‘Onderwijzen is niet het vullen van een vat, maar
het ontsteken van een vlam’
(Plutarchus, Griekse filosoof)
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1

Inleiding

Dit schoolplan beschrijft het beleid en de ambities van de Prins Willem
Alexanderschool voor de periode 2020-2022. We hebben ernaar gestreefd dit zo kort
en krachtig mogelijk te doen, inclusief de wettelijke eisen die daaraan gesteld
worden. De belangrijkste boodschap van dit schoolplan is zichtbaar gemaakt in een
poster die op school hangt en op de website te zien is. Jaarlijks werken we de
speerpunten voor het volgende jaar uit in een jaarplan dat we aan het eind van het
jaar evalueren in een jaarverslag.

1.1

Gegevens school en bestuur

School:
Brin:
Directeur:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Website:
Bestuurskantoor nummer:
Bestuur:
Bezoekadres:
Telefoon:

Prins Willem Alexanderschool (PWA)
06LG
Christie van Seventer
Pretoriusstraat 1, 3851 ZK Ermelo
0341-551159
directie.willemalexander@catent.nl
www.rkpwa.nl
40888
Stichting Catent
Schrevenweg 6, 8024 HA Zwolle
038-3031844
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1.2

Totstandkoming schoolplan

Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van de
Prins Willem Alexanderschool (PWA) tot stand gekomen. De volgende
processtappen zijn hiervoor doorlopen:
-

1.3

Analyse van beschikbare gegevens over de huidige kwaliteit
Analyse van de omgeving
Evaluatie van speerpunten uit schoolplan 2016-2019
Formuleren visie, ambities en speerpunten met het team
Bespreken met / peiling bij ouders en kinderen
Evaluatie auditrapport 2018
Bespreken met/ in MR
Intervisie met collega-directeuren

Leeswijzer

In het vervolg van dit schoolplan treft u drie hoofdstukken aan. Het eerstvolgende
hoofdstuk beschrijft de kaders die Catent met het strategisch beleid aan haar
scholen meegeeft. Vervolgens gaan we in op de ambities en speerpunten van de
Prins Willem Alexanderschool (PWA) Dit doen we nadat we beschreven hebben op
basis van welke analyses deze ambities en speerpunten gebaseerd zijn. In de
bijlagen treft u de nodige informatie aan over de wijze waarop de PWA voldoet aan
de wettelijke eisen aan het schoolplan.
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2

Kaders

In dit hoofdstuk staan de kaders voor het beleid van Prins Willem Alexanderschool
(PWA) beschreven. Ten eerste bestaan deze kaders uit de missie, visie en strategie
van Catent, het bestuur waar PWA onder valt. Daarna is beschreven welke analyses
zijn gemaakt om tot een passende ambitie te komen voor PWA: de stip op de
horizon. Aan het einde van dit hoofdstuk is het begrotingsperspectief van PWA
weergegeven.

2.1

Kaders vanuit Catent

Het uitgangspunt van de toekomstvisie 2019-2021 van Catent is dàt wat we willen
dat kinderen leren, ervaren, ontdekken en ontwikkelen in school: ze gaan met plezier
naar school, hebben vriendjes en vriendinnetjes in en buiten de school en
ontwikkelen zich tot zelfstandige pubers die goed voorbereid hun verdere
(school)loopbaan tegemoet gaan. Ze zijn en blijven nieuwsgierig naar de wereld om
hen heen die steeds groter wordt, en ze ontdekken die wereld en zichzelf: ze
ontdekken waar hun talenten liggen, waar ze goed en minder goed in zijn en
beginnen hun eigen waarden en identiteit te ontwikkelen. De kinderen zoeken hun
grenzen op, maken ruzie en leggen het weer bij, gaan graag naar school en soms
ook even niet. Ze leren van en met elkaar en leren respectvol met de ander om te
gaan, hoe anders die ander ook is. De kinderen van nu, de volwassenen van straks,
kijken met plezier terug op hun basisschool.
Op de Catent-scholen zien we hier al een heleboel van in de praktijk. Soms zijn er
belemmerende factoren die ervoor zorgen dat ‘plezier in leren’ onder druk komt te
staan. Centraal staat daarom voor ons de komende jaren (zie www.catent.nl voor
verdere uitwerking):
Plezier in leren
- Professionals hebben (ook) plezier in
leren
- Scholen faciliteren leren bij professionals
- Catent stimuleert actief ontwikkeling van
professionals en maakt dat mogelijk

Samen met anderen
- Professionals hebben een open,
respectvolle houding naar elkaar, ouders
(verzorgers), externen
- Scholen als betrouwbare partner
- Catent (onder)steunt scholen en
professionals in contacten met ouders en
externen.

Vanuit nieuwsgierigheid
- Professionals stimuleren en behouden de
nieuwsgierigheid bij kinderen
- Scholen zijn lerende organisaties,
gekenmerkt door een stimulerende leer
(en werk) omgeving
- Catent is nieuwsgierig naar, stimuleert
innovaties én eigenheid bij scholen
Met een stevige basis
- Professionals beheersen de basis
- Scholen organiseren cyclisch werken
- Een kwaliteitszorgsysteem op Catent
niveau én zorg voor voldoende
professionals
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2.2

Analyses

Er zijn twee belangrijke bronnen of analyses gebruikt om tot speerpunten voor dit
schoolplan te komen. We lopen ze langs:
Huidige kwaliteit

‘Het DNA van de PWA
Op de Prins Willem Alexander dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor
een goede gemeenschap: “It takes a whole village to raise a child.” Dit is hoe wij als
school eigentijds de katholieke identiteit vertalen:
Kinderen komen op school met hun eigen kwaliteiten die zij verder ontplooien. Wij
geloven dat kinderen tot bloei komen in een goede en veilige gemeenschap die we
als school willen bieden. Om talenten te leren gebruiken is bewustwording nodig.
Deze bewustwording ontwikkelen wij onder andere met wekelijkse kindgesprekken
die gaan over het persoonlijk en schools welbevinden. Dit geeft een basis van
vertrouwen en veiligheid. De leerkrachten geven de kinderen het vertrouwen dat ze
alle kennis en vaardigheden leren beheersen. De veiligheid zorgt dat kinderen zich
kunnen verwonderen over de dagelijkse dingen in het leven. Vanuit deze drie
ankerpunten stimuleren wij hun ontwikkeling tot onderzoekende jonge mensen die
nieuwsgierig, kritisch en dankbaar in de wereld staan
Wij bemoedigen kinderen tot een positieve houding naar de leerstof én naar elkaar.
Door deze persoonlijke ontwikkeling zijn kinderen in staat om dit met anderen te
delen. Ze leren om samen te werken en zorg te dragen voor elkaar door, onder
andere groep-overstijgende activiteiten, zoals vieringen bij diverse gelegenheden. Bij
het organiseren hiervan brengen we kinderen altijd met elkaar in verbinding. Klein
zorgt voor groot en groot zorgt voor klein.
De kinderen krijgen tijdens hun basisschoolperiode alle ruimte om te leren wie zij zijn,
leren daar uitdrukking aan te geven en daarbij hun eigen leerdoelen te formuleren.
Onze school is een samenleving waarin iedereen zichzelf mag én durft te zijn.
Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich betrokken bij en verbonden met
elkaar. Er worden op onze school veel activiteiten georganiseerd. Ouders doen dit
samen met de leerkrachten en dat maakt dat school intens beleefd wordt, want it
takes a whole village to raise a child.’

Ouders en kinderen herkennen in het bovenstaande onze school. Dit willen wij dus
zeker behouden. Verder geven ouders aan dat zij tevreden zijn over het
leerstofaanbod bij wereldoriëntatie, de veiligheid van kinderen, het pedagogisch en
het didactisch handelen.
Bij de evaluatie van het schoolplan 2016-2020 is beschreven welke doelen er zijn
behaald. Hier zijn de werkpunten van het inspectiebezoek uit 2015 zoveel als
mogelijk in meegenomen.
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De interne audit was positief beoordeeld en gaf ons ook een aantal werkpunten die
wij hebben opgepakt. Wij meten bij leerkrachten, kinderen en ouders met WMK of er
ontwikkelpunten alsook de sterke punten van de school. Met ZIEN (ParnasSys) meten
wij het welbevinden van kinderen.
Wij zien de volgende kansen en ontwikkelingen:
Auditrapport (juni 2018)




Studiedag team augustus 2019








Ouders WMK (2018), MR,





Kindgesprekken





breng de sterke elementen uit
het middagprogramma in kaart
volg kinderen op individueel
niveau
W&T
Begrijpend Lezen
Communicatie intern en extern
Aanbod meer- en
hoogbegaafden
Rapportfolio
Instructiefilmpjes met Explain
Everything
Lestijden
Schoolgebouw (inmiddels
vervangen door nieuwbouw)
Communicatie mbt
toetsresultaten
Uitdaging in de lesstof voor
begaafden
Afspraken waar men zich aan
houdt
Goede ICT omgeving met
voldoende devices die goed
werken
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Externe analyse
Jaarlijks werken wij de kenmerken van de school uit op Scholen op de Kaart. Hier zijn
de eindopbrengsten van de school te vinden alsook de doorstroming en het niveau
3 jaar na het verlaten van de basisschool. Hieronder de interne factoren die van
invloed zijn op ons onderwijs en de ontwikkeling van onze school
Schoolgebouw
 Nieuw en
duurzaam
gebouw dat
voldoet aan de
huidige vraag
voor onderwijs
 Perfect
binnenklimaat
 Groen schoolplein
(in aanbouw) met
voldoende
speelruimte

Maatschappelijke
ontwikkelingen
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Armoede neemt
toe
Gezinssamenstell
ing verandert
steeds meer
eenoudergezinnen
Aantal nieuwkomers is groot
De rol van de
leerkracht
verandert
maatschappelijk
e problemen
moeten worden
opgelost in het
onderwijs

Resultaten
 Eindopbrengsten
ruim boven
gemiddeld
 Tussenresultaten
voldoende
 Kinderen leren
vanuit onderzoek
en
nieuwsgierigheid
 Veiligheid in en
buiten school is
goed

Wet- en
regelgeving





Inspectie
- kader
Herzienin
g
curriculu
Veel
regels
die
worden
opgeleg
d

Passend Onderwijs
 Zeer sterke
leerkrachten
 Lange tijd zonder IB
 Kwaliteit IB goed
 Goede
samenwerking met
het CCAT
 Onderwijsassistenten
met veel ervaring en
PABO opleiding
 Relatief veel
nieuwkomers
 Passend aanbod
voor ieder kind
maakt veel overleg
noodzakelijk

Demografische
ontwikkelingen






Aantal
leerlingen in
Ermelo stijgt
licht
Concurrentie
tussen
scholen is
groot (13
scholen op
2100
kinderen)
Kinderen
komen uit
heel Ermelo

Samenwerkingen buiten
de stichting - School












Kinderopvang Beertje
Puk
Gemeente, GGD, CJG
Logopedie C. Schaffer
Onderwijsinspectie
IQ-bus
Buurtscholen en
directeuren Ermelo
Cultuurkust
De Bieb op School
Zeeluwe
Voortgezet Onderwijs
Auris, Pento, Cluster 3
ivm TOS

Schoolplan 2020-2022

Ambitie: een stip op de horizon
1 Een vorstelijk onthaal
Er heerst een prettige sfeer in de school. We zijn een school waar iedereen met
plezier komt, leert en werkt.
2 Een royaal aanbod
Er is binnen de school een duidelijke structuur zichtbaar waarbij iedereen zich houdt
aan de gemaakte afspraken. Er is sprake van een duidelijke communicatie. De
manier waarop wij werken ligt vast en staat geborgd. Er is een duidelijke lijn zichtbaar
vanaf groep 1 t/m groep 8.
De school ‘bruist’ als het gaat om activiteiten rondom wereldoriëntatie. We werken
onderzoekend en ontwerpend d.m.v. aansprekende en eigentijdse projecten waar
Wetenschap & Techniek steeds een belangrijke rol in speelt.
3 Een riante ontwikkeling
De kinderen kunnen trots zijn op hun eigen ontwikkeling die inzichtelijk wordt
gemaakt in een rapportfolio, zodat ouders ook op de hoogte zijn van de
ontwikkeling van hun kind. Dit rapportfolio bevat doelen waar de kinderen zelf voor
hebben gekozen, zodat zij betrokken raken bij hun eigen ontwikkeling.

2.3

Begrotingsperspectief

Een vorstelijk onthaal
nvt

Een royaal aanbod
 Training en borging
Enigma/
kwaliteitskaarten
 Registratiesysteem
ontwikkelen voor
kindvaardigheden
en -ontwikkelingen
W&T
 Begrijpend lezen
ontwikkeling &
begeleiding
 Materialen tbv
onderzoekend
leren
 Groen schoolplein
met voldoende
uitdaging voor spel
en onderzoek

Een riante ontwikkeling
 Invoeren
rapportfolio
 Trainingen tbv
invoering
 Aanschaf
programma
rapportfolio
 Instructiefilmpjes
maken tbv
werkdrukverlaging
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3

Speerpunten

In het vorige hoofdstuk is uit de doeken gedaan welke ambitie wij hebben als stip op
de horizon. In dit hoofdstuk is puntsgewijs weergegeven welke speerpunten we in lijn
met deze ambitie willen realiseren in de komende drie jaar. Elk jaar werken we een
of meer speerpunten verder uit in het jaarplan.

1 Een vorstelijk onthaal
• Rekening houden met groei en tijdige interventies doen op het gebied van
huisvesting;
♦ werven van goed personeel
♦ afronden bouwwerkzaamheden
• Iedere klacht is een gratis advies
• Ouders zijn betrokken en er is een duidelijke communicatie

2 Een royaal aanbod
• Eigen leerlijn wetenschap en technologie
♦ Aanbod groep 1-8 in doorlopende leerlijn
♦ Registratie van kerndoelen, ontwikkeling en vaardigheidsdoelen
♦ Kinderen leren vanuit nieuwsgierigheid
• Een passend aanbod op het gebied van begrijpend luisteren en – lezen
• Voldoende uitdaging in alle groepen voor meer- en hoogbegaafden
• Een heldere leerlijn voor NT2 kinderen
• Een adequate communicatie door het hanteren van kwaliteitskaarten
• Implementeren Enigma kwaliteitsaanpak
• Het maken van instructiefilmpjes voor het vakgebied rekenen

3 Een riante ontwikkeling
• De zorgdocumenten zijn helder, overzichtelijk en er is geen dubbeling. Zorg
wordt vastgelegd, maar is geen papieren tijger
• Er is een professionele en duidelijke communicatie over zorg, zowel binnen
het team als met de ouders
• Implementeren van het rapportfolio, eerst in de onderbouw, meegroeien
naar de bovenbouw
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Bijlage 1 Onderwijskundig beleid
 Resultaten eindtoets
Klik op deze link naar Vensters voor de resultaten van de
eindtoets

KwaliteitskaartSCRUM.docx

Kwaliteitskaart Creatieve middag.docx

 Bijlagen: Het aanbod

Kwaliteitskaart
Kwaliteitskaart kwaliteitskaart woordenschat.docx Rekenen automatiseren.docx
Spelling.docx

kwaliteitskaart Taal.docx

 Bijlagen: Zicht op ontwikkeling

Kwaliteitskaart
Kwaliteitskaart
'leerlijn' begaafden
nieuwe leerling.docx Startgesprekken.docx kinderen.docx
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 Bijlagen: Toetsing en afsluiting

KwaliteitskaartROUTE8.docx

 Bijlagen: Didactisch handelen
Kwaliteitskaartkwaliteitskaart Kwaliteitskaart Regels, ritmes en routines.docx
Zelfstandig werken.docx
Differentiëren met meerbegaafden.docx

 Bijlagen: Ondersteuning en begeleiding

Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een OPP
opgesteld in samenwerking met het CCAT, IB, leerkracht en ouders van het
kind. Indien nodig worden hier andere externe partijen bij betrokken.

 Bijlagen: Veiligheid
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Bijlage 2 Personeelsbeleid
Op bestuursniveau is in een aantal documenten vastgelegd hoe er binnen de
stichting zorg voor wordt gedragen dat er bevoegd en bekwaam personeel op de
scholen werkzaam is, dat zij dit in een veilige omgeving kunnen doen, zich daarin
verder kunnen ontwikkelen en voldoende inbreng hebben1. Bestuursbeleid wordt
binnen de gestelde kader op elke school zo uitgewerkt en aangevuld dat het zo
goed mogelijk past bij en bijdraagt aan het onderwijskundig beleid. Voor onze
school hebben we dat nader vastgelegd2. In hoofdlijnen ziet dat er als volgt uit:
Het team van de Prins Willem Alexanderschool ziet er schooljaar 2019/2020 als volgt
uit:
functie

Leeftijdscategorie

Groep 1-2

50 – 55 jaar

55 – 60 jaar
Groep 3-4
35 – 40 jaar

Groep 5-6

40 – 45 jaar
30 – 35 jaar

25 – 30 jaar
Groep 7-8

(extra) taken/vaardigheden naast
funtie
Kinderen met TOS,
Het jonge kind,
Remedial Teacher
Taal- en leesspecialist
Autisme
Hoogbegaafdheid
Gymbevoegd
Werken in hoeken
Gymbevoegd
Rekenspecialist
Remedial Teacher
BOA
Autisme
Hoogebegaafdheid
Gymbevoegd,
Cultuurcoördinator
Autisme
Hoogebegaafdheid

Wetenschap & Technologie
ICT-coördinator

30 – 35 jaar
Intern Begeleider

35 – 40 jaar

Onderwijsassistent/
ondersteuning groep 4

45 - 50 jaar

Intern Begeleider
Portfolio
Cooperatieve werkvormen
Daltonspecialisatie
NT2
Autisme

1

IPB, Beleid startende leerkrachten, Code gedrag, Beloningsbeleid, Veiligheidsbeleid, ARBO-beleid, Levensfase
bewust PB, Benoemingsbeleid, Mobiliteitsbeleid. Beleid tav evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding is vanwege het actuele percentage vrouwen in de schoolleiding binnen ons bestuur niet
geformuleerd.
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Onderwijsassistent/
Ondersteuning groep 1-2

50 – 55 jaar

Locatiecoördinator

30 – 35 jaar

Directeur

50 – 55 jaar

NT2
Kindercoach
Bouwcoördinator
Leidinggeven 2
Remedial Teacher
Auditor
Autisme
Hoogbegaafdheid
Schoolleidersopleiding

Binnen het team wordt de vierjaarlijkse cyclus mbt ontwikkelingen gevolgd. Dit
betekent drie jaar op rij een ontwikkelingsgesprek en het vierde jaar een
beoordelingsgesprek. Bij het beoordelingsgesprek wordt gekeken of de afspraken
die benoemd zijn bij het ontwikkelingsgesprek daadwerkelijk zijn nagekomen.

Jaarlijks (of tweejaarlijks) worden er teamscholingen gevolgd. Daarnaast is er ruimte
voor individuele scholing die wordt gedaan ter ontwikkeling van de persoon, maar
ook een schoolontwikkeling ten doel heeft.
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Bijlage 3 Kwaliteitsbeleid

Bijlage 3
Kwaliteitsaanpak.pdf
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