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Hoofdstuk 1. Inleiding
In het eerste hoofdstuk van dit schoolplan blikken we kort terug op het vorige schoolplan. Daarnaast

beschrijven we hoe dit huidige schoolplan tot stand is gekomen.

1.1 Terugblik vorig schoolplan
Het vorige schoolplan liep van 2015 tot 2019. We kijken kort terug op de doelen die we onszelf de

afgelopen jaren hebben gesteld. Er werden vijf gebieden gedefinieerd met daarbij steeds een drietal

onderwerpen. Doelen zijn indertijd niet SMART geformuleerd. Er zijn geen evaluaties gevonden.

Cyclisch werken was nog geen gewoonte. Drie wisselingen van directie binnen deze

schoolplanperiode heeft negatieve  invloed gehad op de continuïteit.

Hier volgt een korte beschrijving van de stand van zaken eind schooljaar 2018-2019.(cursief)

Onderwijs:

Daltononderwijs

Onze licentie is op 20 jun 2018 weer voor vier jaar verlengd na een visitatie door de Daltonvereniging.

Dalton ontwikkeling

Hoewel we een voldoende beoordeling kregen is de ontwikkeling op Daltongebied  minder

voortvarend geweest dan de bedoeling was.

Goede resultaten

Volgens inspectienormen bereiken we toereikende resultaten met onze kinderen.

Leerkrachten:

Traject LeerKracht

Team Dorendal heeft traject LeerKracht gevolgd.

Eigenaar van het onderwijsproces

Team Dorendal is in staat eigen resultaten te analyseren en te presenteren aan de rest van het team.

Ontwikkeling en professionalisering

Professionalisering heeft plaatsgevonden op het gebied van begaafdheid; dalton; traject LeerKracht.

Kinderen:

Verantwoordelijkheid en zelfbewustzijn

Vast onderdeel van de Daltonvisie en daardoor een aspect van onze pedagogische houding.

Talenten ontwikkelen

Aandacht voor onderzoekend leren

Leerlingen formuleren eigen leerdoelen

Dit is minder zichtbaar in de school.

Ouders:

Goede communicatie

Ouderportaal

Ouderportaal is in gebruik genomen.

Oudergesprekken

Oudergesprekken worden gevoerd volgens een vaste cyclus.

Respectvolle samenwerking

Open, respectvolle communicatie ten dienste van de ontwikkeling van de kinderen is aan het groeien.
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Omgeving:

Vreedzame school / vreedzaam dorp

Aanpak de ‘Vreedzame School’  is gestart.

Positieve sociale interactie

Verschillende activiteiten samen met het dorp: Halloween; kerstkuier; oorlogsmonument

Nieuwbouw

De financiële situatie van de gemeente Renkum veroorzaakt vertraging in het proces naar

nieuwbouw.

1.2 Stand van zaken voorjaar 2019

De Dorendal was een school met 213 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het onderwijs rustte op

drie pijlers: dalton; Vreedzame School en CMK. Voorjaar 2019 was de Dorendal toe aan de vijfde

directeur in zeven jaar tijd. De school had een aantal onrustige jaren achter de rug waarbij weinig

ruimte is genomen voor onderwijskundige verbeteringen. Het team zat er al lange tijd, werkte op

routine in goede onderlinge sfeer. Ongeveer 80 procent van de kinderen ging naar havo/vwo; de

Cito-scores waren  binnen de inspectienormen.

Cijfers:

Uitgaande van onze schoolpopulatie in combinatie met onze scores kunnen we concluderen dat er

meer uit onze kinderen te halen viel.  Wij hadden een weging van 23,3 met een spreiding van 5,6.

Dat betekent een sterke doelgroep met een kleine spreiding.

(Bron, CBS.nl tabel ; schoolweging-herzien 2016-2018’. )

Op de lijst van 6490 scholen die een weging hebben stonden wij op plekje 6148. Dit betekent dat

slechts 5% van de Nederlandse scholen een nog sterkere doelgroep had.

Onze schoolscore op de Cito eindtoets:

2018:   535,2

2019:  540,1

In referentieniveaus: rekenen:  51,    taal:  64,     lezen: 86.          (toelichting: zie hoofdstuk 4.4).

Dat was onder de mogelijkheden van onze doelgroep. Kortom, we mochten ambitieuzer zijn op de

Dorendal.

Er was vanuit de Dorendal een uitstroom van rond 80% naar Havo VWO. Het is bekend dat

lesmethodes zich qua niveau richten op gemiddeld VMBO TL-Havo. Als wij die lesmethodes volgden,

deden wij dan recht aan onze kinderen? Wat betekende onze schoolpopulatie voor ons aanbod, of

andersom, welk aanbod zou onze kinderen recht doen?

Team:

De Dorendal kon beschreven worden als  een school met een positief pedagogisch en collegiaal

klimaat. De werksfeer was prettig. Het team stelde zich professioneel op. Al voor 2018 nam dit team

deel aan traject LeerKracht waardoor het belang van gezamenlijk inhoudelijk overleg en ontwikkeling

voet aan de grond kreeg. Dit team deelde met elkaar de opbrengsten van de toetsen en besprak dit

gezamenlijk voordat dit een stichtingsbrede ontwikkeling werd.  Toch heeft dit team de afgelopen

jaren niet veel gelegenheid gekregen zich verder te bekwamen in het vak. Leerkrachten hadden te

weinig zicht op hun lesgevende kwaliteiten, mede doordat er nooit beoordelingsgesprekken werden

gevoerd. De gesprekscyclus stond niet beschreven. Er waren weinig functioneringsgesprekken terug
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te vinden in de dossiers. Het feit dat de Dorendal een ‘voldoende’ school was  gaf sommige

leerkrachten de indruk dat er goed gepresteerd werd.

Dit team stond sterk met elkaar, in strijd tegen krimp, in het wennen aan steeds weer een nieuwe

directeur, in het samenwerken met kritische, mondige  ouders.  Hoewel ze zich professioneel

opstelden legden leerkrachten de resultaten van kinderen soms buiten zichzelf. Ze hadden niet

voldoende zicht op het enorme effect dat zij zelf hebben op het leren van kinderen. Leerkrachten

functioneerden meer dan gewenst op eilandjes, er was te weinig bewustzijn van een doorgaande lijn

en een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat was een resultaat van te weinig sturing op

gezamenlijkheid in schoolontwikkeling.

Ouders:

Beschrijving in 2019: Ouders waren betrokken, kritisch en mondig. Er was een actieve groep

meedoeners, de ouderraad was vrolijk actief en de MR is constructief kritisch. De

ouderklankbordgroep was niet actief. Er waren jaren van onrust met ouders geweest. Dat leidde af

van onderwijsverbetering. Of hebben we hier een kip-ei verhaal te pakken? Waren ouders

ontevreden omdat ze aanvoelden dat hun kinderen niet het onderwijs kregen dat ze verdienden?

Organisatie:

Situatie in 2019: De bovenbouw had relatief weinig uren door het vijf gelijke dagen model. Daar zat

een noodzaak voor effectiviteit. Effectief lesgeven geeft een kans om andere mooie dingen te doen.

Nu waren we  te veel tijd kwijt met de basisvakken.  Er was al  een start gemaakt met ‘PLG’s’ zoals de

groepjes genoemd worden waarbinnen de leerkrachten onderwerpen uitdiepten zoals begaafdheid

en ict. Het lukte deze groepjes niet om de opbrengsten school-breed gedragen te laten worden.

Leerkrachten werden vaak  ingezet voor de pleinwacht. Door het vijf gelijke-dagenmodel waren er

meer pauzes waarbij alle kinderen op school bleven. Wettelijk gezien mogen we van ouders niet

eisen dat ze meebetalen aan een oplossing.

Leerlingen in 2019:

Er heerste een vriendelijke en vrolijke sfeer tussen de behulpzame en mondige kinderen. Leerlingen

waren niet gewend hun tanden in leerstof te zetten. Kinderen in verlengde instructie groepjes

haakten tijdens de les af. Veel kinderen hadden een brede algemene ontwikkeling en interesse in de

wereld om hen heen.

Dat was de situatie in 2019. Daar komen we vandaan. Waar willen we heen?

De gewenste situatie:

Team Dorendal geeft les op vakbekwaam niveau en voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de

ambitieus geformuleerde leeropbrengsten van alle kinderen. Dit team heeft de visie ‘ieder kind kan

alles leren’ omarmd en past deze ook toe op zichzelf: ‘iedere leerkracht kan alles leren’. De

leerkrachten hebben zicht op hun eigen niveau van werken en weten wat ze te verbeteren hebben.

Die verbeteringen bereiken ze door samen te leren binnen de professionele leergemeenschap.

Centrale begrippen binnen deze uitdaging: ambitie, effectieve didactiek, lerende organisatie.
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Hoe gaan we die gewenste situatie bereiken?

Focus is belangrijk wanneer je iets wilt bereiken. Samen met het team is een vorm gevonden

waarbinnen we de verschillende thema’s een geheel laten worden. In het kort:

We stellen onze ambities met behulp van Focus PO, we bereiken deze ambities door nog beter les te

geven met behulp van EDI. We oefenen dit samen in leerteams als onderdeel van onze PLG en wat we

doen toetsen we voortdurend aan de Daltonaspecten. In het eerste jaar passen we dit toe op het vak

spelling.

Daarnaast koesteren wij het feit dat wij een CMK school zijn. We gaan door met het verdiepen van de

kunstvakken omdat wij weten dat het voor de kinderen van belang is dat ze kennismaken met

verschillende disciplines  waarbinnen zij hun creativiteit kunnen ontwikkelen.

We zijn wat kleiner aan het worden. Demografische ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag;

Renkum is een sterk vergrijzende gemeente. Dit doet een beroep op onze flexibiliteit en inventiviteit

omdat we daarmee ook minder middelen ter beschikking hebben.

1.3 Totstandkoming van dit plan

Dit schoolplan is geschreven door de directeur van de school. Het  team is vanaf voorjaar 2019

betrokken bij de ontwikkeling van het schoolplan, als onderdeel van verschillende studiedagen. Dit

bestond uit een voorstel voor een tijdspad, een actieve werkvorm om onze waarden te ontdekken en

een overzicht van de al bekende acties in het schoolplan. Ook is de opzet van de visie getoetst aan de

inzichten van team Dorendal. Omdat het schoolplan fundamenteel is voor de hele school, is ook de

MR betrokken bij de ontwikkeling ervan. Tijdens de vergadering van 4 november 2019 is de stand van

zaken en het te volgen tijdspad besproken. Oktober 2020 is een ruwe versie aan de MR voorgelegd.

Helaas was dat later dan gepland. Een aantal schoolactiviteiten is helaas uitgesteld vanwege de

Covidcrisis, zo ook het schrijven van dit plan. Hierdoor is de situatie ontstaan dat dit plan, geldend

vanaf schooljaar 2019-2020, is afgeschreven in 2020. De beschreven activiteiten vinden dus al plaats.

Toch vinden we het vanwege het cyclische karakter van dit plan belangrijk de looptijd alsnog te laten

gaan van 2019 - 2023. Hierdoor is duidelijker waar we vandaan komen en waarheen we gaan.

Het schoolplan is beïnvloed door het strategisch beleidsplan van  stichting Flores Onderwijs.

Stichtingsbreed is een ontwikkeling in gang gezet die alle scholen raakt. Op de Dorendal heeft dit tot

gevolg gehad dat ambities steviger zijn gesteld. Ook is het besef gekomen dat het handelen van de

leerkracht het verschil maakt. Dat betekent iets voor de visie op de eigen professionaliteit en

daarmee voor de ontwikkeling van het didactisch handelen van het team.
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Hoofdstuk 2. Ons bestuur

Onze basisschool maakt deel uit van stichting Flores Onderwijs. De scholen van Flores Onderwijs
bieden passend onderwijs voor kinderen in Arnhem en Renkum. Op 41 locaties doen 35 scholen, 32
directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center samen het beste voor ieder
van de meer dan 9000 kinderen.

2.1 Missie
Flores Onderwijs wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij. Onze
huidige maatschappij verandert steeds sneller en kennis wordt steeds belangrijker. Leerlingen
moeten daarom weet hebben van onderwerpen als gezondheid, burgerschap en sociale veiligheid.
Dit vraagt om toekomstgericht onderwijs. Onderwijs waar het aanleren van de basiskennis en –
vaardigheden als taal- en rekenvaardigheid essentieel zijn, maar ook digitale, maatschappelijke en
sociale vaardigheden steeds belangrijker worden. Toekomstgericht onderwijs kenmerkt zich doordat
het prikkelt en nieuwsgierig maakt, het leerlingen leert om te  gaan met vrijheid én
verantwoordelijkheid, het leerlingen leert zich blijvend te ontwikkelen en doordat het onderwijs
relevant is en maatwerk biedt.

2.2 Visie
Flores Onderwijs beschrijft haar visie uitgebreid in het strategisch beleidsplan. Hieronder wordt de

visie van de stichting verkort weergegeven. Alle basisscholen van Flores Onderwijs  onderschrijven

deze visie.

2.2.1 Visie op leren
Ieder kind kan alles leren. Wij gaan uit van de mindset: doelgerichte inspanning en attitude bepalen

het leren, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven. Basiskennis en

–vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch

denken en problemen oplossen.

2.2.2 Visie op leren organiseren
Het leren organiseren we door het geven van effectieve instructie.  Mindset en attitude van de

leerkracht maakt het verschil: duidelijke leerdoelen, creëren van succeservaringen, directe

procesgerichte feedback bieden en reflectie op eigen handelen hierin. We gaan uit van ons motto

‘samen voor ieder kind’. We differentiëren in principe niet op basisaanbod, wel in ondersteuning:

aanwijzingen, aanpak en verwerking/ ervaring opdoen. We maken voor ons aanbod gebruik van

convergente differentiatie. De ondersteuning past bij de onderwijsbehoeften van kinderen.

2.2.3 Visie op professionaliseren
We leren continu van en met elkaar, waarbij feedback voorwaarde is. Voor feedback heb je de
andere professionals nodig. Medewerkers bij Flores Onderwijs werken samen, zijn het eens over de
visie op leren en geven samen vorm aan visie op leren organiseren. Ze doen dit op een professionele
wijze, door feedback te kunnen ontvangen en te durven geven, om zo te leren van en met elkaar.
Medewerkers leren, zoals beschreven in de visie op leren, voelen zich eigenaar en vragen waar nodig
ondersteuning. Medewerkers realiseren zich dat zij van nature gericht zijn op zelfbescherming en
kunnen daar mee omgaan en naar handelen.
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2.2.4 Visie op veranderen
We verbeteren  continu, dit doen we samen, waarbij feedback voorwaarde is. Uit het
meta-onderzoek van John Hattie  blijkt dat, op schoolniveau, de meest invloedrijke interventie voor
de verbetering/verandering van het onderwijs het organiseren van continue professionele
ontwikkeling van leerkrachten is. Binnen Flores Onderwijs willen we daarom investeren in
professionalisering en er focus in aanbrengen. De maatschappij verandert continu en om
professioneel te blijven stellen onze medewerkers zich open voor maatschappelijke veranderingen en
relevante nieuwe wetenschappelijke inzichten. Onze medewerker willen en kunnen zich continu
verbeteren door te leren van en met elkaar, dat ertoe leidt dat zij het onderwijs voor leerlingen
steeds verbeteren met als doel dat leerlingen tot ‘leergroei’ komen.

Professionalisering binnen Flores Onderwijs gaat veel verder dan het doen van een jaarlijkse
teamtraining of het leren van een nieuwe methode. Het draait om een houding waarbij we continue
evalueren of wat we doen, zinvol is en bijdraagt aan de verhoging van leerresultaten. We voelen ons
verantwoordelijk voor de resultaten van de kinderen. Deze houding maakt dat we nieuwsgierig zijn,
om feedback vragen en de kennis die we zelf hebben, delen met onze collega’s.

2.3 Ambities
Flores Onderwijs streeft ernaar om het beste uit haar leerlingen te halen. Dat betekent ook dat er
ambities zijn ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen.

Het is de ambitie van Flores Onderwijs dat in principe ieder kind de basisschool verlaat met een taal-
en rekenniveau van tenminste 1 F, dit is het fundamenteel leerniveau.

De overige aspecten van kwaliteit en schoolambities van onze school worden besproken in hoofdstuk

4 van dit schoolplan en in het meerjarenplan dat als bijlage is toegevoegd.
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Hoofdstuk 3. Onze school: visie en identiteit

In dit hoofdstuk beschrijven we welke school wij willen zijn en hoe we denken over leren en

onderwijzen.

3.1 Algemene kenmerken
De Dorendal is een Daltonschool in Doorwerth. Bij ons op school zitten 213 leerlingen verdeeld over
acht groepen. De kleutergroepen zijn gecombineerd; de groepen 3 tot en met 8 zijn enkele groepen.
Onze omgeving heeft een dorps karakter. De meeste kinderen zijn afkomstig uit Doorwerth en
Heveadorp. Over het algemeen zijn de kinderen afkomstig uit hoger opgeleide gezinnen.
Wij werken nauw samen met kinderopvang ‘De Speelboerderij’. Binnen ons gebouw heeft deze
organisatie buitenschoolse opvang en ook een 3+ groep met kinderen die bijna naar school gaan.
Hierdoor bieden wij bredere voorzieningen dan primair onderwijs alleen.
Met verschillende organisaties in het dorp werken samen, zoals met Dynamo jeugdwerk; Ritmiek
dans & muziek; de gemeentelijke cultuurinstellingen en sportvoorzieningen.

3.2 Identiteit en kernwaarden

De Daltonpijlers: vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, zijn elementen die
onze identiteit bepalen. Een rol voor onze identiteit spelen ook De Vreedzame School als ons
uitgangspunt voor sociaal emotionele vorming en onze grote aandacht voor creativiteit. De positieve
en veilige sfeer in onze school zijn een belangrijk onderdeel van de Dorendal-identiteit.

Basisschool De Dorendal is een interconfessionele school. Voor ons betekent dit dat alle vormen van
levensbeschouwing een plekje hebben in onze school. Iedereen is welkom. Wij vinden het belangrijk
dat er open gecommuniceerd wordt over verschillende vormen van levensvisie. Zo laten wij kinderen
kennis maken met allerlei godsdiensten waardoor ze respect krijgen voor ieders levensopvatting.

Op de Dorendal wordt open gecommuniceerd over verschillen tussen zowel leerlingen als
leerkrachten. Ieders eigenheid voegt iets waardevols toe aan ons geheel. Wij zijn van mening dat
onze school de kinderen daarmee goed voorbereidt op het samenleven en samenwerken met
anderen.

3.3 Missie

Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en opgroeien tot verantwoordelijke burgers in

een democratische samenleving, die inzicht hebben in zichzelf en de toekomst vol vertrouwen

tegemoet zien. Daarvoor hebben ze in hun tijd op de Dorendal de benodigde kennis; vaardigheden

en attitude opgedaan
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3.4 Visie
De Dorendal heeft haar visie geformuleerd in vijf zinnen.

Alle kinderen willen leren en kunnen leren.
In ons onderwijs zijn wij geïnspireerde en enthousiaste leerkrachten die een onderzoekende en
lerende houding bij kinderen stimuleren. We spreken de kinderen hierbij op het juiste niveau aan.

Ieder kind is anders en mag dat bij zichzelf ontdekken.
De Dorendal is een school waarin we ruimte geven aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten.
We zetten kinderen in hun kracht zodat zij, nu en in de toekomst, hun weg vinden in deze diverse
maatschappij.

School is een leeromgeving voor iedereen dus ook voor de leerkrachten.
Als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling en blijven wij ons professionaliseren. Hierbij zijn wij in
staat om elkaars kwaliteiten te zien, in te zetten en te waarderen. Dit bereiken wij in een open en
plezierige sfeer!

School, thuis en dorpsgemeenschap vormen een leefomgeving waarin positieve sociale interactie
centraal staat.
De Dorendal is voor Doorwerth een veilige plek om te leren en op te groeien. Onze school staat in
contact met de voor de kinderen relevante organisaties.

Optimaal onderwijs gedijt bij een optimale samenwerking met ouders.
Daarom tonen wij in ons contact met ouders een open communicatie en respectvolle houding waarin
we laten zien dat we uw inbreng waardevol vinden.

Onze slogan:
Wij zijn ambitieus, creatief en wij leren samen.

De Dorendal zien wij als een Professionele LeerGemeenschap (PLG). Wij geven dit vorm door middel
van de leerteams waar alle leerkrachten deel van uitmaken.In de leerteams wordt gezamenlijk data
geanalyseerd, leerdoelen geformuleerd kennis uitgewisseld. Leerkrachten bezoeken elkaars lessen en
geven elkaar feedback. Op deze manier blijven wij onszelf voortdurend verbeteren. Want ook iedere
leerkracht kan alles leren. Momenteel zijn de onderwerpen voor de leerteams nog aangegeven. Dat
geeft houvast tijdens het ontwikkelen van het werken in leerteams. De komende jaren blijft dat zo.
Uiteindelijk worden de leerteams autonomer en kan de onderwerpkeuze bij de teams zelf komen te
liggen. De ontwikkeling van onze PLG volgt de stappen van stappenplan naar PLG.(Bijlage 4)  Jaarlijks
evalueren wij onze ontwikkeling op dit gebied en formuleren wij ambities voor het volgende
schooljaar.

3.5 Relatie met de visie binnen stichting Flores Onderwijs
Het voor ons meest bepalende onderdeel van de bestuursvisie is de visie op leren:
Ieder kind kan alles leren. Hoewel lef spreekt uit deze visie is dit niet zomaar een uitspraak. Op basis
van leertheorieën is te concluderen dat dit inderdaad zo is. Dit te onderkennen heeft tot gevolg dat
niemand het meer op een ander kan afschuiven wanneer het een kind niet lukt iets te leren. Wij
zoeken de oplossing bij onszelf. Wat vraagt het van mij als onderwijsprofessional om dit kind iets te
leren? Gevolg hiervan voor de Dorendal is een verdieping van instructievaardigheden. We volgen
gezamenlijk een tweejarige teamtraining Expliciete Directe Instructie.
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Het klaverblad vanuit Flores Onderwijs schoolspecifiek voor de Dorendal

Visie op leren

Ieder kind kan alles leren

- Wij gaan uit van de mindset dat doelgerichte
inspanning en een positieve attitude het
leren versterken waarbij succeservaringen
motiveren en zelfvertrouwen geven.
Basiskennis en -vaardigheden (cognitie) zijn
nodig om complexere vaardigheden te
ontwikkelen, zoals kritisch denken en
problemen oplossen.

Visie op het organiseren van leren

Wij organiseren leren door het geven van
effectieve instructie.

- Mindset en attitude van de leerkracht maken
het verschil:met duidelijke leerdoelen, het
creëren van succeservaringen, het bieden
van directe procesgerichte feedback en
reflectie op het eigen handelen

- Wij gaan uit van ons motto ‘Samen voor
ieder kind’. We differentiëren niet in het
basisaanbod, wel in de ondersteuning, in
aanwijzingen, aanpak en het opdoen van
ervaring. We maken voor ons basisaanbod
gebruik van convergente differentiatie.  De
ondersteuning past bij de onderwijsbehoefte
van de kinderen.

Toevoeging voor de Dorendal:

- Als Daltonschool vinden wij dat dit niet
alleen geldt voor cognitieve doelen maar ook
voor alle daltonaspecten op het gebied van
leerhouding, zelfstandigheid, samenwerken,
kortom gedrag.

Uitwerking voor de Dorendal:

- Wij formuleren hoge ambities met behulp
van het systeem Focus PO en de
referentieniveaus.

- De schoolambties die we zo hebben
geformuleerd maken het mogelijk om terug
te redeneren en een passend curriculum
samen te stellen.

- We behalen de ambities door effectief les te
geven waarbij wij gebruikmaken van het
model Expliciete Directe Instructie.

- Wij bieden passend onderwijs aan onze
kinderen door uit te gaan van cruciale
leerdoelen. Lesmethodes zijn daarbij een
hulp.
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Visie op professionaliteit

Continue streven naar het bieden van de beste
dienstverlening.

- De professional realiseert zich dat ieder mens
en kind er toe doet. Je professionele
identiteit bestaat in de kern uit wat je doet,
waarom je het doet en waarvoor je het doet.
Vanuit een strekt professionele identiteit
geeft de professional sturing aan zijn eigen
ontwikkeling en reageert met veerkracht op
de continue veranderingen.

- Het continu willen verbeteren lukt het best
met en van andere professionals, de
community. Voor leren is kennis nodig,
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
en feedback van andere professionals. Zo
maakt de professional gebruik van expertise
van anderen en draagt hij/zij actief bij aan
een community van mede professionals die
hun vak voortdurend ontwikkelen. Om dit te
leren van en met elkaar zo goed mogelijk te
faciliteren organiseren wij bij Flores
Onderwijs professionele
leergemeenschappen en/of leerteams en
leerkringen.

Visie op veranderen

Verandering heeft de grootste impact als wij
het samen doen.

- Systeemverandering heeft de meeste impact
op de toekomst. We zijn beland in een
complexe maatschappij. Tot op heden
konden veranderingen vaak stapsgewijs en
gedisciplineerd doorgevoerd worden. Om
goed en duurzaam te kunnen veranderen is
het tegenwoordig noodzaak om jezelf goed
te leren kennen en nieuwsgierig te zijn naar
je omgeving; het systeem.

- De toekomst is voor haar verwezenlijking
geheel afhankelijk van ons; wij maken de
toekomst met elkaar. Als we samen
veranderen hebben we dus de grootste
impact en invloed op onze toekomst.

- Als het lukt om als groep te opereren vanuit
realistische toekomstige doelen of
vernieuwingen wordt een ‘sociaal veld’
aangeboord dat verschilt van het bekende.
Een sociaal veld omvat de verbanden die
bepalend zijn voor de wijze waarop mensen
die onderdeel zijn van een bepaald systeem,
zich tot elkaar verhouden, met elkaar
spreken, denken en handelen.

Uitwerking voor de Dorendal:
- Team Dorendal leert gezamenlijk in de vorm

van leerteams.

- Team Dorendal krijgt de gelegenheid te leren
hoe dat in zijn werk gaat; eerst binnen
gegeven kaders en met begeleiding. Later in
vrijheid.

- Team Dorendal leert van elkaar door
regelmatige lesbezoeken met daarbij horend
feedback.

- Team Dorendal heeft zicht op de eigen
competenties door het consequent uitvoeren
van een gesprekkencyclus.

- Ons werkveld is groter dan onze eigen
school. Voor uitwisseling en studie kunnen
wij terecht  bij onze collega-scholen en de
academie binnen de stichting. Daarnaast zien
wij de wij de wereld om ons heen als bron
van kennis.

Uitwerking voor de Dorendal:
- Wij zijn ons ervan bewust dat er iets te

veranderen is en dat we dat niet individueel
hoeven te doen. Gezamenlijk ervaren wij
ambitie en leergierigheid.

- Wij herkennen het feit dat wij samen met de
andere scholen binnen de stichting in een
transitie zitten.

- Wij worden gedreven door de bedoeling van
onze organisatie: het behalen van
leerrendement dat passend is bij onze
kinderen.

- Over de verandering staan wij in open
contact met elkaar; we delen goede en
minder goede ervaringen.
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Hoofdstuk 4. Onze school: onderwijs
Het curriculum van onze school dekt de kerndoelen. We voldoen aan de wettelijke voorschriften

betreffende de uitgangspunten, doelen en inhoud van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt

beschreven op welke wijze de school invulling geeft aan deze wettelijke opdracht en welke ambities

we voor onszelf hebben geformuleerd.

4.1 Onderwijsprogramma
Daltononderwijs ziet er iets anders uit dan regulier onderwijs. Verschil is te herkennen in het

lesrooster. Daarin wordt iedere dag tijd opgenomen voor zelfstandig werken. Kinderen werken

samen of alleen aan hun dag- of weektaak. Deze taak bestaat uit verwerkingsopdrachten die een

vervolg vormen op de instructies die hebben plaatsgevonden.

4.2 Didactiek
Juist voor een Daltonschool is een effectieve instructie van groot belang. Hoe effectiever de
instructie, hoe beter de kinderen vervolgens zelfstandig in staat zijn de verwerkingsopdrachten uit te
voeren. Op de Dorendal hebben wij gekozen voor EDI als instructievorm.
Zodra duidelijk is dat de kinderen de leerstof hebben begrepen kunnen ze zelfstandig verder. Dit
zelfstandig werken kan op verschillende plekken, in het eigen lokaal of op andere plekken die wij
daarvoor binnen onze school hebben ingericht.
Zelfreflectie is belangrijk voor onze kinderen. Welke keuze maakte je voor het werken en hoe goed
ging dat? Ga je het een volgende keer anders aanpakken en waarom?
Ook voor reflectie is plek op de weektaak.

4.2.1 Eigen aspecten van didactische kwaliteit
Wij zijn succesvol als

- elke leerkracht effectieve instructie geeft  (Bij nieuwe leerstof: EDI)

- elke leerkracht een basis- intensief en verdiept arrangement biedt voor de vakken technisch

lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Dat doet de leerkracht zonder te werken met

vaste instructiegroepen.

- elke leerkracht bij elke les hoge verwachtingen heeft van ieder kind en dus niet differentieert

op doelen maar op aanpak.

- elke leerkracht na de instructie een vaste ronde hulp en ondersteuning biedt

- de daltonprincipes zichtbaar en merkbaar zijn in het handelen van elke leerkracht.

4.3 Inhoud van het onderwijs
Voor de lesmethodes verwijzen wij naar de actuele versie van onze schoolgids. Deze is te vinden op

onze website.

4.3.1 Dalton / Leren leren
De dalton aspecten verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken worden geoefend in de
verwerking van de leerstof. Kinderen reflecteren hierop binnen de weektaak. Voor een uitgebreidere
uitleg van ons daltononderwijs verwijzen wij naar de actuele versie van onze schoolgids. Deze is te
vinden op onze website
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4.4 Eigen aspecten van onderwijskwaliteit
Kwantitatieve ambities van de Dorendal

Referentieniveaus

In Nederland zijn referentieniveaus beschreven. Deze refereren aan de niveaus die nodig zijn om

vanuit het primair- naar het vervolgonderwijs te gaan.

1F Niveau eind groep 6; nodig voor VMBO kader

2F Niveau eind groep 8, nodig voor Havo (taalverzorging en lezen)

1S Niveau eind groep 8, nodig voor Havo (rekenen).

In november 2020 hebben wij onze ambities op de referentieniveaus vastgesteld.

We willen deze ambities in vier jaar halen.

Eind schooljaar 2020-2021 stellen we ook onze ‘vierde ambitie’  vast.

Dit is een ambitie op een ander gebied dan de kerngebieden. Het kan hier gaan om creativiteit;

sociaal-emotionele ontwikkeling, (Samen leven, samen leren) ICT, gedrag, gym, SEO

Rekenen (1S) wij nu 51 % behaald
landelijk (vergelijkbare weging) 57
ambitie 68

Taal ( 2F) wij nu 64 % behaald
landelijk (vergelijkbare weging) 65
ambitie 70

Lezen (2F) wij nu 86 % behaald
landelijk (vergelijkbare weging) 87
ambitie 87

De ambities zoals we die nu hebben gesteld zijn ambities voor over 4 jaar.

We hoeven ze dus niet in een jaar te halen. Bij rekenen is de grootste stap te zetten. Daar besteden

wij in deze schoolplanperiode nadrukkelijk aandacht aan. Wat helpt is onze keuze voor 1S als

middenmoot voor rekenen. Op die manier zetten we ook de nieuwe rekenmethode in.

De signaleringswaarde van de inspectie ligt nu (november 2020) vrij laag, dat zegt de inspectie zelf

ook. Het gaat hier om een gemiddelde van 58,6 voor de drie kernvakken gemiddeld. We verwachten

dat dit in de loop van de komende jaren verhoogd wordt.

Onze ambitie voor de drie kernvakken gemiddeld is 68%.

Daarmee verwachten wij dat minimaal 68% van de kinderen onze school verlaat met een taal- en

rekenniveau van 2F/1S.

4.5 Pedagogisch klimaat
De pedagogische benadering van de kinderen door de leerkracht wordt op de Dorendal gedefinieerd
door de daltonpijlers. Wij geven de kinderen de gelegenheid om zich te ontwikkelen op de gebieden
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Wij zijn van mening dat dit waardevolle
competenties zijn voor de kinderen om mee verder te kunnen in hun leven.
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Voor de goede sfeer en samenwerking binnen onze school als mini-samenleving zetten wij als
methode ‘de Vreedzame School’ in. Dit programma voor sociaal- emotionele ontwikkeling helpt
kinderen zich te verhouden tot elkaar en te leren verschillen te omarmen.

4.5.1 Eigen aspecten van kwaliteit pedagogisch klimaat

Alle kinderen die de Dorendal verlaten zijn in staat om

- begrip op te brengen voor een standpunt van een ander
- een conflict uit te praten
- een gesprek met leerkracht en ouders te voeren over hun leerresultaten
- te beseffen dat ‘leren’ voor een deel afhankelijk is van henzelf
- zich te gedragen naar de afspraken die we schoolbreed hebben gemaakt voor wat betreft

leer- en werkhouding.

4.6 Sociale veiligheid en welbevinden
De sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling worden op alle scholen van Flores
Onderwijs jaarlijks gemonitord en geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te interveniëren indien
nodig. De  scholen gebruiken hiervoor zoveel mogelijk de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL)
en Leerling SCOL, die in april 2017 is uitgebreid met de schalen Welbevinden en Sociale Veiligheid,
omdat deze geïntegreerd kan worden in ons digitaal leerlingdossier (Esis B). De SCOL bevat naast een
leerlingvolgsysteem voor sociale competentie dus ook een monitor functie van de sociale veiligheid
en welbevinden van in ieder geval de leerlingen uit de bovenbouw. De school voldoet daarmee aan
haar zorgplicht. De  onderwijsinspectie houdt toezicht of scholen de veiligheidsbeleving monitoren
en (als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven) of scholen maatregelen nemen tot
verbetering

4.6.1 Sociale opbrengsten
Wat bedoelen wij met sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede  manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.

Visie
Wij zien onze school als een sociale leef- en leergemeenschap. Vanuit onze visie ‘ ieder kind kan alles
leren’ hebben wij vertrouwen in het vermogen van ieder kind om zich te ontwikkelen tot een sociaal,
zelfbewust en democratisch handelend mens. Voor ons is het evident dat kinderen verschillende
leerbehoeften hebben voor het ontwikkelen van deze competenties. Wij stemmen onze begeleiding
daarop af.

Wij gaan uit van het vermogen van kinderen om problemen zelf te leren oplossen. Dat gebeurt
natuurlijk onder onze begeleiding en verantwoordelijkheid.

Wij vinden dat werken aan sociale opbrengsten een structureel onderdeel hoort te zijn van het
curriculum. Daarbij passen ook metingen die ons inzicht geven op de ontwikkeling en leerbehoeften
van onze kinderen.

Een eenduidige aanpak rond sociale opbrengsten voor ons gedrag, ons doen en laten in de school
zorgt voor een fijne, veilige schoolcultuur met een prettige sfeer waarin iedereen kan gedijen.

Schoolplan de Dorendal 2019 - 2023
17



4.6.2 Kernwaarden
Veiligheid, zelfvertrouwen, relatie

4.6.3 Werkwijze
Onze kernwaarden vloeien voort uit het programma van De Vreedzame School en het Daltonprofiel
van de Dorendal.

Op de Dorendal wordt gewerkt volgens de aanpak van De Vreedzame School. Dit is een compleet
programma voor basisscholen, voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op
te lossen. We hebben voor dit programma gekozen omdat dit het beste past bij ons als Daltonschool.
Bovendien is dit een van de weinige erkende programma’s die bewezen effectief zijn.

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren om conflicten op te lossen. Kinderen die dat willen
krijgen een training als mediator. Zo helpen ze mee met het oplossen van kleine conflicten bij andere
kinderen.

De lessen en klassengesprekken rond De Vreedzame School hebben een vaste plek in ons lesrooster.

Twee keer per jaar worden vragenlijsten ingevuld om de sociale opbrengsten te meten. Dat doen wij
met behulp van het programma SCOL.  Vanaf groep 6 vullen de kinderen deze ook zelf in. De
uitkomsten van de meting worden meegenomen in onze begeleiding en les-inhouden.
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Hoofdstuk 5. Ondersteuning en extra ondersteuning

5.1 Passend onderwijs
Als school van Flores zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs. Het is ons
streven om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijs-
en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
PassendWijs werkt nauw samen met de scholen van Flores.  De reguliere ondersteuning van
PassendWijs is vastgelegd in omvang en tijd en daarnaast zijn er incidentele contacten.

Consultatie
Zes keer per jaar vindt een consultatie plaats (2,5 u). De consultaties worden aan het einde van het
schooljaar vastgesteld voor het schooljaar dat volgt. De consultaties gaan vooraf aan de MDO’s.
Tijdens de consultaties bespreekt de IB’er vragen vanuit school die individuele leerlingen en/of
groepen leerlingen betreffen. Zo nodig kan de IB’er buiten de consultaties contact opnemen met de
schoolcontactpersoon (SCP).
Tijdens de consultaties wordt ook teruggekomen op leerlingen die eerder besproken zijn op een
consultatie of tijdens een MDO. De IB’er maakt aantekeningen van de consultatiebijeenkomsten en
deelt die met de leerkrachten, met de SCP en met ouders. Zo nodig wordt ook de directeur
genotificeerd, zodat zij op de hoogte kan blijven van de zorgleerlingen.

MDO
Zes keer per jaar vindt een MDO (multidisciplinair overleg) plaats (2,5 u). Bij dit overleg sluiten
verschillende partijen aan. Zo worden de ouders uitgenodigd, de leerkracht, de leerkracht extra hulp,
de SCP, de jeugdconsulent van de gemeente (op afroep), een mogelijk betrokken ondersteuner en
twee keer per jaar de jeugdverpleegkundige. Soms wordt ook de jeugdarts uitgenodigd om aan te
sluiten. Zij sluit aan wanneer de vraag een mate van ernst heeft en wanneer zij daartoe de
mogelijkheid heeft. Daarnaast kunnen allerlei partijen aansluiten waarvan we als school of ouders
menen dat zij een bijdrage kunnen leveren aan het overleg. Te denken valt aan externe RT’ers,
logopedisten, (kinder)-fysiotherapeuten, onderzoeksbureaus en dergelijke. Het is de taak van de IB’er
de juiste partijen bij elkaar te brengen, het overleg te leiden en een verslag te maken en te versturen
aan de betrokken partijen. De betrokken leerkrachten vullen een formulier in waarin zij de hulpvraag
duidelijk maken van henzelf, de ouders en de leerling. De IB’er zorgt ervoor dat alle partijen een
verslag ontvangen.

MDO +
Wanneer er sprake is van multi-problematiek, die niet opgelost kan worden binnen een MDO, kan er
op afroep een MDO+ georganiseerd worden. Dit gaat altijd in overleg met de SCP en de coördinator
van PassendWijs. De coördinator van Passend Wijs nodigt disciplines uit die een bijdrage kunnen
leveren aan de verheldering en de oplossing van het probleem (Zie voor werkwijze ook het
handboek)

Hulp en ondersteuning vanuit PassendWijs voor de leerkrachten en/ of de leerlingen
Wanneer de vraag van de leerling, ouders, lk , IB’er en SCP complex is, kan de hulp ingeroepen
worden van een ondersteuner(OTer). Er kan sprake zijn van een aanvraag korte en langere tot lange
(half jaar) ondersteuning voor een leerling of voor een groep leerlingen. Welke aanvraag gedaan
wordt gaat altijd in overleg met de SCP. De aanvragen worden door PassendWijs getoetst en worden
geëvalueerd.
Er zijn ondersteuners op gebied van hoogbegaafdheid (HB), gedrag, kleuters, motoriek, moeilijk
lerende kinderen (ML). De aanvraag voor ondersteuning verloopt altijd in overleg met de SCP en niet
voordat er een MDO heeft plaatsgehad en  wanneer het nodige in de klas is uitgeprobeerd. Een
enkele keer wordt een ondersteuner preventief ingezet. Dit gaat altijd via een officiële aanvraag in
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Kindkans (een AVG-proof communicatiemiddel van PassendWijs). Ouders moeten hiervoor hun
toestemming geven.
De inzet van de ondersteuner is gericht op de begeleiding van de leerkracht  in de klas en heeft als
doel de leerkracht niet alleen te ondersteunen voor wat betreft  deze ene leerling, maar ook het
repertoire van de leerkracht  uit te breiden. Er wordt onderzocht wat precies de onderwijsbehoeften
van de leerling zijn en hoe deze door de leerkracht  het best vervuld kunnen worden. In enkele
gevallen werkt de ondersteuner (kortdurend en als het niet anders kan) met de leerling. Wanneer er
extra handen nodig zijn in de klas bestaat de mogelijkheid extra zorggelden aan te vragen bij Flores.

Meer opties
Wanneer de extra handen bedoeld zijn om fysieke zorg te verlenen aan een leerling, dan kan via de
gemeente Renkum “zorg binnen onderwijs” (ZBO) aangevraagd worden. Deze aanvragen bevatten
duidelijke doelstellingen en worden geregeld (minimaal 1x per jaar)  geëvalueerd.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een observatie of een onderzoek uit te laten voeren door de
SCP. Ook dit gaat altijd in overleg en met goedkeuring van de ouders. Doel is altijd te komen tot
handelingsgerichte adviezen die de leerling verder kunnen helpen. Soms worden ouders en leerling
verwezen naar een andere, passende instantie. We hebben in het belang van de leerling als school
en PassendWijs een zo goed mogelijke afstemming met die andere partij.

Andere school?
Wanneer we het er over eens zijn (school, ouders en PassendWijs) dat de school niet kan bieden wat
er nodig is voor een leerling wordt in overleg besloten een andere weg in te slaan. Als eerste wordt
onderzocht of er een andere basisschool in staat is de benodigde zorg te bieden. Wanneer ook dat
een gepasseerd station is, wordt er in onderling overleg met ouders een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) aangevraagd voor het SBAO of het SO of VSO. De aanvraag TLV wordt opgesteld door de IB’er.
Gedurende het hele traject is en blijft de Dorendal verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke plek
op school en de toeleiding naar de beste plek die mogelijk is voor de leerling.

Middelen lichte en zware zorg
De Dorendal heeft ervoor gekozen om de middelen voor lichte en zware zorg in te zetten in de vorm
van extra hulp (E.H.). De E.H. wordt gegeven door een leerkracht met een remedial teaching (RT)
achtergrond. Daarnaast zit een deel van de gelden in de (enkele) groepen, zodat de leerkracht  zelf
beter in staat is om hulp op maat te bieden.

OPP
Wanneer leerlingen beredeneerd moeten vertragen, dan wel versnellen, dan is een
onderwijsperspectief (OPP) nodig. Een OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd. Ouders worden hier altijd
in meegenomen en moeten het OPP ondertekenen.
Een OPP is ook nodig wanneer een kind extra ondersteuning krijgt die vanuit het
samenwerkingsverband wordt georganiseerd.

5.2 Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen van Flores Onderwijs hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het

schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop de we de basisondersteuning vormgeven en

welke extra ondersteuning we kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks

geactualiseerd en is te raadplegen via mijn.vensters.nl,  de website van onze school, of op te vragen

bij de directie.
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Hoofdstuk 6. Onze school: organisatie

6.1 Samenwerking
De Speelboerderij

De Speelboerderij biedt kinderopvang buiten schooltijd (BSO) en kinderdagopvang (KDV). Wij werken

intensief samen met deze organisatie. Dit maakt dat opvang ook op studiedagen soepel verloopt.

Binnen ons gebouw is een lokaal verhuurd aan ‘de Kanjers’, een vorm van KDV voor driejarige

kinderen. De nabijheid van onze kleutergroepen en de afstemming met de onderbouwleerkrachten

maakt dat de overstap naar school voor deze kinderen op een natuurlijke manier verloopt.

Cultuurmenu gemeente Renkum

Wij maken graag in intensief gebruik van het cultuurmenu dat wordt aangeboden vanuit de

gemeente Renkum. Zo komen lokale kunstenaars op onze school voor gastlessen. Ook gaan wij er

regelmatig op uit om tijdens uitstapjes kunst en cultuurinstellingen te bezoeken.

Cultuur, CMK, Cultuur Oost

De Dorendal is een CMK school, wat staat voor Cultuur Met Kwaliteit. Met behulp van subsidie

verdiepen wij ons in de cultuurvakken als theater, muziek en beeldende vorming. Dit doen wij als

extra aanvulling op de gewone cultuuractiviteiten. Zodoende is Kunst & Cultuur een belangrijk

onderdeel van onze identiteit.

Gemeente: sport- en beweegteam

Het sport convenant van gemeente Renkum wordt door ons van harte onderschreven. Sterker nog:

we werken samen met het sport- en beweegteam ten behoeve van ons bewegingsonderwijs. In 2020

hebben we subsidie gekregen via de Gezonde School. In combinatie met aanvullende subsidie vanuit

gemeente Renkum bieden wij twee jaar lang pleinspelen aan in de middagpauze. Daarnaast brengen

wij onze gymlessen op een hoger niveau met ondersteuning van het sport- en beweegteam.

Dorenweerd college

Tachtig procent van onze leerlingen gaat na de basisschool naar het Dorenweerdcollege. Geen

wonder dus dat wij intensief samenwerken met deze instelling. Er wordt uitgebreide warme

overdracht gedaan bij de overgang na groep 8. En we mogen af en toe gebruik maken van ruimte

zoals voor onze eindmusical. In de toekomst is het de bedoeling dat tijdens onze VOweek ook

docenten van het Dorenweerdcollege gastlessen komen geven.

Vrijwilligers uit het dorp

Een basisschool is een sociale plek; een mini-maatschappij. Het is een plek waar allerlei mensen

zinvolle tijdsbesteding kunnen vinden. Meestal is dat in de vorm van een betaald dienstverband.

Maar in ons geval is dat ook vaak in de vorm van vrijwilligerswerk. Wij hebben vrijwilligers voor

conciërge taken; pleinwacht; extra zorg; knutselen. Op deze manier helpen wij elkaar; wij worden als

school ondersteund en tegelijkertijd bieden we een fijne plek voor sociale interactie en zingeving in

ons dorp.

LEA

Gemeente Renkum bestaat uit zes dorpen met heel wat scholen. Iedere paar maanden treffen de

directies elkaar voor de Lokale Educatieve Agenda om met elkaar af te stemmen.
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DLK

In de gemeente Renkum zijn drie basisscholen van Flores Onderwijs: de Bernulphusschool en de

Mariënborn in Oosterbeek, en de Dorendal in Doorwerth. De directies van deze drie scholen vormen

samen een directie leerkring. Net als in de leerteams gebeurt op schoolniveau, delen wij met elkaar

onze kennis en doen wij onderzoek. Zo brengen wij gezamenlijk verbeteringen aan in onze scholen en

groeit onze verantwoordelijkheid voor elkaars school.

Bibliotheek

Een van de voordelen van het dorp is dat de bibliotheek heel dichtbij is. Zo wandelen we eens in de

paar weken met onze groepen naar de bieb om onze boeken om te wisselen. Ook werken we graag

met de bieb samen voor activiteiten op het gebied van leesmotivatie en mediawijsheid.

Onderzoek leesbeleving:

Middenstand

Op dagelijkse basis houden we warme lijntjes met de lokale middenstand door bij de winkels in de

buurt onze boodschappen te doen. We geven lokale ondernemers de opdrachten om te cateren

tijdens studiedagen en drankjes te verzorgen bij feesten.

6.2 Ouderparticipatie
Onze visie op ouderbetrokkenheid
Wij zien ouderbetrokkenheid als een krachtig middel om de afstand tussen thuis en school zo klein
mogelijk te laten zijn. Voor kinderen is het fijn als het thuis- en schoolleven in elkaars verlengde
liggen en niet twee aparte werelden zijn. Daarom zijn ouders bij ons van harte welkom om op allerlei
manieren met ons mee te doen.

Ook zien wij ouders als ervaringsdeskundigen met betrekking tot hun kind. Door het delen van deze
kennis met onze professionaliteit brengen wij een intensieve samenwerking tot stand ten gunste van
de ontwikkeling van het kind. Dit uit zich op een positieve manier bij de begeleiding die wij de
kinderen bieden.

In ons contact met ouders tonen wij een open en respectvolle houding met als doel een optimale
samenwerking, waarin wij laten zien dat we uw inbreng waardevol vinden.

Ouderhulp dient ook een praktisch doel: je helpt ons enorm met een paar extra handen!

Hoe ziet dat er praktisch uit?

Ouderinspraak

Inspraak van ouders is bij ons op school op de volgende manier georganiseerd:
● Ouderraad (organiseert bijzondere activiteiten)
● Medezeggenschapsraad (formeel instemmings- en /of adviesrecht)
● Ouderklankbordgroep (denkt op informele basis mee over de meest uiteenlopende

onderwerpen)

Ouders zijn op de Dorendal van harte welkom om te helpen bij excursies, feesten en sport. Deze
bijzondere gelegenheden worden nog leuker met uw aanwezigheid!  Ook bij het geven van extra hulp
bij onderwijs zijn ouders actief. Deze ouders oefenen  extra met kinderen die daar behoefte aan
hebben. Coördinatie is in handen van onze intern begeleider Christel Bluemer.

Schoolplan de Dorendal 2019 - 2023
22



Wij doen een beroep op ouders om ons te ondersteunen bij pleinwacht. Kinderen vinden het
reuzeleuk om het buiten spelen met ouders door te brengen. Het is gezellig mee te doen in de
pauzes en bovendien geeft dit ons team meer ruimte voor de broodnodige rust tussen de lessen.  Wij
werken samen met vaste vrijwilligers die ons op het plein helpen. Zij krijgen een vergoeding van 5,00
netto per keer, betaald door stichting TSO de Dorendal, uit de TSO-ouderbijdrage.

6.3 Vakdocenten, specialisten, onderwijsassistenten.
Henrita wordt op aanvraag als onderwijs assistent ingezet. Hierdoor wordt collegiale consultatie

mogelijk. Ook zorgt dit ervoor dat sommige gesprekken met (externe) deskundigen en extra

begeleiding onder schooltijd plaats kunnen vinden.

We hebben in onze formatie geen ruimte voor een vakdocent. Vandaar dat we voortdurend

geschoold worden in het geven van lessen als muziek; gym; beeldend etc.
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Hoofdstuk 7. Personeelsbeleid

7.1 Gesprekkencyclus en professionalisering.

De gespreks- en ontwikkelcyclus is een instrument om de kwaliteiten en doelstellingen van

medewerkers en de organisatie aan elkaar te verbinden. We zijn daarbij gericht op zowel de

ontwikkeling van de individuele medewerker als op de ontwikkeling van de (school)organisatie.

Flores Onderwijs heeft bekwame medewerkers nodig en vindt het van essentieel belang een

omgeving te creëren waarin zij hun bekwaamheid kunnen inzetten en verder ontwikkelen. Dit is een

voorwaarde om goed onderwijs te kunnen (blijven) geven.

R&O cyclus schoolspecifiek voor de Dorendal

Wat voorafging:

Op scholen van de Basis werden structureel beoordelingsgesprekken gevoerd. Op scholen van Fluvius

werden alleen beoordelingsgesprekken gevoerd in het geval dat een leerkracht in een speciaal traject

zat. Op de Dorendal was het daardoor geen gewoonte om beoordelingsgesprekken te voeren.

Stichtingsbreed is nu besloten dat beoordelingsgesprekken onderdeel uitmaken van de

gesprekkencyclus, mede ingegeven door wat hierover in de CAO staat.

De R&O cyclus van de Dorendal is een variant op het format gesprekkencyclus van de stichting Flores

Onderwijs.

Aandachtspunten:

● de cyclus wordt in het hele team besproken op 23 oktober 2019

● de cyclus wordt in de MR besproken op 4 november 2019

● de cyclus wordt opgenomen in het schoolplan en heeft dezelfde doorlooptijd. (2020 - 2024)

● in verband met het doel zsm iedereen een beoordelingsgesprek te laten hebben zien jaar 1

en 2 van de van de cyclus er anders uit dan jaar 3 en 4.

● team wordt verdeeld in A en B in verband met wel / geen beoordelingsgesprek.

● in ieder geval krijgen starters in 2019 een beoordelingsgesprek.

● het volledige document ‘R&O cyclus Flores Onderwijs’’ is te vinden op de teamdrive.

● schoolspecifieke gespreksformulieren zijn te vinden op de teamdrive.

● omdat men op de Dorendal nog niet gewend is om te werken met beoordelingen,

beoordelen we in ieder geval tijdens de eerste twee jaren op de algemene

leerkrachtcompetenties. Na evaluatie na de eerste twee jaar kan dat in overleg met team en

MR worden aangepast.

7.2 Pedagogisch-didactisch handelen: eigen ambities van kwaliteit

Wij zijn een daltonschool, wat betekent dat we de kinderen op een bepaald moment vrij laten om

zelfstandig te werken. Het is daarom van nog groter belang dat de instructies van hoge kwaliteit zijn.

Vooral controle van begrip is belangrijk voordat kinderen hun eigen weg kunnen gaan.

Op de Dorendal hebben we gemiddeld een hoger opgeleide populatie. Dit betekent dat wij ons

onderwijs afstemmen op kinderen die gemiddeld wat meer kunnen. Onze ambities zijn hoger
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geformuleerd dan het gemiddelde niveau van de gemiddelde lesmethode. Dit vraagt een bijzonder

omgang met de methodes.

Beide bovenstaande factoren betekenen dat onze leerkrachten echt goed les moeten kunnen geven.

Dat faciliteren wij door middel van een tweejarig professionaliseringstraject EDI waaraan het voltallig

team deelneemt.

Onze populatie is zoals gezegd gemiddeld hoger opgeleid. Dit betekent zowel mondige kinderen als

mondige ouders. Dit vraagt van de leerkrachten een zelfbewuste en open houding en ook een

duidelijke visie die houvast geeft bij de samenwerking. Onze visie is concreet en helder. Maar werken

vanuit visie is niet voor iedereen vanzelfsprekend en eenvoudig. Het is tijd dat we werken vanuit visie

evalueren en eventueel bijstellen. Een confronterend proces dat wel moet plaatsvinden om onze

pedagogische en didactische manier van werken vanuit visie te laten bestaan.

Alle belangrijke aspecten van functioneren vinden een plek in onze gesprekkencyclus zodat we zicht

hebben op onze sterke punten en ook op onze ontwikkelpunten.

(Zie hoofdstuk 4.2 voor onze eigen aspecten van kwaliteit).

7.3 Formatiebeleid
Op grond van de CAO op het Primair Onderwijs (artikel 2.7) formuleert Flores Onderwijs het

meerjarenformatiebeleid dat tenminste op de komende vier jaar betrekking heeft. Dit beleid wordt

jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld na instemming van de GMR. Hierin wordt de wijze van

verdeling van de middelen weergegeven en de personele inzet per school. Jaarlijks wordt de

meerjarenbegroting geactualiseerd en het beleid bijgesteld

waar nodig. Het schoolbeleid is een afgeleide van het overkoepelende stichting beleid.

Binnen de Dorendal wordt het formatiebeleid samengesteld door de directeur in samenwerking met

team en MR. De komende jaren hebben wij door krimp te maken met een financieel tekort. Zie de

toelichting bij de begroting.

Zolang het mogelijk is kiezen wij ervoor om onze acht groepen in stand te houden. De middelen voor

werkdrukvermindering en extra hulp worden onderdeel van de formatie. Nagenoeg alle uren voor

leerkrachten komen terecht op de groepen.  Ambulante uren hebben we nog voor IB (drie dagen) en

extra zorg (1 dag). De taken van de schoolondersteuner (administratie, conciërge werk en

onderwijsassistent) zijn zoveel mogelijk verschoven naar het ondersteunen van de leerkrachten en

het begeleiden van de kinderen.  Op de langere duur (2, 3 jaar) kan het zijn dat we naar een groep

minder gaan. Omdat juist in de onderbouw minder instroom is, kan dit betekenen dat we van twee

kleutergroepen naar een kleutergroep gaan met daarnaast een combinatiegroep 2 / 3. Om daar

vroeg genoeg op te anticiperen wordt in 2020 en 2021 extra ingezet op de kwaliteit van het kleuter

onderwijs. Dat doen we op twee  manieren:

- Ontwikkelingstraject ‘beredeneerd aanbod in de onderbouw’ onder leiding van Helder

Onderwijsadvies.

- Indeling leerteams op onderwerp ook mogelijk als volgt:  1,2,3   4,5,6 en 7,8   waardoor

aandacht is voor de leerlijn 2 - 3.

- Indien wij inderdaad kiezen voor een groep minderen in de onderbouw: Deelname van

leerkrachten groep 3 aan het traject ‘ beredeneerd aanbod in de onderbouw’ vanaf

schooljaar 2021-2022
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7.4 Taakbeleid
Taakbeleid is het realiseren van een optimale afstemming van het werk dat op school moet gebeuren

en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het personeel, teneinde de organisatiedoelen van de

school en de organisatie te realiseren. Taakbeleid is geen op zichzelf staand beleidsterrein. De kern

van het taakbeleid is het creëren van zodanige condities op school dat optimaal wordt ingespeeld op

de belastbaarheid van medewerkers, maar er ook rekening wordt gehouden met de kwaliteiten van

de individuele personeelsleden in relatie met de doelen die de organisatie stelt.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt de invulling van het taakbeleid binnen vastgestelde

kader vooral ingevuld door (een afvaardiging) van het team. Zij denken mee in het organiseren en

gezamenlijk beslissen over de invulling van het taakbeleid.  Dat is een uitdaging en binnen mijn

school wordt dit op de volgende wijze vorm gegeven:

Juni 2019 hebben we een schets gemaakt van de manier van werken zoals die voorheen werd

toegepast. Daarnaast hebben we geïnventariseerd wat we daarvan al wilden en konden veranderen.

Die veranderingen hebben we in ons plan opgenomen. Voor de rest is de aanpak gebleven zoals die

was, we spraken af dat we in de loop van het volgende schooljaar konden groeien naar een meer

schoolspecifieke vorm van het werkverdelingsplan.

Door dit plan eind schooljaar 2019 - 2020 te evalueren en aan te passen groeit dit steeds verder

richting ons eigen schoolspecifieke werkverdelingsplan, te vinden op onze teamdrive.

7.5 Specialisten
Als gevolg van het concept van onze school is er behoefte aan diverse specialisten. Om in deze

behoefte te kunnen voorzien hebben wij de volgende keuzes gemaakt.

Schooljaar 2019-2020:

● Onze rekenspecialist begeleidt het team in de keuze voor een nieuwe rekenmethode en

begeleidt in het werken daarmee in het volgende schooljaar.

● Daltonspecialist wordt nog een jaar begeleid door de vorige daltonspecialist

Schooljaar 2022-2023

● IB: opvolger van onze huidige IBer wordt opgeleid.

7.6 Samen opleiden
Onze school werkt samen met de Pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De

hoofddoelstellingen van de samenwerking zijn de kwaliteitsverbetering van het opleiden en het

professionaliseren van toekomstige leraren en zittend personeel binnen het PO en de

lerarenopleiding. Naast het bieden van stageplaatsen, wordt er ook op andere manieren

samengewerkt tussen school en opleiding zoals bij het doen van onderzoek vanuit een gedeelde

vraag.

7.7 Zij- instroom
Een zij-instromer is iemand die kiest voor omscholing tot leerkracht in het basisonderwijs. Iemand

die een droom heeft om iets anders te gaan doen dan het werk dat hij of zij nu doet. Om

zij-instromer te worden in het primair onderwijs moet iemand beschikken over een afgeronde hbo-

of wo-opleiding, voldoende relevante maatschappelijke ervaring en beroepservaring en een

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Na het slagen voor een geschiktheidsonderzoek, volgt de zij-
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instromer een tweejarige Pabo-opleiding en mag hij of zij tegelijkertijd gedeeltelijk voor de klas

staan. Binnen Flores Onderwijs wordt hiervoor momenteel beleid ontwikkeld.

De Dorendal staat positief tegenover het bieden van kansen voor zij-instromers. Een deel van ons

team heeft zelf die achtergrond en wij geven anderen graag een vergelijkbare kans. Wij zien een

meerwaarde in de ervaring die zij-instromers meebrengen; de blik die breder is dan onderwijs alleen.

Tot nu toe hebben wij geen zij-instromers ingezet maar gedurende deze schoolplanperiode kan dat

veranderen.

7.8 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding
Conform de wet WPO dient er een evenredige vertegenwoordiging te zijn van vrouwen in de

schoolleiding. Het bestuur legt  hierover verantwoording af en presenteert plannen om aan deze eis

te voldoen of inzichtelijk te maken dat zij er aan voldoet.
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Hoofdstuk 8. Kwaliteitszorg

8.1 Data verzamelen

8.1.1 Leerlingvolgsysteem
Alle scholen van Flores maken gebruik van Cito Toetsen om leerwinst vast te stellen. Binnen Flores
wordt gebruik gemaakt van het digitale omgeving Esis om het leerlingvolgsyteem vorm te geven.
Flores vindt het bepalen van de leerwinst het belangrijkste doel van het leerlingvolgsysteem, zowel
op individueel niveau, als dat van de groep en de school. Cito meet de leerwinst op betrouwbare en
inzichtelijke wijze en daarom  heeft Flores afgesproken om de toetsen van Cito te gebruiken.
Naast de methode-onafhankelijke toetsen van Cito nemen we ook methode-afhankelijke toetsen af.
Deze toetsen geven inzicht in het beheersingsniveau. Dit betekent dat er met de methodegebonden
toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
In de Cito Toetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. De
methodegebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de Citotoetsen de
minder het geval is.

8.1.2 Schoolzelfevaluatie (SZE)

Ieder half jaar, na de CITO-toetsen wordt de schoolzelfevaluatie ingevuld (SZE) door de IB’er aan de
hand van de school-en groepsopbrengsten . De SZE wordt besproken met de directeur en het
stafbureau

8.1.3 Centrale eindtoets (CET)

Alle scholen van Flores nemen de Centrale Eindtoets af. De Centrale Eindtoets bestaat uit twee
verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. De Centrale Eindtoets toetst de inhoud van de
taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de referentieniveaus.
Omdat de CET 1 keer per jaar wordt afgenomen, zorgt de school (de IB’er i.s.m. de lk van groep 8)
ook 1 keer per jaar na de afname voor een analyse van de CET. In de analyse wordt gekeken of de
school voldoet aan de eisen van Flores en aan de eigen ambities (die hoger kunnen liggen dan die
van het bestuur , maar passend bij de verwachting van onze doelgroep) De doelen zijn dus afgestemd
zijn op de eigen populatie en moeten voldoen aan ambitie en haalbaarheid. Aan de hand van de CET
evaluatie worden jaarlijks nieuwe en haalbare doelen opgesteld die ertoe moeten leiden de
uitkomsten waar nodig te verbeteren.
De CET resultaten en de analyse wordt gedeeld met de directeur en het stafbureau.

8.1.4 Het jonge kind
Tot nog toe maken wij als school gebruik van CITO LOVS voor kleuters. Binnenkort is dit niet meer in

gebruik voor kleuters. Naast LOVS worden de kleuters gevolgd door het volgsysteem KIJK. We

oriënteren ons de komende tijd op een mogelijk vervangend middel (bijvoorbeeld via Focus PO of

kleuter in beeld (CITO).

8.1.5 Volgen van sociale en maatschappelijke competenties
In het leerlingdossier verzamelen de scholen van Flores Onderwijs naast informatie over leren en
leerwinst voor de cognitieve vakken, ook informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling van het
kind. We  gebruiken hiervoor de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) en Leerling-SCOL, die in
april 2017 is uitgebreid met de schalen Welbevinden en Sociale Veiligheid, omdat deze geïntegreerd
kan worden in ons digitaal leerlingdossier (Esis B). De SCOL bevat naast een leerlingvolgsysteem voor
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sociale competentie dus ook een monitor functie van de sociale veiligheid en welbevinden van in
ieder geval de leerlingen uit de bovenbouw. De scholen van Flores Onderwijs nemen een keer per
twee jaar de leerlingentevredenheidspeiling af. (zie 8.1.6)  Daarin zijn  de domeinen sociale veiligheid
en welbevinden geïntegreerd.  Deze hoeven dus niet ‘los’ afgenomen te worden.

8.1.6 Tevredenheidspeilingen
De tevredenheidspeilingen zijn een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe effectief ons
onderwijs is. Een analyse van de tevredenheid van leerlingen of ouders kan een goed startpunt zijn
voor het bepalen van verbeterpunten voor onderwijskwaliteit en ook een evaluatiemoment voor
reeds in gang gezette verbeteringen n.a.v. de vorige peiling. Daarnaast is het vanaf schooljaar
2015-2016 door de wet 'Zorgplicht veiligheid op school', voor scholen verplicht om elk jaar de sociale
veiligheid op school te onderzoeken onder een representatief deel van de leerlingen. Met de
tevredenheidspeiling onder leerlingen wordt voldaan aan deze monitoringsplicht. Flores Onderwijs
neemt  eens per twee jaar de leerlingen-,  ouder- en medewerkerstevredenheidspeiling af.

Evaluatie oudertevredenheid 2019:
De enquête is afgenomen maar het aantal respondenten is te klein om representatief te
zijn: 38 ouders.
Huidige score 7,4 was 6,7 oordeel ‘ ruim voldoende’
Conclusie uit het rapport is een aantal profileringspunten. Geen expliciete
aandachtspunten, hoewel men minder tevreden was over het gebouw; SEO; en uitdaging.
Acties: Inzetten op grotere deelname. SEO vindt een plek in de vreedzame school, en
uitdaging nemen we mee in ons EDI traject.

Evaluatie leerlingtevredenheid 2019:
Huidige score 7,9, was 7,4, oordeel ‘goed’.
Aandachtspunten:

- waardering dat je er bent
- zitplaats in de klas
- extra opdrachten bij snel werken.

Opvallend was de waardering voor veiligheid: 8,0. (referentiegroep 7,3). Dit aspect is niet te
vergelijken met een vorige peiling want een nieuwe vraag dus de vorige keer niet gepeild.
Acties: ‘ Waardering dat je er bent’ waar zit hem dat in?? Teamgesprek.

Evaluatie personeelstevredenheid 2019:
Huidige score 7,4 was 7,4 oordeel ‘ zeer tevreden’
Aandachtspunten:

- onderhoud van het gebouw
- salaris
- ontspanningsmogelijkheden in de pauze.

Acties: Gebouw en salaris liggen momenteel buiten onze zone van invloed. We zetten in op
ontspanningsmogelijkheden in de pauze. Doel van nieuwe opzet van de TSO: leerkrachten hebben
tussen de middag pauze en hoeven dus geen pleinwacht te lopen.

8.1.7 Overige manieren om ontwikkeling te volgen
Op de Dorendal nemen de kinderen vanaf groep 6 deel aan tienminutengesprekken. Ze leggen zelf

uit aan hun ouders wat ze de afgelopen periode hebben geleerd en hoe dat ging.
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8.2 Data duiden, doelen formuleren en doen

8.2.1 Diepteanalyse (SZE) (zie 8.1.2)

Tweemaal per jaar worden de opbrengsten van de Cito leerlingvolgsysteem toetsen geanalyseerd en

besproken door team Dorendal. We doen dit met behulp van het systeem ‘ Focus PO’. De IB’er

schrijft een diepteanalyse die besproken wordt met het stafbureau. Conclusies uit de analyses

worden omgezet in acties met betrekking tot ons onderwijs is het half jaar dat volgt.

8.2.2 CET analyse
Eens per jaar maken we een analyse van de centrale eindtoets. (zie 8.1.2) Conclusies worden gedeeld

met de leerkrachten die hieruit gevolgen trekken voor hun onderwijs.

8.2.3 Schoolbespreking
Vier keer  per jaar vindt een schoolbespreking plaats volgens het model van focus PO. 2 keer per jaar

betreft dat een grote bespreking en 2 keer per jaar- tussen de grote besprekingen in- een kleine

bespreking. De besprekingen worden voorbereid door de focus PO groep waarin ook de directeur en

de IB’er zitting hebben. De leerkrachten maken een analyse van de opbrengsten van hun groep en

presenteren dat in het team. Voor de onderdelen waar onder verwachting is gescoord maken zij per

onderdeel een plan van aanpak voor het daaropvolgende half jaar. Na een kwart jaar staan we

gezamenlijk stil bij de tussenopbrengsten, die gerelateerd worden aan methodegebonden toetsen en

het al of niet behalen van gestelde cruciale leerdoelen.

8.2.4 Groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen
De groepsbesprekingen vinden deels plaats tijdens de grote schoolbesprekingen, maar de uitwerking

van de plannen wordt nog een keer expliciet besproken in een groepsbespreking annex

leerlingbespreking met de IB’er en de leerkracht.

Twee keer per jaar vinden deze groeps-en leerlingbesprekingen plaats. Dit is in okt/nov en in febr/

maart. Deze leerlingbesprekingen worden gehouden na de schoolbespreking en gelden met name

voor leerlingen die onvoldoende kunnen profiteren van het algemene plan voor de groep, of voor

leerlingen die bijzonder gedrag laten zien. Voor hen wordt gezocht naar aanpassingen in manier van

aanbieden en ondersteuning. Het gevolg hiervan kan zijn dat een leerling in een gesprek met ouders

en IB’er besproken wordt en in latere instantie in een MDO (multidisciplinair overleg) of MDO +

wordt besproken. Ook kan afgesproken worden dat de leerling door leerkracht en ouders (en zo

nodig IB’er) intensiever (bijv 1x in de 6-8 weken) wordt gevolgd dan het reguliere school-

oudercontact.

Het extra volgen van een leerling kan ook plaatsvinden op verzoek van ouders.

8.2.5 Groepsplannen
Op grond van onze populatie bieden we een zo hoog mogelijk basisniveau aan. We leggen de lat

hoog voor alle leerlingen. We werken met convergente differentiatie. Er kan differentiatie ingezet

worden voor wat betreft werkwijze en ondersteuning en soms op doelen (maar dan bedoeld als naar

boven bijgesteld).

De Dorendal is begonnen met het werken met onderwijsplannen waarin helder wordt beschreven

hoe we als team een ontwikkelingsgebied aanpakken. Zo nodig wordt dit onderwijsplan bijgesteld.

Na iedere grote bespreking wordt per groep minimaal een terrein uitgekozen waarop extra
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inspanning door de leerkracht  nodig is om de onderwijsdoelen voor de groep (afgeleid van de

schooldoelen) te behalen. Voor de analyse en de plannen is een invulinstrument ontwikkeld voor en

door de Dorendal op basis van de input van Focus PO. Hierbij wordt ook expliciet aandacht besteedt

aan het behalen van de cruciale leerdoelen. Wanneer deze niet zijn behaald, worden deze

automatisch meegenomen naar de volgende periode.

Erbij gaat een dagplanner die per groep ingevuld kan worden.

8.3 Interne audit
Alle scholen van Flores Onderwijs nemen deel aan interne audits. Het belangrijkste doel van de
audits is: leren van elkaar.  De interne audits dienen naast ‘leren van elkaar’ nog een belangrijk doel,
namelijk als bruikbaar instrument in de kwaliteitszorgcyclus en meer specifiek om voortgang van
verbeterprocessen te meten. De doelen die beoogd worden met het houden van interne audits zijn:

● Het schoolteam kan zich een beeld vormen van de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt.
● De schoolleider kan zijn/ haar eigen bevindingen over de voortgang van de

kwaliteitsontwikkeling en ook de effecte van interventies toetsen.
● Op basis van de bovengenoemde punten kan een ‘maatje’ gevormd worden met een andere

school om te komen tot leren van elkaar.
● De schoolleider en het bestuur kunnen gezamenlijk het kwaliteitsbeleid evalueren en

zonodig doelstellingen wijzigen en verantwoording afleggen.
● Scholen kunnen op onderwerp geclusterd worden om gezamenlijk te professionaliseren op

dat onderwerp, waarbij de nadruk ligt op leren van elkaar tussen de leerkrachten.
● Het management, en in afgeleide zin het bestuur, kunnen verantwoording afleggen over het

gevoerde kwaliteitsbeleid.

Tijdens de audit onderzoekt het auditteam in hoeverre de beoordelingscriteria (het referentiekader
van Flores Onderwijs), de schooldocumenten en het handelen van het personeel met elkaar
verbonden zijn en wat de sterke- en verbeterpunten hierin zijn. Zij doen dit door klasbezoeken af te
leggen en gesprekken te voeren met betrokkenen. Tussentijds stemmen de auditoren hun bevinden
met elkaar af om zo te komen tot verdiepingsvragen en uiteindelijk tot een eenduidige beeld. De
terugkoppeling vindt plaats in een eindgesprek met de schoolleiding en bij voorkeur het hele team.
De bevindingen van het auditteam en de reactie van de school worden vervolgens vastgelegd in een
auditverslag. Terechte ontwikkelpunten die uit de audit naar voren komen worden verwerkt in het
meerjarenplan.

8.4 MARAP
Eens per half jaar vindt een gesprek rondom de managementrapportage (MARAP) plaats tussen de
directeur van onze school en een lid van het College van Bestuur.  In de managementrapportage legt
de schooldirecteur verantwoording af over een aantal vooraf gedefinieerde indicatoren ten aanzien
van hun school.In de Marap wordt besproken of indicatoren op orde zijn, eventueel worden
bepaalde indicatoren nader uitgelicht en afspraken gemaakt over acties en wordt er gesproken
onderwijskundig leiderschap in relatie tot de ontwikkeling van de school.
Indicatoren:

- Onderwijs (eindopbrengsten)
- Basis op orde:  Check op beschikbaarheid verplichte documenten op Vensters PO,

schooldossier van de Inspectie van het onderwijs en website van de school.
- Ontwikkeling leerlingaantal in relatie tot de wijk
- Personeelsbeleid
- Ziekteverzuim
- Financiën
- Communicatie o.a.

Hoe verloopt de communicatie met leerlingen (leerlingenraad)?
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Hoe verloopt de communicatie met ouders?
Is instemming van de MR gevraagd en ontvangen op jaarplan en formatie?
Zijn er klachten bekend bij de klachtenbemiddelingscommissie?

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de Marap gezamenlijk gedaan door DLK (directie leerkring)
Renkum. Zo maken wij het mogelijk kansen voor samenwerken te herkennen, en mogelijkheden te
ontdekken voor het oplossen van knelpunten. DLK Renkum bestaat uit de directies van de
Mariënborn, Bernulphusschool en de Dorendal.

8.5 Evaluatie
Binnen de Dorendal wordt cyclisch gewerkt op alle mogelijke gebieden. Dit betekent voortdurend
bewustzijn van de stand van zaken rond de plannen en bijstellen waar nodig, op basis van evaluaties.
Een regelmatige bespreking van de stand van zaken van die plannen houdt de focus scherp.
Tegelijkertijd geeft die bespreking  ruimte voor eventuele bijstelling van de aanpak van de plannen,
bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de resultaten anders zijn dan verwacht. We vinden het op de
Dorendal belangrijk dat ze steeds onthouden wat onze focus is. Vandaar dat we ons jaarplan niet
alleen aan het eind van het schooljaar evalueren. Ook halverwege het jaar nemen we team, MR en
ouders mee in een tussenevaluatie. Eventuele noodzakelijke aanpassingen vinden dan hun plek in
het tweede deel van het schooljaar.  Zo vergroten wij de kans dat onze doelen daadwerkelijk gehaald
worden en blijft iedereen zich bewust van de focus.
Aan het eind van het schooljaar schrijven we een schoolzelfevaluatie. Deze zelfevaluatie bestaat uit:

● Het jaarverslag (de evaluatie van het jaarplan aangevuld met aanvullende informatie
betreffend):
- Sociale veiligheid en welbevinden
- Burgerschap
-Tevredenheidspeilingen
- Onderwijsleerproces
- Extra ondersteuning
- Personeelsbeleid
- Lesuren verantwoording

● Diepte-analyse van de tussenopbrengsten. Wij analyseren de opbrengsten van de toetsen in
het leerlingvolgsysteem met behulp van ons eigen evaluatieformulier. Wij hebben dit
ontwikkeld in het kader van de implementatie van Focus PO.

● Analyse centrale eindtoets.
Op basis van de evaluatie van het jaarplan worden  het meerjarenplan en het jaarplan indien nodig
bijgesteld.

8.6 Kwaliteitscultuur
Het streven naar kwaliteit is geen papieren werkelijkheid, maar zit ook verankerd in de mensen, in de

professionele cultuur. Een cultuur van ´samen elke dag een beetje beter´.

Stichting LeerKRACHT heeft een vorm gevonden om teams eigenaar te laten zijn van de

veranderingen die nodig zijn om het onderwijs samen elke dag een beetje beter te maken. De

Arnhemse schoolbesturen (Delta en Flores Onderwijs) hebben in het voorjaar van 2017 besloten de

begeleiding van verandertrajecten vanaf schooljaar 2017-2018 intern te gaan organiseren. Deze

begeleiding door interne coaches heeft de naam LeerKRACHT 2.0 meegekregen. Scholen die het

LeerKRACHT-traject volgen maken dus geen rechtstreeks gebruik van de begeleiding door Stichting

LeerKRACHT als facilitator voor de verandertrajecten. Op de Dorendal zijn wij van LeerKRACHT, via

LeerKRACHT 2.0 doorgegroeid naar het werken in leerteams.
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Op de Dorendal zijn twee leerteams actief, dinsdag en donderdag, verticaal ingericht. Verticaal, dat

wil zeggen niet verdeeld in bouwen maar alle groepen van groep 1 tot en met groep 8 zijn

vertegenwoordigd in de leerteams. In ons geval betekent dit dat we eenvoudiger kunnen werken aan

doorgaanden lijnen. Een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de kinderen is het gevolg.

De onderwerpen  zijn centraal bepaald voor de komende jaren. In het volgende systeem: ambities

worden geformuleerd met behulp van Focus PO; school- groeps- leerlingenbespreking vinden plaats

met behulp van Focus PO; ambities halen we door lekker goed lesgeven met inzet van EDI, en we

oefenen dat alles en we leren erover in onze leerteams. Leerkrachten werken samen om lessen voor

te bereiden, data te duiden, en verbeteringen te ontdekken. Het bezoeken van lessen over en weer

wordt normaler, leerkrachten zijn samen aan het leren en de visie ‘ieder kind kan alles leren’ is aan

het landen. We krijgen daar allemaal goede zin van.

Er is wat te leren op het gebied van inbreng in de leerteams. De procesbegeleiders bezoeken de PLG
ontmoetingen, daar halen ze waardevols vandaan. We geven elkaar elke keer feedback op het
deelnemen aan het leerteam en daarmee wordt wat gedaan.
We gebruiken het document ‘PLG scenario concept 4’ voor het doen van evaluaties en formuleren
van doelen.
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Hoofdstuk 9. Financiën

9.1 Financieel beleid.
Onze school krijgt bekostiging van de overheid op basis van het aantal leerlingen. Daarnaast

ontvangen we zorgmiddelen van PassendWijs, voor de extra hulp. Een tijdje geleden zijn er werk

drukmiddelen bij de bekostiging gekomen. In het eerste jaar stonden deze apart vermeld en legden

wij daar apart verantwoording over af. Dat is nu niet meer zo. Op de Dorendal worden de

werkdrukmiddelen ingezet in de formatie. Zo is het mogelijk om een gewenst aantal groepen in stand

te houden.

Ieder jaar maken wij een begroting. Opdracht is om op een resultaat van 0 uit te komen. Alleen goed

beredeneerd mogen overschrijdingen plaatsvinden. De begroting wordt besproken met de MR die

hierop advies mag geven. Goedkeuring wordt gegeven door de raad van toezicht.

9.2 Ouderbijdrage en sponsoring

Ouderbijdrage
an het schooljaar een factuur van de Ouderraad en van Stichting TSO de Dorendal.
Jaarlijks wordt de ouders twee keer gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. De eerste vrijwillige
ouderbijdrage is opgebouwd uit de componenten Ouderraad en schoolreisje. De component van de
ouderraad wordt gebruikt voor activiteiten die ouders en school belangrijk vinden maar waarvoor
geen budget (over) is vanuit de overheidsgelden. Hierbij kan gedacht worden aan
sinterklaascadeautjes voor de onderbouwkinderen, de ingrediënten voor het kerstontbijt, spullen
voor de paasviering, huurmateriaal voor sportdagen.
De component schoolreisje wordt gebruikt voor de kosten van het schoolreisje dat de kinderen ieder
jaar meemaken.
Het totaal bedraagt in 2020 45,00

Aan de ouders van de kinderen van groep 8 vragen we € 30,00 extra voor het driedaagse
schoolkamp.

De tweede vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor de kosten die wij maken voor TSO
(tussenschoolse opvang). Wij hebben op de Dorendal een continurooster, wat betekent dat alle
kinderen bij ons overblijven. Het buitenspelen tussen de middag gebeurt onder toezicht van
leerkrachten en ouders, aangevuld met pedagogisch medewerkers van de Speelboerderij en vaste
vrijwilligers.  De kosten hiervan worden geïnd door Stichting TSO de Dorendal en bedragen per jaar
50,00 per kind.

Deze bijdragen zijn vrijwillig zijn en  tevens minimaal en kostendekkend. Voor het overmaken van de
ouderbijdragen ontvangen ouders  aan het begin van het jaar een factuur

Sponsoring
We onderschrijven het convenant over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs, zoals dat
op 24 januari 2002 door staatssecretaris Adelmund en 16 organisaties (o.a. de besturenraad,
ouderorganisaties, het LAKS, de AVS, de consumentenbond) is ondertekend.

Het al dan niet betalen van de ouderbijdrage heeft voor onze leerlingen geen gevolgen. Wij hebben

onze begrotingen gebaseerd op een realistische inschatting van het aantal betalingen dat door

ouders wordt gedaan.
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Bijlage: Meerjarenplanning 2019 - 2023

(ook te vinden op teamdrive: docenten: schoolplan)

Schoolplan de Dorendal 2019 - 2023
35


