accent op het leren van de Nederlandse taal. 
 
De meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit Someren-Noord. Voor de nieuwkomersklas 
komen kinderen vanuit heel Someren en haar kerkdorpen naar onze school. 
 

1.2  Samenwerking 
Met ingang van augustus 2017 is er in onze school via Korein een peuterspeelzaal in onze school 
gehuisvest. Zij bieden ook voorschoolse opvang in onze school aan. 
 
We hebben een Ontdeklab op onze locatie. In het Ontdeklab kunnen 
kinderen kennis maken met allerlei technologieën. Het Ontdeklab is 
toegankelijk voor scholen en verenigingen. Omdat het Ontdeklab in ons 
gebouw gehuisvest zit, kunnen onze kinderen veel gebruik maken van het 
Ontdeklab! 
 
In onze school is op woensdagochtend de Plusklas van Prodas gevestigd. Kinderen komen vanuit 
andere scholen hiernaar toe voor een extra uitdagend aanbod. 
 
Op dinsdag- en vrijdagochtend is de Taalklas van de gemeente Someren in onze school. Alle kinderen 
met een taalachterstand krijgen hier extra aanbod. 
 
Verder hebben we ook contacten met onze omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de 
Eegelshoeve. Ieder jaar brengen alle kinderen een bezoek aan woonzorgcentrum de Eegelshoeve om 
daar met bewoners spelletjes te spelen, liedjes te zingen, te knutselen enzovoorts. 
 

1.3  Het team  
Het team van de Diamant bestaat uit 9 leerkrachten (waarvan 1 intern begeleider),  
4 onderwijsassistenten, 2 conciërges, 1 directeur, 1 administratief medewerkster en 2 medewerkers 
van de huishoudelijke dienst. 
Het is een jong team met enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten. De gemiddelde leeftijd 
van het onderwijzend personeel is 33 jaar. 
Op 1 oktober 2016 telde de school 95 leerlingen.  
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2. Uitgangspunten schoolbestuur   
 

2.1 Strategisch Beleid 
Ons bestuur, Stichting PRODAS, heeft voor haar scholen een aantal richtlijnen vastgesteld voor de 
vormgeving van het onderwijs. In dit kader is er een missie en visie op bestuursniveau geformuleerd. 
Deze richtlijnen zijn vertaald in het strategisch beleid voor de organisatie van het onderwijs op 
school. De strategische koers 2014-2018 heeft als titel “Meer dan cijfers”. 

 
Er zijn 4 thema’s bepaald: 

 
 
 

Het ontluikende kind  Samenwerken met ouders School en samenleving   Eigentijds leren. 
 
Bij elk thema gaat het erom samen betekenisvol te zijn voor (de ontwikkeling van) het kind. Niet voor 
niets is de visie: de ontwikkeling van alle kinderen staat centraal bij Stichting PRODAS. De 
basisschooltijd moet een stevige basis vormen voor hun latere leven. Alleen dan kunnen kinderen 
opgroeien tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving: zelfstandig, zelfbewust en met respect 
voor zichzelf en anderen. 
 
Het strategisch beleid is terug te vinden in het handboek van PRODAS. Daarin staan de 
beleidsthema’s geconcretiseerd met bijbehorende doelstellingen. 
De scholen wordt gevraagd om deze richtlijnen met bijbehorende doelen om te zetten in school 
specifiek beleid dat passend is bij de kenmerken van de actuele populatie, de wijk waar de school 
gelegen is en de mogelijkheden van personeel, middelen, financiën en huisvesting.  
Een en ander vindt zijn vertaalslag in het school specifieke meerjarenplan. Deze wordt jaarlijks op 
schoolniveau geanalyseerd, geactualiseerd en uitgewerkt in diverse jaarplannen. 
 
Op bestuursniveau wordt jaarlijks gereflecteerd; er wordt stil gestaan bij wat we doen om verder te 
komen. Doen we de goede dingen? Doet iedereen mee? Werken we samen? Daarbij is voortdurend 
aandacht voor inhoud-houding-verhouding. Als deze goed en in balans zijn, is PRODAS een krachtige 
organisatie. 

 

2.2 Kwaliteitsbewaking 
In de strategische planperiode maken alle scholen van PRODAS gebruik van twee kwaliteitsmeters 
om de voortgang op de vier thema’s te meten: 

- Het kwaliteitsinstrument Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) 
- De tevredenheidspeilingen (ouders, leerlingen, personeel) van Duo 

 
Daarnaast doorloopt iedere school haar eigen vierjarige beleidscyclus; waarbij de beleidsplannen op 
schoolniveau leidend zijn. Monitoring gebeurt in deze cyclus als volgt: 

1. een externe audit 
2. een bezoek en rapport van de inspectie 
3. een interne audit door de Raad van Bestuur 
4. een collegiale visitatie door collega-directeuren 

 
De jaarlijkse monitors binnen PRODAS zijn: 

- De gegevensverzameling van iedere school rondom het dashboard. 
- Het jaarlijkse ambitiegesprek van de directeur met de Raad van Bestuur in september. 
- Het jaarlijkse resultaatgesprek van de directeur met de Raad van Bestuur in juni. 
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Bij monitoring van beleid op schoolniveau, vormen de strategische beleidsthema’s een extra filter. 
We meten de (tussentijdse) vorderingen in het kader van het schoolbeleid en kijken hoe de school er 
voor staat als het gaat om de strategische beleidsthema’s. 

 

2.3 Personeelsbeleid 
Alle scholen van Stichting PRODAS stellen de ontwikkeling van kinderen centraal. De basisschooltijd 
moet een stevige basis vormen voor hun latere leven. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot 
volwaardige deelnemers aan onze samenleving: zelfstandig en met respect voor zichzelf en anderen. 
De leerkrachten van Stichting PRODAS zijn hierin een sleutelfactor. Zij zijn het die de kinderen 
begeleiden en ondersteunen in het leren. Daarvoor dienen zij minimaal te beschikken over een breed 
scala aan  competenties, de zogenaamde SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) of BIO (Beroepen 
In het Onderwijs) competenties. 
 
Deze competenties monitoren in brede zin het functioneren van medewerkers en dienen daarom 
regelmatig onderwerp van gesprek te zijn tussen medewerker en leidinggevende. Op die manier kan 
bijvoorbeeld de nodige ondersteuning gegeven worden bij het (verder) ontwikkelen van 
competenties. 
De notitie “functionerings- en beoordelingsgesprekken” geeft uitvoering aan onderdelen in het 
beleidskader scholen. Deze notitie is te vinden in het PRODAS handboek. 

 
Op de Diamant handelen wij ook volgens bovenstaand omschreven beleid. Door middel van het 
instrument Werken met kwaliteitskaarten (WMK) hebben we met het team een competentie set 
samengesteld, bestaande uit de kwaliteitskaarten: 

- Leertijd 
- Pedagogisch Handelen  
- Didactisch handelen 
- Afstemmen/ handelingsgericht werken 
- Opbrengstgericht werken 
- Beroepshouding 
- Klassenmanagement 

 
Deze kwaliteitskaarten hebben we vormgegeven passend bij onze schoolontwikkeling. Hierdoor zijn 
de kwaliteitskaarten passend voor onze school. 
Wij verwijzen naar het competentieboekje van de Diamant voor de indicatoren en toelichting per 
competentie. 
 
Naar aanleiding van het functionerings- of beoordelingsgesprek wordt een POP opgesteld en worden 
waar nodig de nodige faciliteiten of ondersteuning geboden om ervoor te zorgen dat iedere 
leerkracht zich optimaal kan ontwikkelen om een competente leerkracht te zijn. Alle documenten 
worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier. 
Professionele ontwikkeling (nascholing) vindt plaats op basis van de bevindingen naar aanleiding van 
de functionerings- en beoordelingsgesprekken en/of gekoppeld aan de ontwikkelingsdoelen van de 
school.  
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3. Ons schoolconcept  
 

3.1 Missie  
We bieden een veilige basis voor kinderen, ouders en teamleden.  
We laten kinderen zich optimaal ontwikkelen, zowel sociaal-emotioneel als op cognitief gebied.  
We zijn een ontmoetingsplek in Someren voor kinderen, ouders, gezinnen.  
We zijn onderscheidend in het bieden van onderwijs aan alle kinderen uit Someren van nieuwkomer 
tot meerbegaafde leerling. 
We zijn een school die bekend staat om zijn diversiteit en de meerwaarde hiervan op het leren en 
ontwikkelen van leerlingen.  
We zijn een enthousiast team dat positief en professioneel met elkaar omgaat.  
We leren van en met elkaar.  

 

3.2 Visie  
Leerlingen staan centraal. Elk kind is een uniek individu en het onderwijs houdt hier rekening mee. 
Het onderwijs richt zich op sociale en emotionele en cognitieve ontwikkeling en optimale 
persoonlijke ontwikkeling.   
 
We geven dit vorm door te werken vanuit onze kernwaardes: 
 

 VERANTWOORDELIJKHEID  
 

 SAMEN  
 

 SCHITTEREN  (talent – groeien – kansen zien – positief) 
 

3.3 Identiteit 
Op de Diamant richten wij ons actief op de diversiteit in onze samenleving. Diversiteit wat betreft 
levensovertuiging, sociale en culturele afkomst, etniciteit, geaardheid en fysieke en mentale 
mogelijkheden van ieder individu. 



3.4 Ambitie 
Hieronder kunt u onze ambitie lezen. Over 4 jaar willen wij deze gerealiseerd hebben. 

Doelen  Inhouden  Activiteiten  Leraarrollen  Materialen  Groepering  Leertijd  Plaats  Toetsing  

Doelen zijn in grote 
lijnen vastgesteld. 
Leerlingen geven 
mede aan wat zij 
willen leren. Doelen 
kunnen zodoende 
per leerling 
verschillen.   
Leerlingen hebben 
invloed op het 
tempo en de 
volgorde waarin aan 
doelen wordt 
gewerkt. De 
leerkracht checkt 
wat er vanuit kern- 
en tussendoelen 
moet worden 
aangeboden en 
volgt de 
ontwikkeling van de 
leerlingen middels 
een 
leerlingvolgsysteem. 
(nieuwkomersklas 
kan daarmee 
aansluiten en 
instromen).  
  

Inhouden 
worden 
grotendeels 
bepaald door 
de 
gehanteerde 
methodiek of 
leerlijn. 
Daarnaast 
aangepast 
naar vraag en 
interesse van 
de leerlingen. 
Voor zwakkere 
leerlingen 
worden 
onderdelen 
achterwege 
gelaten en 
wordt extra 
leertijd 
ingericht. De 
sterkere 
leerlingen 
krijgen 
aanvullend 
aanbod. 
Leerlingen 
doorlopen dit 
aanbod in 
eigen tempo.   
  

Leerlingen volgen 
instructie in 
deelgroepen. Instructie 
kan ook individueel 
worden verwerkt 
a.d.h.v. 
handelingswijzers.  
Leerlingen kiezen uit 
verschillende 
werkvormen, passend 
bij eigen leerstijl. 
Verwerkingsactiviteiten 
vinden gevarieerd 
plaats.  
  

De leraar is 
uiteindelijk 
verantwoordelijk 
voor wat de 
leerling krijgt 
aangeboden (en 
op welk moment). 
De leraar richt 
zich op overdracht 
van kennis en 
informatie en 
verzorgt een 
goede instructie. 
Daarnaast is de 
leraar 
begeleider/coach 
en nodigt 
leerlingen uit om 
mee te doen aan 
bepaalde 
activiteiten. De 
leraar is mede-
arrangeur en sluit 
aan bij de vragen 
van leerlingen, 
houdt bij waar de 
leerling zich op de 
ontwikkelingslijn 
bevindt.   
  

Er wordt 
gebruik 
gemaakt van 
materialen en 
methodieken 
die geschikt 
zijn voor 
zelfstandig 
werken en 
additionele 
materialen 
voor zwakkere 
en sterkere 
leerlingen. 
Daarnaast 
worden er 
formele en 
informele 
materialen en 
bronnen 
gebruikt, ook 
buiten de klas 
en de school.   
  
   

Op schoolniveau is 
er sprake van een 
jaarklassensysteem. 
Op groepsniveau 
wordt klassikaal, in 
deelgroepen of in 
kleine groepjes, in 
tweetallen en 
individueel gewerkt. 
Ook kan het 
voorkomen dat 
leerlingen die qua 
rekenniveau sterk 
afwijken de 
rekenlessen in een 
lagere of juist 
hogere groep 
volgen.   
  
  
  

Leertijd 
vastgelegd op 
het rooster en 
wordt voor een 
deel door de 
leerlingen zelf 
gepland, 
bijvoorbeeld 
aan de hand 
van een 
weektaak.   
De 
daadwerkelijk 
bestede tijd kan 
leerling tot 
leerling 
variëren, 
afhankelijk van 
de gestelde 
doelen en de 
interesse van 
de leerling.   
 

Leren kan overal 
plaatsvinden, 
zowel binnen als 
buiten de 
schoolruimtes. 
(natuurlijk 
bewegen)  

Evalueren vindt 
plaats a.d.h.v. 
(gestandaardiseerde) 
toetsen en een 
leerlingvolgsysteem. 
Resultaten worden 
vergeleken met 
nagestreefde doelen 
en gemiddelde 
resultaten. Evaluatie 
vindt plaats door de 
leerling zelf en 
middels kind-
gesprekken leren 
leerlingen te 
reflecteren op hun 
ontwikkeling 
(portfolio).  
  



 

4. Wettelijke opdrachten 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de 
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van 
het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de Diamant hieraan voldoet. 
 

4.1  De inhoud van ons onderwijs 
Onze leerkrachten werken vanuit doelen. De methode/leerlijn is een leidraad. 
Op de Diamant werken we met de volgende leermiddelen en methodes: 
 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Lichamelijke ontwikkeling Natuurlijk bewegen 
Bewegingslessen 

Leef! Buurtsportcoach iedere 
vrijdag 

Schrijven Schrijfdans ( 1-2) 
Pennenstreken ( 3 t/m 8) 

 

Nederlandse taal Sil op school ( 1-2) 
Veilig leren lezen ( 3) 
Estafette ( 4 t/m8) 
Nieuwsbegrip XL ( 5 t/m 8) 
STAAL taal ( 4 t/m 8) 
STAAL spelling ( 3 t/m 8) 
NT2: 
Woorden in prenten (1-2) 
Zien is snappen ( 3-4, NK) 
De bovenkamer ( 6,7,8, NK) 
Van horen &zeggen (NK) 
Mondeling Nederlands (NK) 

Schatkist en Piramide is bij 
groep 1-2 beschikbaar als 
bronnenboek. 
 
Onderwijs in de 
nieuwkomersklas zie ook 
Bijlage 1 Het onderwijs aan 
neveninstromers op de 
Diamant Someren. (naar het Haags 

model) 

Rekenen / wiskunde Sil op school (1-2) 
RekenZeker (3t/m 8) 

 

Engelse taal Groove me  

Aardrijkskunde Grenzenloos 

Geschiedenis Eigentijds 

Natuur en techniek Binnenste buiten 

Studievaardigheden Nieuwsbegrip XL/ Blits  

Expressie activiteiten Moet je doen 
Diverse bronnen 

Iedere maandag atelier waarin 
roulerend alle creatieve 
vakken worden aangeboden. 
 
Iedere 2 maanden is er een 
open podium waar leerlingen 
optreden. 
 
Ieder schooljaar krijgt iedere 
groep 2 culturele activiteiten 
aangeboden georganiseerd 
door Cuvoso. 
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Verkeer Verkeerskrant Diverse activiteiten 
georganiseerd door de 
verkeerswerkgroep. 
 
Groep 7 doet mee met het 
verkeersexamen. 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

Sociaal sterke groep met 
wekelijks een sociokring. 
 
 

Maandelijks vullen alle 
leerlingen de 
gevoelsthermometer in. 
 
Conflictleerkracht controleert 
iedere week de conflictagenda; 
zoekt patronen, praat met 
leerlingen, bezoekt de klassen. 

Bevordering actief 
burgerschap en sociale 
integratie, overdragen kennis 
van en over de diversiteit van 
de samenleving 

Actuele teksten nieuws begrip 
XL. 
 
Sociaal sterke groep met 
wekelijks een sociokring. 
 
Gedrag is een vak (CED) 

De kinderen gaan gedurende 
jaren meerdere malen de wijk 
in om contacten te leggen met 
de buurt en de inwoners van 
het dorp. Denk hierbij aan een 
bezoek aan het 
bejaardentehuis waar de 
kinderen spelletjes doen en 
zingen met bewoners 
 
Culturele activiteiten; jaarlijks 
voor alle groepen vanuit 
Cuvoso. 
 
Vieringen op school. 
 

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet 
de Diamant aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair 
Onderwijs. De volgorde van actualiseren van de methodes staat opgenomen in hoofdstuk 6 
(meerjarenplanning).  
 

4.2  kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
Wij werken met een professioneel team en zijn overtuigd van de kwaliteit van ons onderwijs. Bij deze 
professionele overtuiging hoort ook het belang van het hanteren van een ‘spiegel’ van ons onderwijs 
(in sommige gevallen is deze wettelijk verplicht en in sommige gevallen niet). 
De methodes die wij voeren, hanteren veelal toetsen per blok (per hoofdstuk) – voor de groepen 3 
tot en met 8.  
 
Naast de methode gebonden toetsen, hanteren wij het landelijk genormeerde Cito 
leerlingvolgsysteem als spiegel op ons onderwijs – voor de groepen 1 tot en met 8. Ook deze toetsen 
geven handvaten voor de ons onderwijs dat zoveel mogelijk is afgestemd op het leren van ieder kind! 
In het schema op de volgende pagina vindt u een overzicht van deze landelijk genormeerde toetsen. 
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Leerstofgebied  Toets  Groepen  

 Taal  Taal voor Kleuters  1, 2   
Spelling  3,4,5,6,7,8  

  Taalverzorging  6,7,8 

  TAK nieuwkomers 

Lezen  DMT  3,4,5,6,7,8  

  AVI  3,4,5,6,7,8  

  Begrijpend Lezen  4*,5,6,7,8*  

Rekenen  Rekenen voor Kleuters  1,2  

  Rekenen en Wiskunde  3,4,5,6,7,8  

Studievaardigheden  Studievaardigheden*  5,6,7,8  

Sociaal-emotionele ontwikkeling  KIJK!0-7 Peuters,1,2  

  KIJK! Op sociale competenties  3,4,5,6,7,8  

Algemeen  Eindtoets IEP*  8 

 
Bovenstaande toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, de toetsen met * één keer. 
Na iedere afname volgt een analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau.  
De trendanalyses worden besproken in een teamvergadering. Er worden opbrengst- en 
leerlingenbesprekingen gevoerd met de leerkrachten en de intern begeleider en/of de directeur. Op 
basis van alle analyses worden de onderwijsbehoeften nader bepaald. 
Interventies op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied worden uitgevoerd op school-, groeps- of 
individueel niveau. Dit gebeurt in overleg met ouders. Zie het zorgplan voor de uitgebreide 
zorgprocedure. 
 
Daarnaast spiegelen we ook met regelmaat de kwaliteit van de school als organisatie; de 
meetmomenten voor de algemene kwaliteitszorg zijn vastgelegd in de planning op de volgende 
pagina. Op deze manier wordt er planmatig gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op de 
Diamant.  



 

Kwaliteitszorg schoolplanperiode 2015-2019  

  2015-2016 [mei 2016]  
  

2016-2017 [mei 2017]  
  

2017-2018 [mei 2018]  
  

2018-2019 [mei 2019]  

Quick Scan   
(mei)  

* Schoolklimaat  
  
* Contacten met ouders  
  
* Interne communicatie  
  
* Veiligheid op school  
  
* Taalleesonderwijs  
  
* Identiteit van de school  
  
  

* Zorg en begeleiding   
  
* Didactisch handelen  
  
* HGW/afstemming in de groep  
  
*OGW  
  
* Tijd  
  
* Aanbod  
  
* WTO (wetenschap, techniek en 
onderzoekende houding)  

* Kwaliteitszorg  
  
* Rekenen-wiskunde  
  
* Pedagogisch handelen  
  
* Professionele cultuur  
  
* Kwaliteitscultuur  
  
* Beroepshouding  
  

* Opbrengsten  
  
* Communicatie  
  
* Klassenmanagement  
  
* ICT (door coördinatoren)  
  
* Actieve rol leerlingen  
  
* 21 th century skills  
  

Schooldiagnoses  
Door directie ( =evt. 
IB)  

Schoolklimaat  
  
Analyse tussentoetsen M & E   
Analyse eindtoets groep 8 (IEP)  

Zorg en begeleiding   
  
Analyse tussentoetsen M & E   
Analyse eindtoets groep 8 (IEP)  

Kwaliteitszorg  
  
Analyse tussentoetsen M & E   
Analyse eindtoets groep 8 (IEP)  

Opbrengsten  
  
Analyse tussentoetsen M & E   
Analyse eindtoets groep 8 (IEP)  

Zelfevaluatie   
  

Uitvoeren van een zelfevaluatie 1 maand voor het inspectiebezoek  
Zelfevaluatie gebaseerd op de nieuwe standaarden (pilot inspectie) Resultaten; zicht op ontwikkeling; didactisch handelen; veiligheid; 
doelen, evaluatie en verbetering; structuur en cultuur.  

Vragenlijsten  
Tevredenheid  (mei)  

  
   

Burgerschap (najaar 2016):  
Vragenlijst leraren burgerschap.  

DUO (najaar 2017)    

Vragenlijsten  
Veiligheid  (mei)  

VL Veiligheid  Leerlingen  
  
   

VL Veiligheid Ouders   
VL Veiligheid Leraren   
VL Veiligheid Leerlingen   

VL Veiligheid Leerlingen  VL Veiligheid Ouders   
VL Veiligheid Leraren   
VL Veiligheid Leerlingen  

Audits   Externe audit  Collegiale audit  Interne audit (RvB)     

Kaarten (maken)      WTO Actieve rol leerlingen   Communicatie (najaar 2018)  

Katernen herzien     Zorg en begeleiding  Kwaliteitszorg  Opbrengsten  

 



 

4.3  Wat hebben onze kinderen nodig? 
Kinderen die starten op de Diamant, hebben in hun leven de nodige ontwikkeling doorgemaakt. Wij 
vinden het belangrijk om kinderen vanaf het moment van aanmelding in beeld te hebben.  
Voordat een leerling start gaan we in gesprek met ouder(s)/verzorger(s). 
Ook onderhouden wij contact met de voorschoolse aanbieders uit Someren: de Peuterspeelzaal en 
het kinderdagverblijf. Er is een overdracht van de gegevens. Deze worden mondeling toegelicht in 
een zogenoemde “warme overdracht”. In onze schoolgids staat de toelatingsprocedure helder 
omschreven. 
 
Voor leerlingen die nieuw in Nederland zijn krijgen we vooral informatie van de ouder(s). De 
leerkracht van de nieuwkomersgroep werkt met hen planmatig aan alle vakken zodat een leerling 
doorgaans na 1 jaar door kan stromen naar een reguliere groep. Zie Bijlage 3: Stroomschema NT2 
voor meer informatie. 

 
De 1-zorgroute 
 
Op de Diamant wordt gewerkt volgens de ‘1-zorgroute’. 
De ‘1-zorgroute’ is een visie op leren en doelgerichte zorg: de leerkrachten denken, praten en 
handelen vanuit de leer- en ondersteunigsbehoefte die elk kind nodig heeft en houden daarbij 
voortdurend het gestelde leer- en ontwikkeldoel voor ogen.  De leerkracht in de groep werkt 
opbrengst-, en handelingsgericht met groepsplannen. Uitgangspunt daarbij zijn de 
onderwijsbehoeften van de kinderen, zowel op cognitief en didactisch gebied als op sociaal-
emotioneel en pedagogisch gebied.  
Op basis hiervan maakt de leerkracht een clustering in subgroepen waarbij het kan zijn dat kinderen 
buiten hun stamgroep aan de slag gaan; groepsoverstijgend.  
Het kan zijn dat er gewerkt wordt met een plan van aanpak wanneer een kind gedragsmatig  een 
andere aansturing nodig heeft.  
Preventief en proactief worden in het groepsplan maatregelen beschreven voor leerlingen die extra 
instructie, begeleiding of uitdaging nodig hebben.  
Binnen onze school zien we de leerkracht primair als eindverantwoordelijke voor de leerprocessen 
van de kinderen van zijn of haar groep. De leerkracht zorgt voor structureel specifieke hulp aan 
zorgleerlingen binnen de groep. Dit kan zijn door dit zelf te bieden of door een onderwijsassistent 
hiervoor aan te sturen.  
 
Daarnaast kan de leerkracht de hulp van de interne begeleider inschakelen. In onderstaand schema 
ziet u een grafische weergave van dit proces. 
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Passend Onderwijs 
 
Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de 
invoering van de Wet Passend Onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de 
kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het 
legt vast waar onze school voor staat. 
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband Helmond-
Peelland PO 30-08 tezamen vormen het totaalbeeld van het ondersteunings- en begeleidingsaanbod 
dat het totale samenwerkingsverband kan bieden.  Het doel is om voor elk kind binnen het 
samenwerkingsverband een passende en thuisnabije onderwijsplek te bieden.  
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

 De kwaliteit van onze basisondersteuning.  
 De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school)  

 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
Zie Bijlage 2 School ondersteuningsprofiel voor meer informatie  
 
Basisondersteuning 
Met basisondersteuning wordt het wettelijk verplichte, basale lesaanbod bedoeld; dit lesaanbod 
vindt plaats in de klas, door de eigen leerkracht – zonder hulp van derden of externen. 
 
Stichting PRODAS heeft het minimum niveau van zorg binnen het bestuur in een notitie vastgelegd. 
Hierin worden  acht leerling types beschreven, met bijbehorend leerkrachtgedrag en condities 
waaraan voldaan moet worden.  U kunt hier meer over lezen in ons Zorgplan. 
 
Extra ondersteuning 
De onderwijsbehoeften van een kind kunnen soms net meer expertise vragen dan de eigen 
leerkracht of intern begeleider kan bieden. In die situaties is extra ondersteuning nodig.  

 
Om deze in beeld te brengen, neemt de Intern begeleider in overleg met de leerkracht en de ouders 
contact op met een deskundige. Dit kan een orthopedagoog zijn, of een ambulant begeleider van het 
Expertisecentrum de Brigantijn. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om 
de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren.  
Deze ondersteuning kan variëren van lichte, preventieve ondersteuning tot zware ondersteuning 
(zoals een arrangement op de basisschool of verwijzing naar een S(B)O). Indien een verwijzing naar 
het speciaal onderwijs aan de orde is, is hier een aparte procedure voor; er dient een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden. Ouders zijn hier uiteraard ook bij betrokken. 
Bovenstaande extra ondersteuning vindt plaats binnen de structuur van de vijf niveaus van zorg: 
Niveau 1: zorg op groepsniveau  
Niveau 2: extra zorg op groepsniveau  
Niveau 3: extra zorg op schoolniveau na intern onderzoek.   
Niveau 4: extra zorg op school waarbij een externe specialist is betrokken.  
Niveau 5: Verwijzing naar S(B)O   middels een toelaatbaarheidsverklaring.  
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5. Analyse van de kwaliteit van de school 
 

5.1 Het totstandkoming van de analyse  
In het schooljaar 2015-2016 heeft er een directiewisseling en wisseling van IB-er plaats gevonden. 
 
In 2015 scoorde de school met de Eindtoets voor de tweede keer onder de ondergrens. We zijn om 
de resultaten van de eindtoets te verhogen in schooljaar 2015-2016 intensief aan de slag gegaan met 
het traject groep “7-8 op volle kracht”. In 2016 scoorde onze school ruim boven de ondergrens. 
In schooljaar 2016-2017 is er o.a. door ziekte van de groepsleerkracht minder intensief dezelfde 
aanpak gehanteerd. In 2017 hebben we helaas weer onder de ondergrens gescoord. 
Natuurlijk willen we in alle klassen de opbrengsten verhogen en daarom zijn we in 2015-2016 tijdens 
de implementatie van de nieuwe rekenmethode ook gaan werken aan het verhogen van de 
leerkrachtvaardigheden, gebaseerd op de theorieën van Marzano. Dit traject bestond uit 
teamscholing en klassenobservaties door een externe adviseur.  
Aandacht voor het verhogen van de leerkrachtvaardigheden blijft een aandachtspunt. 
 
De analyse is gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen, opbrengsten, beschrijving van de populatie 
en het strategisch beleid van Stichting PRODAS. 
Aangezien wij de kwaliteit van ons onderwijs blijvend hoog in het vaandel hebben, is de feedback van 
onze stakeholders een groot goed voor ons. Het betreft dan: 

 De feedback die wij hebben ontvangen van de Inspectie 
 De doorlopende feedback van ouders die wij organiseren in (thema)koffie ochtenden, 
ouderavonden en die wij ontvangen in ons dagelijks contact. 

 De feedback die wij ontvangen vanuit de collegiale visitaties van onze mede directeuren, de 
externe audits die de Stichting organiseert en de bezoeken van ons bestuur. 

 De collegiale intervisie tussen de collega’s onderling en de gezamenlijke en individuele 
scholingsmomenten van ons team. 

 Resultaten uit het instrument voor kwaliteitszorg (WMK) 
 Tevredenheidsonderzoeken  

Bovenstaande punten zorgen voor een heldere en scherpe blik op ons professionele handelen. Van 
daaruit destilleren wij jaarlijks een plan van aanpak en verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden 
ingebed in een vierjarige cyclus die, des gewenst, jaarlijks wordt herijkt. 
De aangegeven verbeterpunten hebben geresulteerd in de volgende hoofddoelen voor de komende 
vier jaar: 

 

5.2  Hoofddoelen 2017-2021 
Onderwerp Doel Acties 

Didactisch Verhogen van de 
instructievaardigheden van de 
leerkrachten. 
 
 
Werken vanuit doelen 
 
 
 
Actieve betrokken leerlingen. 
 

Gerichte observaties in de klas 
door directie, IB en externe 
begeleiders. Daarna volgt een 
feedback gesprek. 
 
Kennis van de leerlijnen 
verhogen middels collegiaal 
leren. 
 
Vergroten repertoire 
coöperatieve en leerling-
activerende werkvormen 
middels scholing, collegiale 
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consultatie met daarop volgend 
feedback gesprek en collegiaal 
leren. 

Focus op resultaten De tussen- en eindopbrengsten 
verhogen; scoren op of boven 
de Diamant norm 

Schoolnormen vaststellen: 
ambitieuze doelen stellen. 
Onderzoekende houding bij 
leerkrachten: analyseren, 
interpreteren, reflecteren en 
passende interventies. 
Eigenaarschap bij zowel 
leerkrachten als leerlingen. 

Gedrag is een vak Leerlingen leren leren. 
 

Volgen scholing van CED groep: 
gedrag is een vak. 
Vaststellen schoolambitie. 
Maken groepsplannen leren 
leren. 
Evaluatie en bijstelling 
groepsplannen/ aanbod. 
Eigenaarschap bij zowel 
leerkrachten als leerlingen. 

Samenwerking Samenwerking  
bevorderen op alle lagen: 
leerkrachten, leerlingen, ouders 
en externen  

Lkr:Expertise delen en toepassen 
via collegiaal leren. 
 
Lln:Coöperatieve werkvormen 
inzetten. 
 
Ouders: middels frequent 
contact met OV en MR, 
informatie in nieuwsbrieven, 
ouderavonden. 
 
Externen: voortzetten contacten 
IVN, Eegelshoeve, etc. 
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6. Lange termijnontwikkelingen 
 
Door wisseling van directie is besloten een nieuw schoolplan te schrijven dat aansluit bij de huidige 
ontwikkelingen.  
De meerjarenplanning loopt tot 2018 en zal daarna worden aangepast aan het lopende schoolplan. 
De meerjarenplanning 2014-2018 kunt u vinden in bijlage 3. 
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7. Overzicht van documenten 
 
Zoals u heeft kunnen lezen, nemen wij de kwaliteit van ons onderwijs serieus. Dat houdt onder 
andere ook in dat wij een breed scala aan documenten en beleidsstukken hebben, onderliggend aan 
ons gedrag en handelen. Deze documenten worden op cyclische wijze geborgd. In onderstaand 
overzicht vindt u een greep uit deze documenten: 
Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR) 

 
 meerjarenplan, jaarplan 

 jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces, e.d.) 

 uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

 kwaliteitszorg WMK-PO meerjarenplanning en resultaten Quickscans, Diagnoses en 
Vragenlijsten. 

 RI&E/ Arbomeester (inclusief ziekteverzuim) 

 Zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg) 

 School ondersteuningsprofiel (Q3) 

 Competentieboekje (gesprekkencyclus) 

 scholingsplan (schoolspecifiek) 

 veiligheidsplan ( in ontwikkeling 2017-2018) 

 schoolgids 
 
 
Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR) 
 

 strategisch beleidsplan 

 competentiecyclus 

 scholingsplan (bestuur) 

 veiligheidsplan (in ontwikkeling) 

 procedure schorsen en verwijderen (zie schoolgids) 
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8. Bijlagen: 
 

1. Het onderwijs aan neveninstromers op de Diamant Someren. 
2. Schoolondersteuningsprofiel 
3. Stroomschema NT2 
4. Meerjarenplan 
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Bijlage 1 Het onderwijs aan neveninstromers op de Diamant Someren. (naar het Haags model) 
 

Er zijn vier momenten tijdens de opvangperiode van de neveninstromers: 
1. Na aanmelding: opstellen van een startprofiel 
2. Na 20 wkn onderwijs: evaluatie van de leerprestaties en aanpassen van de leerlijnen 
3. Na 40 wkn onderwijs: evaluatie van leerprestaties en opstellen van een handelingsplan voor 

vervolgopvang 
4. Na 60 wkn onderwijs: evaluatie leerdoelen en het opstellen van een 

ontwikkelingsperspectief. 
 
Fase 1: na aanmelding leerling 
Het startformulier 
Bij de aanmelding zijn er vaak nog maar weinig (betrouwbare) gegevens bekend om het 
leerpotientieel van de leerling te kunnen voorspellen. Tijdens het aanmeldingsgesprek met de 
ouders/verzorgers wordt er zoveel mogelijk informatie over didactische achtergrond verzameld. 
Deze gegevens worden aangevuld met de afname van de starttoets, deze brengt globaal in kaart in 
welke mate de leerling kan lezen in eigen taal, het alfabetisch schrift en de rekenvaardigheid 
beheerst. 
Na 2 à 3 wkn na de inschrijving wordt door de leerkracht het “startformulier” ingevuld (zie bijlage 1). 
Hier worden naast toets uitslagen, de eerste indrukken beschreven die de leerkracht heeft t.a.v. 
gedrag en het functioneren van de leerling. 
 
Het startprofiel 
Er zijn een aantal kind kenmerken die in bepaalde mate een samenhang hebben met schoolsucces 
van een neveninstromer. Deze  kenmerken kunnen als uitgangspunt worden genomen voor de 
inschatting van de leersnelheid: 

 De leeftijd (oudere kinderen leren sneller dan jongere; wel is hun afstand tot regulier 
onderwijs groter). 

 Een al dan niet gunstige omgeving voor het leren van het Nederlands. 

 De mate waarin de leerling gealfabetiseerd is in het Latijnse schrijft en zijn niveau van zijn 
rekenkennis. (globaal in kaart te brengen door de starttoets neveninstromers) 

 Op basis van deze  3 kenmerken wordt een leerling voor de vakken mondeling Nederlands, 
technisch lezen, spellen en rekenen in een leerlijn geplaatst. Voor technisch lezen, spellen en 
rekenen zijn er 5 leerlijnen van verschillend niveau. Aan elke leerlijn zijn streefdoelen 
gekoppeld die na resp. 20 en 40 wkn onderwijs bereikt kunnen worden. Door plaatsing van 
de leerling bij de leerlijnen die bij aanvang van het opvangonderwijs het meest passend 
lijken, ontstaat een startprofiel. (zie bijlage 2) 

 
 
Fase 2: na 20 weken onderwijs 
Toetsing van de leervorderingen 
Na 20 weken wordt bekeken in hoeverre de leerling de gestelde streefdoelen heeft behaald. Voor de 
vakken technisch lezen en rekenen worden de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem gebruikt. 
Toetsing mondelinge taal toevoegen 
 
Bijstellen van de leerlijnen 
Aan de hand van de toetsresultaten en de ervaringen met het algemeen functioneren van de leerling 
in de klas wordt bekeken in hoeverre de leerling zich volgens de richtlijnen ontwikkeld. (zie bijlage 2 
en 3) 

 Als de leerling de streefdoelen heeft behaald, worden de leerlijnen voortgezet. Een leerlijn 
begrijpend lezen wordt toegevoegd, op het niveau van de leerlijn voor technisch lezen. 
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 Als de leerling de streefdoelen ruim heeft behaald (en op basis hiervan is doorgetoetst) 
wordt de leerling voor het betreffende vak of vakken in een hogere leerlijn geplaatst 

 
Signaleren van speciale ondersteuningsbehoeften 
Leerlingen die bij één of meerdere vakken de streefdoelen niet behalen worden besproken met de 
IB-er in een CLB gesprek. Bekeken wordt welke factoren hierop van invloed zijn geweest. Is er sprake 
van belemmerende kindfactoren (zoals begaafdheid of aangeboren afwijkingen) of 
omgevingsfactoren (belaste gezinssituatie). Leerlijnen kunnen worden aangepast. 
 
Fase 3: na 40 weken onderwijs 
Evaluatie leervorderingen 
Na 40 weken vindt toetsing plaats van de streefdoelen. Als de streefdoelen zijn behaald, kan de 
leerling doorstromen naar een reguliere groep. In principe wordt de leerling op basis van leeftijd in 
een groep geplaatst. 
 
Individueel handelingsplan vervolgopvang 
Aan de hand van de behaalde resultaten en op alle genoemde leergebieden wordt in kaart gebracht 
of de leerling in staat zal zijn grotendeels te kunnen aanhaken bij het programma van de reguliere 
klas of op bepaalde gebieden extra ondersteuning nodig heeft. De extra ondersteuningen worden 
vastgelegd in een handelingsplan: een individueel- of groepsplan. Wanneer een leerling in gedurende 
de 40 weken opvangonderwijs de leerlijnen, zoals vastgesteld bij het startprofiel, heeft doorlopen, 
kan er van worden uitgegaan dat de leerling in 40 weken de leerstof van één leerjaar kan verwerven. 
 
Speciale ondersteuningsarrangement 
Wanneer de streefdoelen op toetsen voor mondeling Nederlands niet zijn behaald, vindt er overleg 
plaats met IB-er. Besproken wordt welke belemmerende en beïnvloedbare factoreninvloed hebben. 
Er kan worden besloten tot: 

 Verlenging 20 weken nieuwkomersklas 

 Aanmelding psychologisch onderzoek 
 
Fase 4: na 60 weken onderwijs 
Vaststellen van verwachte uitstroomniveau 
Na 20 weken opvang in reguliere groep (nieuwkomersgroep) vindt het derde toetsmoment en 
bespreking plaats. 
Op basis van de 3 meetmomenten in de voorafgaande anderhalf jaar kan de leersnelheid van de 
leerling worden vastgesteld. Met het doortrekken van deze lijn kan (globaal) het verwachte 
didactische niveau aan het einde van de basisschool worden bepaald. Daarmee komt de 
uitstroombestemming in beeld. 
Bij jongere leerlingen (leeftijd groep 5 of lager) kan er voor worden gekozen om het vaststellen van 
een uitstroomprofiel nog een half jaar of jaar uit te stellen. 
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Bijlage 1 
 
Startformulier 

Naam:  Datum van plaatsing de 
Diamant: 

 

Geboortedatum:  Datum in Nederland  

Land van herkomst  Beheersing Engels  

Onderwijs in land 
van herkomst. 

 Opgesteld door: 
 

 

Onderwijs in 
Nederland 

   

 

Bijzonderheden t.a.v. de sociale aanpassing: 
 
 

Bijzonderheden t.a.v. de werkhouding: 
 
 

Bijzonderheden t.a.v. de fysieke verschijning: 
 
 

Bijzonderheden t.a.v. de motoriek: 
 
 

Overige relevante informatie: 
 
 

 

Technisch lezen: 
o Gealfabetiseerd in Latijn schrift 
o Gealfabetiseerd in niet- Latijn schrift 
o Niet gealfabetiseerd 

Leerlijn 
⃝1 ⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5 

Inschatting rekenniveau: 
 
 
 

Leerlijn 
⃝1 ⃝2 ⃝3 ⃝4 ⃝5 

Mondelinge taal Leerlijn 
⃝A ⃝B ⃝C ⃝D 

 

Overleg IB-er: dd 
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Bijlage 2 
LEERLIJNEN KERNVAKKEN 
 
Technisch lezen 
 
Inschaling in de leerlijnen bij aanvang onderwijs: 

o Leerlijn 1: leerlingen groep 3,4 en 5; ongeletterd of geletterd in een niet-Latijns schrift 
o Leerlijn 2: leerlingen groep 6,7,8; ongeletterd 
o Leerlijn 3: leerlingen groep 4 en 5; geletterd in het Latijnse schrift 
o Leerlijn 4: leerlingen groep 6,7,8; geletterd in een niet-Latijns schrift 
o Leerlijn 5: leerlingen groep 6,7,8; geletterd in een Latijns schrift 

 
Geadviseerde methoden: 

 Leerlijn 1: Veilig leren lezen, starten na enkele weken mondeling onderwijs 
 Leerlijn 2: Programma klank-tekenkoppeling; daarna estafette lezen 
 Leerlijn 3: Veilig leren lezen, versnelde versie of programma klank-tekenkoppeling; daarna 

Estafette lezen 
 Leerlijn 4: Veilig leren lezen  
 Leerlijn 5: Programma klank-tekenkoppeling; daarna Estafette lezen 

 
Toetsen: 

 Cito Fonementoets 
 Cito DMT 
 AVI-toetsen 

 
Streefdoelen: 
 

 Na 20 weken Na 40 weken 

 fonementoets DMT̽ DMT̽ AVI ̽  ̽

Leerlijn 1 Beheersing: M normen M3 Normen E3 E3 

Leerlijn 2 Beheersing: M normen E3 Normen M4 M4 

Leerlijn 3 Beheersing: H normen E3 Normen M4 M4 

Leerlijn 4 Beheersing: H normen M4 Normen E4 E4 

Leerlijn 5 Beheersing: H normen E4 Normen >M5 >M5 

̽Minimaal een C/III-score. Ingeval van A/I-score wordt bekeken op welk normniveau (volgens welke 
normtabel) de leerling een C/III-score behaalt. 
̽ M̽inimaal een C/III-score. Ingeval van een A/I-score wordt doorgetoetst met de volgende versie. 
 
Rekenen 
Inschaling in de leerlijnen bij aanvang opvangonderwijs 

o Leerlijn 1: leerlingen groep 3,4 en 5; met weinig rekenkennis  ̽
o Leerlijn 2: leerlingen groep 6,7,8; met weinig rekenkennis  ̽
o Leerlijn 3: leerlingen groep 4 en 5; beheersing van de vier rekenbewerkingen tot 100 
o Leerlijn 4: leerlingen groep 6,7,8; beheersing van de vier rekenbewerkingen tot 100 
o Leerlijn 5: leerlingen groep 6,7,8; beheersing rekenbewerkingen grote getallen 

 
̽ geen beheersing van de vier rekenbewerkingen tot 100 
 
Lesmethoden 

 Leerlijn 1,2,3:Rekenzeker (reguliere rekenmethode de Diamant) of Kwint 
 Leerlijn 4,5: Rekenzeker (reguliere rekenmethode de Diamant) met aanpassingen. 
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Toetsen: 

 Korte rekentoets (teije de Vos) 
 Cito rekenen wiskunde 

 
Streefscores 

 Korte rekentoets 
Of Cito rekenen-wiskunde 

 Na 20 weken Na 40 weken 

Leerlijn 1 KRT: dle = 5 KRT: dle =10/15/20 
Cito E3/M4/E4 

Leerlijn 2 KRT: dle = 15 KRT: dle = 20 
Cito E4 

Leerlijn 3 KRT: dle = 15/25 KRT: dle =20/30 
Cito E4/E5 

Leerlijn 4 KRT: dle =25/35/45 KRT: dle = 30/40/50 
Cito E5/M6/E7 

Leerlijn 5 KRT: dle =30/40/50 KRT: dle = 40/50/60 
Cito E6/E7/E8 

̽Minimaal een C/III-score op bovenstaande toetsen. Ingeval van een A/I-score wordt doorgetoetst met 
een volgende versie. 
 
 
Spellen en stellen 
Inschaling in de leerlijnen bij aanvang opvangonderwijs 
Naar analogie van de leerlijn technisch lezen. 
 
Lesmethoden 

 STAAL, overeenkomend met leesniveau.  
 Horen, zien en schrijven 

 
Toetsen 

 Cito grafementoets 
 Cito spelling 

 
Streefscores spelling 
 

 Na 20 weken Na 40 weken 

 Grafementoets Cito spelling 

Leerlijn 1 Beheersing M M3 

Leerlijn 2 Beheersing M E3 

Leerlijn 3 Beheersing M E3 

Leerlijn 4 Beheersing H M4 

Leerlijn 5 Beheersing H E4 

̽Minimaal een C/III-score op bovenstaande toetsen. Ingeval van een A/I-score wordt doorgetoetst met 
een volgende versie. 
 
Streefdoelen stellen 
 

 Na 20 weken Na 40 weken 

Leerlijn 1,2,3 Schrijven van de eigen naam Schrijven van begrijpelijke korte zinnen 
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Fonetisch schrijven van bekende 
woorden 

Opschrijven van een antwoord op een 
vraag uit een lesboek 

Leerlijn 4,5 Schrijven van begrijpelijke korte 
zinnen 

Schriftelijk verslag kunnen doen van een 
gebeurtenis of activiteit 
Hanteren van interpunctie 

 
 
Begrijpend lezen 
 
Inschaling in de leerlijnen na 20 weken onderwijs 
Naar analogie van de leerlijn technisch lezen 
 
Aanbevolen methoden 

 Horen, zien en schrijven 
 Prisma schooltaal 

 
Toets 

 Cito begrijpend lezen 
 
Streefscores 
 

 Cito begrijpend lezen  ̽

 Na 40 weken onderwijs 

Leerlijn 1 E3 

Leerlijn 2 M3 

Leerlijn 3 M4 

Leerlijn 4  E4 

Leerlijn 5 M5 

̽ Minimaal een C/III-score op bovenstaande toetsen. Ingeval van een A/I-score wordt doorgetoetst 
met een volgende versie. 
 
 
Leerlijn mondeling Nederlands 
 
De leerlijn mondeling Nederlands bestaat uit 4 onderdelen; woordenschat, klankvaardigheid, woord- 
en zinsvorming en taalfuncties. 
 
Inschaling in de leerlijnen bij aanvang opvangonderwijs 

 Leerlijn A : leerlingen in de leeftijd van groep 3 en 4 
 Leerlijn B: leerlingen in de leeftijd van groep 5 en 6 
 Leerlijn C: leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 

 
Aanbevolen methoden 

 Mondeling Nederlands 
 Horen, zien en schrijven 
 Zien is snappen 

Toetsen 
Na 20 weken 

 Vervolgtoetsen voor neveninstromers (HCO) 
 Prisma toets, cursus 1,2 
 TAK, onderdeel articulatie 
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Na 40 weken 
 Eindtoets voor neveninstromers (HCO) 
 Prisma toets, cursus 3,4 

 
Leerdoelen 
1. klankvaardigheid 
Na 20 weken (leerlijn A,B,C) 

 Waarnemen en uitspreken van alle Nederlandse klanken die betekenis onderscheidend zijn. 

 Toepassen van de Nederlandse zinsintonatie 
2. woordenschat (betekeniswoorden) 

 Na 20 weken Na 40 weken 

 receptief Productief receptief productief 

Leerlijn A 1000 600 2500 1800 

Leerlijn B 2000 800 3000 2200 

Leerlijn C 3000 1200 4000 3200 
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Bijlage 2 School ondersteuningsprofiel 
Schoolondersteuningsprofiel  
  

School  De Diamant  

Adres  Avennelaan 17  

Telefoon  0493 492001  

Bevoegd Gezag  Stichting Prodas  

Samenwerkingsverband passend onderwijs  3008 Helmond-Peelland  

  
Dit schoolondersteuningsprofiel is een bijlage bij de schoolgids en richt zich op de mogelijkheden die 
binnen de school aanwezig zijn om leerlingen te begeleiden.   
Dit schoolondersteuningsprofiel is vastgesteld door het College van Bestuur van de stichting Prodas 
d.d. 28-07-2016 na een positief advies van de M.R.  d.d. (04-07-2016)  
De Diamant maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 3008 Helmond-
Peelland.  
Binnen dit samenwerkingsverband is de grens tussen basisondersteuning en extra-ondersteuning 
gelegd bij de verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs  
Dit schoolondersteuningsprofiel bestaat uit 2 delen.  

A. Minimum niveau van zorg op PRODAS niveau.  
B. Overzicht expertise en voorzieningen op de Diamant  

Ieder onderdeel wordt apart toegelicht.  
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A Minimum niveau van zorg op PRODAS niveau  
Binnen de scholen van Prodas is een minimum niveau van zorg vastgesteld. Dit houdt in dat 1 of 
meerdere scholen van Prodas onderstaande zorg kan bieden.  
Daarin wordt aangegeven wanneer de school de afweging maakt of men op de school zelf nog verder 
tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling of dat een 
verwijzing naar een van de genoemde schooltypen een betere optie is.  
Het minimum niveau van zorg is geen scherpe grens. Wel geeft het de school de mogelijkheid om te 
bepalen of het realiseren van een ondersteuningsaanbod op de eigen school nog zinvol en 
verantwoord is.  
Het minimum niveau van zorg is gebaseerd op leerlingkenmerken  
  Beschrijving leerlingkenmerk:  Kenmerken leerlingkenmerk:  

1  Leerlingen met een manifeste 
leerstoornis, met name 
leerlingen met dyslexie, met 
ernstige taal- en 
leesproblemen en met 
dyscalculie. Ze hebben 
aangepaste begeleiding en 
leerstof nodig en leerlingen, 
leerkrachten en ouders moeten 
leren omgaan met hun 
handicap.  

* Leerachterstand > 1 jaar en meer dan een ½ jaar onvoldoende 
vooruitgang ondanks extra hulp (een leerrendement < 50%). Er is 
sprake van een discrepantie tussen leervermogen en leerresultaat.  
Hulpmiddel: De Didactische Groeicurve.  
  
én   
  
* Er is sprake van een sociaal-emotionele problematiek als gevolg 
van leerstoornis. Het is een meervoudige problematiek geworden.   
  
Beredeneerd afwijken  
  
  

2  Leerlingen met een geringe 
begaafdheid, die zich in een 
eigen tempo (een deel van) de 
leerstof van de basisschool 
eigen maken.   
Ze hebben grote moeite met 
abstracte begrippen en 
behoeven wereldoriënterend 
onderwijs dat praktisch en 
toegespitst op hun leefwereld 
aangeboden wordt.  

  

* IQ lager dan 80 (uitgesplitst naar VIQ en PIQ met aandacht voor 
discrepanties)  
Hulpmiddel: WIPPSI, WISC of SON  
  
én   
  
* Leerachterstand > 1½ jaar en onvoldoende vooruitgang ondanks 
extra hulp. ( een leerrendement < 50% )  
  
Beredeneerd afwijken  
  

  

3  Jonge leerlingen (4-7 jarigen) 
met een ontwikkelingsachter-
stand. Zij ontwikkelen zichzelf 
onvoldoende aan het reguliere 
onderwijsaanbod van de 
basisschool.  

* Achterstand > 1 jaar t.o.v. kalenderleeftijd ten aanzien van:    
> spraak/taalontwikkeling,  
> motorische ontwikkeling,   
> 
visueel/ruimtelijke                                                         ontwikkeling,   
> leerontwikkeling.  
  
* Een ½ jaar onvoldoende vooruitgang ondanks extra hulp.  
  
* Beredeneerd afwijken.  
  
  

4  Faalangstige leerlingen, 
leerlingen die de moed 
verloren hebben en leerlingen 
met motivatieproblemen. Zij 
moeten met behulp van een 
zeer goed afgewogen 
leerstofaanbod 
succeservaringen opdoen in 

* Psycho-somatische klachten (met intrinsieke en extrinsieke 
oorzaken en/of symptomen).  
  
* Discrepantie tussen leervermogen en leerresultaat.   
  
 *Kinderen die geen plezier hebben en/of angstig zijn.   
  
* Beredeneerd afwijken.  
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een pedagogisch stimulerende 
omgeving.   

  

  

5  Leerlingen die heel 
prikkelgevoelig zijn. Zij kunnen 
alleen een goede werkhouding 
ontwikkelen in een duidelijk 
gestructureerde en rustige 
omgeving.  

  

* Valide tests om de mate van AD(H)D, autisme vast te stellen  
Hulpmiddel:  Auti-lijst en DSM-schalen.  
  
* Taakgerichtheid < 60%.   
Hulpmiddel: observatielijsten.  
  
* Discrepantie tussen leervermogen en leerresultaat.   
  
* onevenredig beroep op de zorgmiddelen van de school  
  
* Beredeneerd afwijken  

6  Leerlingen in een sociaal 
isolement, die moeten leren 
hoe zij relaties opbouwen. 
(oppositioneel gedrag, sociaal 
angstig, depressief, 
zondebokpositie).  

  

Valide tests tonen een persoonlijkheidsstoornis aan.  
  
* onevenredig beroep op de zorgmiddelen van de school  
  
* Na overleg met de ouders blijkt dat de school niet in staat is om 
aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling tegemoet te 
komen.  
  
* Hier altijd externe additionele onderzoeksrapportage bij 
betrekken, zoals Curium, RIAGG, BJZ, MKD, maatschappelijk 
werk, psychiatrisch onderzoek, kinderziekenhuis e.d. (zie de 
invulling van de eigen sociale kaart in de directe omgeving).  
  
* Beredeneerd afwijken.  

  

7  Leerlingen met een 
pedagogisch labiele of 
incompetente thuissituatie, in 
combinatie met één of meer 
van bovenstaande 
vraagstellingstypen  

Beredeneerde toewijzing op basis van:  
  
* Externe onderzoeksrapportage van hulpverlenende instanties, 
hun bevindingen en hun kijk op de zaak.  
  
* Schriftelijke opvatting van de ouders, weergegeven in het 
onderwijskundig rapport.  
  
* Rapportage van de school die de leerling bezoekt of het laatst 
bezocht betreffende hun inzet en de effecten daarvan, 
weergegeven in het onderwijskundig rapport.  
  
* Inzicht in de stappen die gemaakt zijn in het kader van 
handelingsgericht werken  
  
  
  

  

8  De hoogbegaafde leerling is 
een leerling met een 
begaafdheid ver boven het 
gemiddelde. Met een IQ van 
130 of hoger (indien IQ is 
gemeten) . Deze leerling heeft 
veel uitdaging nodig.   
Heeft behoefte aan autonomie 
> verlangen naar 
zelfstandigheid. Heeft 
specifieke leer- en 
persoonlijkheidseigenschappen 
die vaak lastig te herkennen.   

Als uit diagnostische fase van DHH wordt geadviseerd om het 
onderwijsaanbod aan te passen volgens de tweede leerlijn en de 
school is niet in staat om dit te realiseren.   
  
Onderpresteren.   
  
Als de didactische voorsprong op hoofddomeinen minimaal 1 . jaar 
is en de school is niet in staat om aan de hulpvraag van de leerling 
te voldoen.   
  
Comorbiditeit (meerdere stoornissen).   
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Kan onderpresteerder zijn.   
Kan de aansluiting missen.   
Kan gedragsproblemen 
vertonen.  

Leerlingen met een IQ hoger dan 130 met één of meer van 
bovenstaande kenmerken.  
  
Beredeneerd afwijken.   

  

  
  



 

 
  

B Overzicht expertise en voorzieningen op de Diamant  
Binnen het SWV Passend Onderwijs is in 2015 het instrument Q3 gebruikt om de aanwezige expertise en voorzieningen van de aangesloten scholen in beeld 
te brengen. Hieronder is weergegeven wat wij op de Diamant voor zorg kunnen bieden.  

Leerlingkenmerk 1  
Leerlingen met een manifeste leerstoornis, met name leerlingen met dyslexie, met ernstige taal- en leesproblemen en met dyscalculie. Ze hebben 
aangepaste begeleiding en leerstof nodig en leerlingen, leerkrachten en ouders moeten leren omgaan met hun handicap.  

Leerling kenmerk 1  
  

Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

Inzet 
onderwijsassistent  
  

 Auditieve 
ondersteuning.  
 Leerkrachten werken 
volgens Dyslexie Protocol.  

 Taalklas 2 
ochtenden in ons 
gebouw.  
 Aanbrengen 
van   
structuur.  

 Pedagogisch:   
zorg dragen voor veilige 
leeromgeving =  lkr. en 
kinderen hebben de 
gelegenheid om te 
kunnen  omgaan met 
verschillen.  
 Kundige 
onderwijsassistent  
 NT2 kennis is 
aanwezig.  

Ondersteuning door 
orthopedagoog, 
logopedie, SBO  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

Gesprekken met ouders 
om de acceptatie te 
bevorderen.  

 Kennis van de juiste 
materialen.  
 Vergroten van een 
krachtige 
leeromgeving/deskundig-  
heid.  

    In ontwikkeling  

  

Leerlingkenmerk 2  
Leerlingen met een geringe begaafdheid, die zich in een eigen tempo (een deel van) de leerstof van de basisschool eigen maken.   
Ze hebben grote moeite met abstracte begrippen en behoeven wereldoriënterend onderwijs dat praktisch en toegespitst op hun leefwereld aangeboden 
wordt.  
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Leerling kenmerk 2  
  

Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

Veel tijd voor 
gesprekken met 
leerlingen over 
welbevinden.  
  

  Aanbrengen van   
structuur.  

Zorgdragen voor een veilige 
omgeving.  

Samenwerking met 
het SBO.  
Ondersteuning door 
orthopedagoog.  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

  
  
  
  

Vergroten van een krachtige 
leeromgeving/deskundig-  
heid.  

  Kennis van leerlijnen.    

  

Leerlingkenmerk 3  
Jonge leerlingen (4-7 jarigen) met een ontwikkelingsachterstand. Zij ontwikkelen zichzelf onvoldoende aan het reguliere onderwijsaanbod van de 
basisschool.  

Leerling kenmerk 3  
Jonge kind  

Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

 Aangepast 
leerstofaanbod.  
 Extra handen in 
de klas in de vorm van 
een onderwijsassistent.  

Voldoende materialen ter 
ondersteuning van de 
ontwikkeling.  

   Pedagogische 
benadering  
 Didactische kennis 
(leerkrachtafhankelijk)  
 Goed 
observatiesysteem.  
  

Regelmatig contact 
met peuterspeelzaal.  
Samenwerking met 
SBO.  
Ondersteuning door 
orthopedagoog.  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

  
  
  

    Delen van onze expertise 
binnen school.  

  

  

Leerlingkenmerk 4  
Faalangstige leerlingen, leerlingen die de moed verloren hebben en leerlingen met motivatieproblemen. Zij moeten met behulp van een zeer goed 
afgewogen leerstofaanbod succeservaringen opdoen in een pedagogisch stimulerende omgeving.   
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Leerling kenmerk 4  
Faalangstig/motivatie  

Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

 Leerkrachten 
nemen veel tijd om met 
de leerlingen te 
praten.  

 Gedragsvragenlijst. 
(Kijk op sociale competentie)  
 Gedragsthermometers  
 Groepsdynamisch 
conflict hantering; sociokring.  

Pedagogische 
stimulerende 
omgeving.  

  Samenwerking met 
SBO.  
Ondersteuning door 
orthopedagoog.  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

  
  
  
  

Materialen zijn aanwezig. De 
inzet daarvan kan effectiever.  

Kennis van een veilig 
schoolklimaat.  

    

  

Leerlingkenmerk 5  
Leerlingen die heel prikkelgevoelig zijn. Zij kunnen alleen een goede werkhouding ontwikkelen in een duidelijk gestructureerde en rustige omgeving.  

Leerling kenmerk 5  Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

  
  
  

 Studybuddy  
 koptelefoons  

  Kennis hebben van 
kenmerken om te 
signaleren.  

Samenwerking met 
SBO.  
Ondersteuning door 
orthopedagoog.  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

Extra tijd om met deze 
leerlingen individueel te 
werken.  

 Dagschema’s  
 Emotiemeter 
(thermometer)  

Er is een time out 
plek.  

De leerkracht is competent 
in het zorgen voor 
structuur.  

  

  

Leerlingkenmerk 6  
Leerlingen in een sociaal isolement, die moeten leren hoe zij relaties opbouwen. (oppositioneel gedrag, sociaal angstig, depressief, zondebokpositie).  

Leerling kenmerk 6  Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

Veilig klassenklimaat.  
  

Sociokring  Spreekruimtes    Goed en regelmatig 
contact met 
opvoedondersteuners.  
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Ondersteuning door 
orthopedagoog.  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

Uitdagen tot spel  
  

Speelmateriaal aanschaffen 
dat gericht is op deze 
doelgroep.  

  gesprekstechnieken    

  

Leerlingkenmerk 7  
Leerlingen met een pedagogisch labiele of incompetente thuissituatie, in combinatie met één of meer van bovenstaande vraagstellingstypen  

Leerling kenmerk 7  Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

 Veel 
gesprekken met ouders 
en kinderen.  
 Huisbezoeken.  

Goede overlegstructuur 
ZorgAdviesTeam  

  Signaleren van signalen.  Goed en regelmatig 
contact met 
opvoedondersteuners.  
Ondersteuning door 
orthopedagoog  
Samenwerking GGD  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

  
  
  

  Rust, structuur, 
duidelijkheid  

    

  

Leerlingkenmerk 8  
De hoogbegaafde leerling is een leerling met een begaafdheid ver boven het gemiddelde. Met een IQ van 130 of hoger (indien IQ is gemeten) . Deze leerling 
heeft veel uitdaging nodig.   
Heeft behoefte aan autonomie > verlangen naar zelfstandigheid. Heeft specifieke leer- en persoonlijkheidseigenschappen die vaak lastig te herkennen.   
Kan onderpresteerder zijn. Kan de aansluiting missen. Kan gedragsproblemen vertonen.  
  

Leerling kenmerk 8  
Hoogbegaafd  

Aandacht en tijd  Onderwijsmaterialen  Ruimte en Omgeving  Expertise  Samenwerking met 
externe organisaties  

Waar is onze school 
sterk in?  

  
  
  

 Inzet DHH (Digitaal 
Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid)  

In Someren is een 
plusklas. Deze is in 
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 Verrijkingsstof van de 
mehtodes.  

ons gebouw 
gesitueerd.  

Waar liggen onze  
ontwikkelingen?   

  
  
  

Uitdagende materialen 
inzetten.  

  Expertise team uitbreiden    

  
  



 

Bijlage 3: Stroomschema NT2 
 
Onderstaand schema hanteren we binnen Prodas om voor kinderen met een taalachterstand een 
passend aanbod te bieden. 

 
 

Stroomschema taalonderwijs

NT2 leerling Nieuwkomersklas

< 1jaar in Nederland JA Zeer beperkte  kennis Nederlandse taal JA 5 dagen intensief taalonderwijs 

Nieuwkomer voorbereiden op deelname 

regulier onderwijs

NT2           NEE                             NEE 

                         

NT2 leerling

> 1 jaar in Nederland Passend Onderwijs Taalklas

JA IVO velden: 2 dagdelen extra taalonderwijs 

1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas

2. Onderwijsmaterialen Ambulante begeleiding

3. Ruimtelijke omgeving in reguliere basisschool

4. Expertise

5. De samenwerking met extrne organisaties Reguliere klas

basisschool
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Bijlage 4 Meerjarenplan  
Aanleiding en doel van dit plan 
De school is primair zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de Wet op het Primair onderwijs wordt voorgeschreven 
dat scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te voeren. Dit beleid is in het schoolplan beschreven. Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht 
zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. De school zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken 
van de leerlingen en met de wensen van belanghebbenden, dienen aan te geven wat zij onder kwalitatief goed onderwijs verstaat. Opvattingen 
dienen vertaald  
te worden in doelen.  Systematisch moet worden nagaan of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere 
verbetering gesteld moeten worden, die worden opgenomen in een meerjarenplan. Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten 
geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het 
meerjarenplan, opgesteld door de directie van de school. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een jaarplanner (= activiteitenplan) gemaakt. 
 
Toelichting van het kader 
We gebruiken de volgende kolommen: 
 
Onderwerpen 
 

Doelen I O IM B Co & 

Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 
1. De onderwerpen (eerste kolom) worden verdeeld in zes gebieden: kwaliteitszorg, leerstofaanbod, leertijd, personeel, leerlingenzorg en overige. 
2. Na benoeming van het onderwerpen worden in kolom twee de doelen SMART beschreven. 
3. In de smalle kolommen wordt aangegeven in welke fase het onderwerpen in het lopende schooljaar zich bevindt. We onderscheiden de volgende 
cyclus: 
- Informatiefase: start van de fase waarin het onderwerpen wordt bestudeerd, voorbereid, onderzocht, literatuur wordt verzameld, besproken e.d.; 
- Opstartfase: fase waarin het ontwikkelde onderwerpen, volgens afspraken, wordt opgestart/ ingevoerd; 
- Implementatiefase: fase waarin het onderwerpen verder in de praktijk wordt gebracht, handelend en eenduidig wordt ingevoerd, een plaats 

krijgt in ieders systeem. Het onderwerpen voldoet aan de daarvoor geldende doelen; 
- Borgingsfase: tijdstip waarop de eerste ronde van de cyclus is afgerond en geborgd; onderdeel van ieders handelen. 
4. Co & Bew staat voor Coördinatie (degene die de werkzaamheden coördineert) en Bewaking, voor degene die bewaakt, controleert dat de activiteit 
ook wordt uitgevoerd en gecoördineerd. 
5. De laatste kolom gebruiken we om de actiepunten/activiteiten te beschrijven. Onderaan ieder gebied staan nog mogelijke onderwerpen voor 
het jaarrooster beschreven. 
 
Naar aanleiding van behaalde opbrengsten en tussenevaluaties bepalen directie en team per onderdeel of de fase is afgerond. Ieder jaar wordt dit 
meerjarenplan door team en medezeggenschapsraad geëvalueerd en aan de hand van voortschrijdend inzicht bijgesteld, geactualiseerd.  
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Al werkende ontstaat dan de zgn. “kwaliteitscyclus”.  



 

Onderwerpen 
 

Doelen I O IM B Co & 

Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 

1. Kwaliteitszorg 
1.1 Kwaliteitsinstru

-ment 
 
 
 

De school werkt met onafhan-
kelijke kwaliteitsmeters die de 
kwaliteit van het onderwijs 
volgen. Uitkomsten worden 
geanalyseerd, gecommuniceerd  
en meegenomen in de diverse 
plannen van aanpak 

  jun15 jun16 dir 
 
 
 

 CITO LVS  
 Inspectierapport 
 Prodas monitor (ambitie- 

resultaatgesprek, externe audit, etc.) 
 WMKPO  
 Team verwerft kennis en vaardigheden 

om dit te kunnen uitvoeren 
 
 
 
 

Werken volgens de cyclus van het 
kwaliteitsinstrument WMKPO 
 

 2011 jun15 jun16 dir 
 
 
 

 quickscan WMKPO (2011) 
 onderwerpen centraal bepaald 
 kaarten worden teambreed gescoord/ 

beschreven  plan van aanpak 
 link met meerjarenplan/ jaarrooster 

1.2 Meerjarenplan 
 
 
 
 
 

Actueel meerjarenplan waarin 
doelen en activiteiten in een 
tijdscyclus staan beschreven. 
Onderwerpen worden gekozen 
op basis van eigen inzichten, 
kwaliteitsmeters, inspectie- 
rapport, 
tevredenheidsonderzoek 

 aug14 jun15 jun16 dir Jaarlijkse cyclus: 
 evaluatie meerjarenplan (met team) 
 onderwerpen actualiseren, doelen en 

actiepunten/ activiteiten formuleren, 
tijdspad 

 teambreed bespreken  vaststellen MR 
 linken aan ESIS 
 jaarrooster opstellen 

1.3 Jaarrooster Alle schoolactiviteiten worden 
per jaar beschreven in het 
jaarrooster. De inhoud is 
gecommuniceerd met alle 
geledingen. Iedereen houdt zich 
aan het jaarrooster 

 aug14 jun 15 jun 16 dir  Evalueren, actualiseren meerjarenplan 
 Opstellen van een actueel jaarrooster 

waarbij ruimte voor actualiteiten/ 
calamiteiten wordt gehouden  
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Onderwerpen 
 

Doelen I O IM B Co & 

Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

1.4 Algemeen 
 
 
 
 
 
 

Er worden meerdere, relevante 
instrumenten ingezet voor het 
meten van de opbrengsten. 
De inhoud en het gebruik 
hiervan worden voortdurend 
afgestemd en gecontroleerd 

  jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Eigen (methode gebonden) toetsen 
afnemen en analyseren 

 Leraren maken trendanalyses op 
groepsniveau en zetten daarmee 
verbetertrajecten (groepsplannen) op 

 De CITO- Eindtoets wordt op school-
niveau geanalyseerd  plan van aanpak 

 
 
 
 

Onderwerpen voor het 
jaarrooster 

- Meerjarenplan/ jaarrooster 
- Prodas- monitor 
- Tevredenheidspeilingen (Scholen Met Succes!) 
- CITO LVS 
- ARBO (Risico-inventarisatie en Evaluatie) 
- Inspectierapport 
- Ondersteuningsprofiel SWV (Samenwerkingsverband) 
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Onderwerpen 
 

Doelen I O IM B Co & 

Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 

2. Leerstofaanbod 
2.1 Methodes   
    (actualiseren) 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aangeboden leerinhouden 
zijn dekkend voor de 
kerndoelen, worden in 
principe aan alle leerlingen 
aangeboden, sluiten in de 
verschillende leerjaren op 
elkaar aan en zijn afgestemd 
op de verschillende 
onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen 

 
 
 
 
 
 
 
mei14 
 
1415 

 
 
 
 
 
sep14 
 
sep14 
 
aug15 
 

 
 
 
 
 
jun15 
 
jun15 
 
jun16 
 

 
 
 
 
 
jun16 
 
jun16 
 
jun17 
 

WG/
dir 

Werkgroep formeren. Werkgroep komt met 
voorstellen en tijdspad. Zichtzendingen 
worden aangevraagd, kijkwijzer ontwikkeld.  
Methode wordt door het team gekozen. 

 
 Studievaardigheden (BLITS – gr.7/8) 
 
 Wereldverkenning (gr. 5 t/m 8) 
 
 Rekenen (gr. 3 t/m 8) 
 

2.2 Taal/ 
technisch lezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimaal 80 % I, II en III- 
scores 
januari 2015:  
60% DMT 
52% AVI 
65% WST 

 jun14 jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Nulmeting/analyse juni 14 
 Instrument LVS: checken op door- en  

terugtoetsen 
 2 x per jaar het percentage uitvallers  

evalueren en plan van aanpak opstellen 
 Schoolbrede leesdoelen stellen 
 AVI-niveau vaststellen voor start 

voortgezet technisch lezen in gr. 3 en 4 
 Voldoende eenduidige instructiemomen-

ten technisch lezen, vooral in gr. 3 en 4 
 Werken met groepsplannen, methode-  

gebonden toetsen 
 Individuele handelingsplannen zoveel 

mogelijk vervangen door groeps-
plannen/ontwikkelingsperspectieven 
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Onderwerpen Doelen  
 

I O IM B Co&
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

2.3 Begrijpend lezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimaal 80 %  I, II en III-
scores 
Januari 2015: 62%  
 

 jun14 jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Nulmeting/analyse juni 2014 
 Instrument LVS checken op door- en 

terugtoetsen 
 2 x per jaar het percentage uitvallers  

evalueren en plan van aanpak opstellen: 
 AVI-niveau vaststellen voor start 

begrijpend lezen in de groepen 3 en 4 
 Werken met groepsplannen, methode-  

gebonden toetsen 
 Individuele handelingsplannen zoveel 

mogelijk vervangen door groeps- 
plannen/ontwikkelingsperspectieven 

2.4 Spelling 
 
 
 
 
 
 
 

Minimaal 80 %  I, II en III-
scores  
Januari 2015: 60% 

 jun14 jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Nulmeting/analyse juni 2014 
 Instrument LVS: checken op door- en 

terugtoetsen 
 2 x per jaar het percentage uitvallers  

evalueren en plan van aanpak opstellen 
 Werken met groepsplannen methode-  

gebonden toetsen 
 Individuele handelingsplannen zoveel 

mogelijk vervangen door groeps- 
plannen/ontwikkelingsperspectieven 

2.5 Rekenen 
 
 
 
 
 
 
 

Minimaal 80 %  I, II en III-
scores 
Januari 2015: 68% 
 

 jun14 jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Nulmeting/analyse juni 2014 
 Instrument LVS: checken op door- en 

terugtoetsen 
 2 x per jaar het percentage uitvallers  

evalueren en plan van aanpak opstellen 
 Werken met groepsplannen methode-  

gebonden toetsen 
 Individuele handelingsplannen zoveel 

mogelijk vervangen door groeps-
plannen/ontwikkelingsperspectieven 
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Onderwerpen jaarrooster - NT2 (verbetertraject) 
- handelingsgericht werken met groepsplannen 
- schoolbibliotheek 
- taalbeleidsplan 
- nulmeting CITO LVS juni 2014 
- invoering methodes 
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Onderwerpen Doelen  
 

I O IM B Co&
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

3. Leertijd  
3.1 Haalbaar en 
gedegen 
programma 
 
 

Op school is bekend welke 
leerstof als basisleerstof wordt 
beschouwd voor alle 
leerlingen en welke leerstof 
als aanvulling geldt. Dit wordt 
herkend door de leraren en is 
met hen gecommuniceerd 

  
 
 
 
 
 
sep14 

 
 
 
 
 
 
jun15 

 
 
 
 
 
 
jun16 

dir  Iedere leerkracht houdt zich aan het 
roos-ter en de methodeafspraken  

 Aan de basisleerstof wordt niet getornd, 
te beginnen met taal/lezen/rekenen  

 Kennis van de tussendoelen en leerlijnen, 
per vakgebied, per jaar 

 Taal 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hoeveelheid basisleerstof 
die is vastgesteld kan worden 
behandeld in de 
onderwijstijd/ instructietijd 
die leraren beschikbaar 
hebben 

 aug14 jun16 jun17 dir  Opstellen eenduidig, haalbaar lesrooster  
 De leertijd voor de basisstof taal/lezen/  
        rekenen is per groep bepaald; er is  
        bepaald dat deze leertijd ook    
        daadwerkelijk daaraan besteed wordt 
 Bepalen hoe leerlingen, indien nodig,  
        extra leertijd kunnen krijgen 
 Bepalen hoe leerlingen die minder 

leertijd nodig hebben deze tijd adequaat 
besteden 

 Iedere leerkracht plant zijn leerstof voor 
taal, rekenen en lezen binnen de 
jaarplanner en houdt zich hieraan 

 
 
 

De basisleerstof is zodanig 
ingedeeld en geordend dat 
leerlingen volop de 
gelegenheid hebben zich de 
stof eigen te maken 

 aug14 jun16 jun17 dir  Lesrooster is praktisch uitvoerbaar, 
rekening houdend met combi-groepen. 

 Het afgesproken programma wordt 
structureel op schoolniveau besproken 
en afgestemd 

 Afgesproken programma wordt in alle  
       groepen gehaald 

 Iemand controleert de leraren 
of ze de basisstof behandelen 

 aug14 jun16 jun17 dir/ 
IB 

 Agendapunt teamvergadering, 
groepsbesprekingen 

 Mogelijk observatiepunt klasbezoeken 
 Persoonlijk gesprekspunt 
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Onderwerpen Doelen  
 

I O IM B Co&
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 
 
 
 
 
 

De onderwijstijd waarover 
leerkrachten beschikken 
wordt beschermd. Dit gebeurt 
door storing zoveel mogelijk 
te voorkomen en niet-
geplande 
onderwijsactiviteiten zoveel 
mogelijk te beperken  
verhoging effectieve leertijd 

 jan15 jun16 jun17   Terugkerend onderwerp 
teamvergadering 

 Vast observatiepunt bij klasbezoeken 
 Werken aan goed klassenmanagement  

 Onderwerpen jaarrooster - Haalbaar en gedegen programma: taal/lezen. Vervolgens andere (zaak)vakken 
- Structureel aandacht voor het verhogen van de effectieve leertijd  
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Onderwerpen Doelen  
 

I O IM B Co&
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 

4. Personeel  
4.1 Vakmanschap/ 
professionalisering 
 
 
 

Leraren op De Diamant 
werken structureel aan hun 
didactische vaardigheden, hun 
klassen-management en 
pedagogisch handelen en 
kunnen gedifferen-tieerd 
werken 

 aug14 jun18 jun 19 dir Leerkrachten scholen zich op het gebied van: 
instructie (didactische aanpak), organisatie 
(klassenmanagement), relatie (pedagogisch 
handelen, mentale houding) en differentiatie 
Ze zijn structureel op zoek naar voorbeelden 
van ‘good practice’, zowel intern als extern, 
en passen deze toe in hun dagelijkse praktijk 

4.2 Competentie- 
     management 

Op school werken directie en 
leraren voortdurend aan hun 
ontwikkeling met behulp van 
een competentie-instrument. 
Iedereen werkt met een POP 
en wordt beoordeeld 

  
1314 
1415 
1516 
1617 

  dir 
 
 
 
 
 

Gesprekkencyclus PRODAS: 
 beoordelingsgesprek 
 functioneringsgesprek 1 
 functioneringsgesprek 2  
 beoordelingsgesprek 

4.3 Interne    
     communicatie 

De interne communicatie 
vindt plaats op professionele 
wijze en is zo ook 
georganiseerd 

1415 aug15 jun18 jun19 dir  Aandacht voor de inhoudelijke dialoog 
tijdens teambijeenkomsten 

 Blijven investeren in effectieve vergader-
cultuur (klein team) 

 Investeren in het verder uitbouwen naar 
een professionele cultuur 

4.4 Externe  
     communicatie 

De externe communicatie 
vindt plaats op professionele 
wijze en is zo ook 
georganiseerd 

1415 aug15 jun18 jun19 dir  Verder versterken imago door 
profilering 

 Optimaliseren van de communicatie-
bronnen (website, nieuwsbrief, e.d.) 

 Opstellen van een schoolspecifiek 
communicatieplan waarin de in-/externe 
communicatie is geëvalueerd, geanaly-
seerd en uitgewerkt in doelen en 
actiepunten 
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 Onderwerpen jaarrooster - Professionele vergadercultuur  
- Communicatieplan (interne en externe communicatie) 
- Gesprekkencyclus PRODAS 
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Onderwerpen 
 

Doelen I O IM B Co & 

Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 

Leerlingenzorg   

5.1 Passend 
Onderwijs 
 
 

Alle leraren spelen in op 
specifieke onderwijsbehoeften 
van kinderen om handelings-
gericht te kunnen werken 

  jun15 jun16 IB/ 
dir 

Alle doelen, activiteiten en grenzen op het 
gebied van de leerlingenzorg staan in het 
Zorgplan beschreven 

5.2 Uitdagende 
doelen & effectieve 
feedback 
 
 
 

Op school wordt gebruik 
gemaakt van een 
beoordelings-systeem. 
Hiermee wordt tijdig feedback 
gegeven over concrete 
kennis/vaardigheden van 
individuele leerlingen.  
Dit gebeurt structureel 

 aug14 jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Iedereen houdt zich aan de toetskalender 
 Twee portfoliogesprekken per jaar 
 Aandacht voor eenduidig gebruik 

methodegebonden toetsen 
 Eenduidige normering vastleggen 
 Afspreken eenduidige communicatie 

naar leerlingen en ouders 

 Er worden concrete doelen 
gesteld met betrekking tot de 
leervorderingen op 
schoolniveau 

 aug14 jun16 jun17 IB/ 
dir 

 Formuleren tussendoelen en leerlijnen 
van alle vakken (aanpassen aan de 
school) 

 Leerkrachten kennen de 
overgangscriteria/ referentieniveaus 
(SLO + methodes) 

 Er worden concrete doelen 
gesteld met betrekking tot 
leervorderingen voor groepen 
leerlingen en voor individuele 
leerlingen 

  jun15 jun16 IB/ 
dir 

 Heldere procedure implementeren 
werken met individuele 
handelingsplannen/OPP’s en 
groepsplannen (incl. eenduidige lay-out) 

 Heldere procedure toepassen structurele  
        aanpassing van de leerstof (OPP) 

 De resultaten van het werken 
met de gestelde school- en 
individuele doelen, worden 
gebruikt om verdere 
activiteiten te plannen 

   jun15  IB/ 
dir 

Team bespreekt en analyseert structureel de 
trendanalyses (CITO- LVS en CITO Eindtoets) 
en stelt, waar nodig, het onderwijsleerproces 
bij 
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 Onderwerpen jaarrooster - 1-Zorgroute/ Werken met groepsplannen 
- Zorgprofiel/Zorgplan 
- Tussendoelen en leerlijnen  
- Rapport inventariseren- aanpassen 
- Werken met portfolio’s 

 

Onderwerpen 
 

Doelen I O IM B Co & 

Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

 

6. Overige  
6.1 ICT 
 
 

ICT is ondersteunend aan en 
geïntegreerd in ons dagelijks 
onderwijs en voldoet aan de 
hedendaagse eisen  

1415 aug15 jun16  ICT/ 
dir 

 Implementeren bovenschools ICT- beleid 
 Opstellen en uitvoeren ICT- 

beleidsparagraaf (schoolspecifiek) 
 

6.2 Veilige en 
ordelijke omgeving 
(schoolveiligheid) 
 

De omgeving van de school, de 
routines en de gemaakte 
regels en afspraken, zijn erop 
gericht gewenst gedrag te 
stimuleren 

 aug14 jun15 jun16 dir  Er zijn breed gedragen actuele afspraken 
rondom gewenst gedrag 

 Schoolregels hangen zichtbaar in de 
school 

 Invoeren leerlingenraad 
 
 
 
 

Er zijn in de hele school 
duidelijke regels en 
procedures vastgesteld voor 
(on)gewenst gedrag 

 aug14 jun15 jun16 dir  Regels en afspraken worden twee keer 
per jaar op schoolniveau geëvalueerd 

 Anti-pestprogramma: ‘omgaan met 
elkaar’ 

6.3 
Leerlingenpopulatie 
 
 
 

De leerlingen- en 
ouderpopulatie is 
geanalyseerd en beschreven, 
conform de inspectie-
indicator. Deze gegevens zijn 
onder teamleden bekend en 
zie je terug in dagelijks 
handelen en in (strategisch) 
beleid  

1314 aug14 jun15 jun16 dir  Uitkomsten van de tevredenheids-
onderzoeken van de leerlingen, ouders 
gebruiken 

 Beschrijving maken van de leerlingen- en 
ouderpopulatie en vaststellen op 
teamniveau 

6.4 Wetenschap en 
Techniek 
 

De school heeft beleid 
ontwikkeld op het gebied van 

1415 aug15 jun16 jun17 WG  Plan van aanpak opstellen 
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 wetenschap en techniek dat 
voldoet aan de kerndoelen 

6.5 Schoolplan 
2015-2019 
 
 

De school heeft een helder, 
compact schoolplan dat door 
iedereen wordt (h)erkend en 
voldoet aan de wettelijke eisen 

1415 aug15  jun19 dir  Directeur actualiseert het schoolplan 
(pilot) 

 Teamleden lezen/ corrigeren/ vullen aan 
 Hoofdstukken worden aangeboden aan 

het team -> aanvullingen  ter 
goedkeuring naar de MR 

 
 

Onderwerpen Doelen  
 

I O IM B Co&
Bew 

Actiepunten/ activiteiten 

6.6 Samenwerking 
met lokale partners 

De Diamant intensiveert de 
komende jaren de 
samenwerking met lokale 
(pedagogische) partners 

1415 aug14 jun17 jun18 dir  Partnerschap verder uitbouwen  
Ontdek-lab Prodas, Taalklas, bibliotheek, 
CuVoSo, Eegelshoeve, Drempeltje/ 
Korein, wijkraad, etc. 

6.7        

 Onderwerpen jaarrooster - ICT- beleidsparagraaf 
- Beschrijving ouder- en leerlingenpopulatie 
- Wetenschap en Techniek 
- Schoolplan 2015-2019 
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