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Hoofdstuk 1 - De school en haar omgeving 
 
Het schoolplan van Trifolium ligt voor u. 
Een school in ontwikkeling! De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een koerswijziging: 
de visie GROEI.  
In dit schoolplan kijken we kort en bondig terug op de doelstellingen en de behaalde resultaten van 

de afgelopen jaren, zowel op bestuurlijk niveau als onze school specifieke ontwikkeling. 

Vervolgens schrijven wij ons verhaal vanuit vijf pijlers van kwaliteit: het verhaal (visie op goed 

onderwijs), waarderen, leiderschap, cultuur en dialoog.  

 

Onze school 

Onze school Trifolium ligt in de wijk Gors-Zuid in de gemeente Purmerend, een kleurrijke wijk. 

Trifolium is een school waarbij het leerlingenaantal tussen de 160 en 170 ligt. Onze leerlingen komen 

voornamelijk uit het gebied/de wijk de Gors. Onze school staat in een wijk waar jonge gezinnen 

afwisselend met ouderen wonen. We zien daarbij dat bewoners van de Gors graag in de Gors blijven 

wonen of terugkeren naar deze wijk. Landelijk, in Purmerend en dus ook in de Gors is er sprake van 

een dalend geboortecijfer.  

Trifolium heeft een gemengde ouderpopulatie. De populatie van onze schoolbevolking geeft ons 

geen aanleiding om ons te focussen op een specifiek onderwijsaanbod.  

Onze uitstroom naar voortgezet onderwijs is zeer divers. Voor de cijfers verwijzen wij naar de 

schoolgids, de website van www.scholenopdekaart.nl en de jaarverslagen.  

Wij richten ons met ons onderwijsaanbod op een breed en gedifferentieerd aanbod waarbij we de 
totale ontwikkeling van de kinderen willen stimuleren. 
 
Korte terugblik 
Het is belangrijk om na een periode terug te blikken en te beschouwen welke ontwikkelingen er in de 
afgelopen jaren zijn geweest. 
Hierbij vragen wij ons voortdurend af: 
 

 Doet Trifolium de goede dingen? 
 Doet Trifolium de goede dingen goed? 
 Hoe weten wij dat? 
 Vinden anderen dat ook? 
 Wat doet Trifolium met die wetenschap? 

 

Op basis van de jaarlijkse kwaliteitsgesprekken met de voorzitter college van bestuur CPOW en de 

uitkomsten van de diverse tevredenheidsonderzoeken, kunnen wij concluderen dat de kwaliteit van 

het onderwijs op Trifolium voldoende is. Vanzelfsprekend blijft een kritische kijk hierop van belang 

om deze lijn naar continu verbeteren vast te houden. De resultaten van de eindtoets van groep 8 

waren de afgelopen jaren wisselend, ook signaleren wij enkele risico’s bij de resultaten van de 

toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. 

 

In de wekelijkse bordsessies vanuit actieplan leerKRACHT (in hoofdstuk 2 leest u meer over actieplan 

leerKRACHT en deze verbetercultuur), zijn er rondom deze aandachtspunten acties uitgezet, om met 

elkaar te werken aan deze verbetercultuur.  

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Naast het vormgeven aan de opdracht van ons bestuur om op Trifolium de opbrengsten te  

verbeteren, zijn de andere drie opdrachten: het leerlingenaantal te laten groeien, het imago van de 

school beter tot zijn recht te laten komen en de onderwijsvernieuwingen verder te implementeren. 

 

Ons doel is om de kinderen op onze school zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij 

waarin zij straks leven. Hoe deze maatschappij er uit zal komen te zien is ook voor ons nog onbekend, 

maar we weten wel dat iedere leerling zijn of haar talent(en) hiervoor nodig zal hebben. Graag 

werken we aan het ontwikkelen van deze talenten en doen dit door onze visie GROEI. Gelukkige- 

Respectvolle- Ondernemende- Empathische- Intrinsiek gemotiveerde kinderen, ouders en team. We 

hebben onze visie verdiept met onze missie: Van GROEI naar BLOEI. We accepteren de kinderen zoals 

ze zijn maar dagen ze uit om het beste uit zichzelf te halen zodat ieder kind op zijn eigen wijze tot 

bloei kan komen! 

 

Wij kijken met tevredenheid (terug) naar de bijeenkomsten met het team. De manier waarop wij de 

visie GROEI op de werkvloer gestalte hebben gegeven, nog steeds geven en ons als school hierin 

blijven ontwikkelen. Eigenaarschap bij de leerlingen is een rode draad tijdens onze overleg- en 

studie-momenten, betrokkenheid bij hun eigen leerproces en zelf feedback geven hierop.  

 

We werken aan een goede zorgstructuur. Op schoolniveau analyseren wij minimaal twee keer per 

jaar de midden- en eindtoetsen. Op deze studiemomenten worden de schoolresultaten bekeken. 

Hierbij wordt geëvalueerd of de ingezette interventies het gewenste resultaat hebben opgeleverd. 

Hieruit volgen acties die wij teambreed, bouw gerelateerd of in één groep specifiek gaan uitzetten. 

Het onderwijsaanbod, het onderwijsleerproces en de leerresultaten zijn kernbegrippen waarin wij de 

afgelopen jaren een verdieping hebben gemaakt. Vanuit het doel van de les, welke met kinderen 

besproken wordt, wordt het gemaakte werk geanalyseerd en wordt onderwijsaanbod voor de 

volgende dag of de komende periode afgestemd op onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

 

Het is zaak dat de positieve ontwikkeling van Trifolium gecontinueerd wordt en dat goed werkende 

onderwijsvernieuwingen geborgd worden in de onderwijscultuur van onze school. 

 

Femke Tump 

(directeur) 
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Hoofdstuk 2 - Uitgangspunten schoolbestuur CPOW 
Ons beleid is gericht op het realiseren van de hoogst haalbare opbrengsten bij leerlingen, om te 

beginnen op het gebied van de basisvaardigheden; taal, lezen en rekenen. Voor wat betreft de 

medewerkers neemt de verdere professionalisering, gericht op hogere leeropbrengsten, een 

belangrijke plaats in. Bij het werken aan de opbrengsten hebben we aandacht voor het welbevinden 

van zowel de leerling als de medewerker. Talentontwikkeling staat hoog op de agenda. In het 

strategisch beleidsplan is dit terug te zien. 

 

Het beleid van CPOW concentreert zich rond de kernbegrippen: professioneel, betrokken en 

vernieuwend. Daarnaast staan begrippen als opbrengstgerichtheid , resultaten en vakmanschap 
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centraal. De komende jaren zetten we niet alleen stevig in op het bereiken van optimale prestaties 

van de leerlingen, we leggen ook een duidelijke focus op de wijze waarop we goed, door waarden 

gedreven, onderwijs vormgeven. Het beschrijven van het karakter van de school dat je terugziet in de 

dagelijkse praktijk.  

 

Naast de bekende PCDA cyclus die wordt gebruikt om de ‘harde opbrengsten’ te monitoren, starten 

we vanaf dit schooljaar met de PVKV cyclus om de ‘zachte opbrengsten’ in kaart te brengen en te 

monitoren.  

 

Bij het gebruik van de PDCA-cylus kijken we vanuit de feitelijkheid, de actualiteit. Daarbij gaat het 

over: 

- leerdoelen en opbrengsten 

- de taal van de didactiek 

- citotoetsen en landelijk gemiddelde 

- tekorten 

- doorstroomcijfers 

- leerproblemen en leerachterstanden 

 

Bij de PDCA-cyclus is het de toekomst die voorspeld wordt vanuit de actualiteit ofwel voorspellende 

rationaliteit. Het gaat er hier om dat de maat genomen wordt vanuit, wat is: standaard leerling, 

standaard didactiek en standaardtoetsen. 

 

De PVKV-cylus wil daarbij een aanvulling zijn en is een creatieve herschrijving van betekenis: 

De P staat voor Praktijk: er gebeurt al zoveel goeds in het onderwijs; dat is onze bron van goede 

onderwijskwaliteit (Being your story) 

 

De V staat voor het waarderende Verhaal: we creëren hiervoor aandacht en focus en geven richting 

aan het goede (de bedoeling) van het onderwijs-pedagogisch handelen. (Telling your story) 

 

De K staat voor karakter. In de besluitvorming, het oordelen, wordt duidelijk of en in hoeverre het 
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waarderend verhaal doorwerkt in de praktijk van de schoolleiding en de leerkrachten. Is het karakter 

zichtbaar, merkbaar en ervaarbaar. (Living your story) 

 

De V staat voor verantwoording. Door verantwoording stelt de school vast (in dialoog en 

tegenspraak) in hoeverre men ook de bedoeling van goed onderwijs realiseert. (Deliberating your 

story)  

 

Het waarderende verhaal 

Hoe sturen deze verhalen nu de alledaagse praktijk van de school? Uit de verhalen die collega’s 

elkaar vertellen moeten de gezamenlijke bedoelingen duidelijk worden. ‘Wat vinden wij goed 

onderwijs en welke verhalen horen daarbij?’ Het verhaal wordt een uitdrukking van het karakter van 

de school en zodanig dat er door het team consistent gehandeld wordt: doen wat je zegt en 

handelen in overeenstemming met het verhaal of de bedoeling. Het karakter van de school wordt 

sterker als de pedagogische bedoelingen voor betrokkenen in de school helder zijn en ook 

daadwerkelijk leidraad zijn voor hun handelen. En daarbij is de wil van elke collega om hierin mee te 

gaan van essentieel belang. De leerkrachten moeten borg staan voor het verhaal van goed onderwijs. 

De leerkracht zelf moet borg staan voor het verhaal waar overeenstemming over is. Het moet 

duidelijk zijn dat jij als persoon het bent die dit wil. De wil, Ricoeur noemt dit de ‘ipse identeit’, ofwel 

zichzelf zijn is essentieel. Dan zal in scholen zichtbaar zijn vanuit welke bedoelingen leerkrachten 

handelen. Dan zal de bedoeling zichtbaar zijn in het gedrag van leerkrachten, kinderen en overige 

teamleden. Dit veronderstelt dat de school (respectievelijk een leerkracht, de leiding en kinderen) 

kan uitleggen wat de samenhang is tussen de onderwijspraktijken die de school aanbiedt en de 

bedoelingen die men voor ogen heeft. Uitgaande van het feit dat onderwijspraktijken uitdrukking zijn 

van leerdoelen, betekent dit dat men moet kunnen aangeven wat de samenhang is tussen de doelen 

en bedoelingen. Wat heeft een keuze voor een bepaalde vorm van projectonderwijs, buitenschoolse 

activiteiten etc. te maken met het waarderende verhaal van goed onderwijs. 

De verantwoording 

Het laatste element van de cyclus is verantwoorden. Dit element is van belang omdat scholen in hun 

kwaliteitszorg in staat moeten zijn om te leren en daardoor zichzelf kunnen vernieuwen en 

verbeteren. Scholen moeten in staat zijn om het eigen karakter (identiteit) te versterken en daardoor 

hun positie in de omgeving versterken. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Heeft de school 

wel het karakter dat zij zegt te hebben? Kun je dit zien in de praktijken die zij aanbiedt? Kun je dat 

zien in het handelen van de leerkrachten en het gedrag van de leerlingen? Verloopt de interactie 

tussen leerlingen en leerkrachten zoals is verteld? In hoeverre is haar verhaal niet alleen 

toekomstgericht maar ook waarheidsgetrouw en reeds aanwezig in de dagelijkse handel en wandel? 

In dit proces van verantwoording denken we in steeds wijdere cirkels: allereerst de kinderen en de 

ouders, de stakeholders rond de school waarmee men samenwerkt of die betrokken worden in het 

onderwijs. Aan andere scholen in de omgeving, maar ook de samenleving in brede zin.  

De verantwoording binnen de stichting CPOW krijgt op de volgende manieren vorm:  

- jaarlijkse cyclus van bezoeken aan en gesprekken met de scholen, te weten:  

o eerste begeleidingsgesprek door CVB  
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o formatiegesprek door stafmedewerker HRM 

o begrotingsgesprek door de controller  

o HRM & Arbo gesprek met verzuim coördinator en stafmedewerker HRM  

o kwaliteitsgesprek door CVB 

o tweede begeleidingsgesprek door CVB 

Alle scholen maken gebruik van de Monitor Goed Onderwijs. Deze monitor biedt scholen de 

mogelijkheid om de eigen status per indicator bij te houden en alle bewijsstukken overzichtelijk te 

ordenen. 

De constante verbetercultuur 

Wij streven binnen CPOW naar een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In deze 

verbetercultuur leren leraren van elkaar en verbeteren samen het onderwijs, ondersteund door hun 

schoolleider. En betrekken zij alle leerlingen op school bij het verbeteren van lessen. Deze 

verbetercultuur is afkomstig van Stichting LeerKRACHT en is verankerd binnen de organisatie waarbij 

er twee medewerkers van CPOW de rol van interne verandercoach op zich hebben genomen om de 

organisatie te helpen door deze verbetercultuur iedere dag weer een beetje beter te maken.  

De bordsessie 

Korte effectieve werksessie, waarin de collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreken 

op doelen die gezamenlijk gesteld zijn.   

Het gezamenlijk lesontwerp 

De doelen die de teams stellen worden vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen 

voor te bereiden maken de leerkrachten gebruik van elkaars kennis en kunde en kunnen lessen 

worden verbeterd. 

Het lesbezoek en de feedback 

Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen 

te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijgen leerkrachten ideeën over hoe het nog 

beter kan. 

De stem van de leerling 

De leerling is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback geven 

over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering. 

Bestuursniveau 

Niet alleen op schoolniveau, maar ook bestuursniveau wordt er op deze manier gewerkt, alle 

afdelingen werken middels verbeterborden aan een constante verbetercultuur.  

Het personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid binnen CPOW richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van de kwaliteit 

van het leerkrachtgedrag. Hiervoor zijn verschillende programma’s in het leven geroepen, afgestemd 

op de behoefte en ervaring van de medewerkers:  
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o Inductiebeleid voor startende leerkrachten;  

o LIO begeleiding; 

o Bovenschoolse coaching; 

o Samenwerking met extern coachingsbureau; 

o Scholingsaanbod op diverse gebieden;  

o Zij-instroombeleid; 

o Er is een werkgroep gestart Duurzame Inzetbaarheid die aan de hand een 

stappenplan de doelstelling van DI gaat verwezenlijken; 

o Er is scholingsbeleid t.a.v. intern begeleiders in opleiding (IBIO) en schoolleiders in op 

leiding (SIO);  

o Jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder het personeel. 

Met iedere werknemer wordt binnen een periode van 18 maanden de gesprekkencyclus doorlopen. 

Hiervoor maken wij gebruik van de digitale programma's Taakbeleid en Bekwaamheidsdossier van 

Cupella. 

Mogelijke oplossingen voor het lerarentekort in de komende jaren: 

o Onderwijs anders organiseren; 

o Zij-instromers werven; 

o Werkzoekende leraar weer voor de klas i.s.m het Participatiefonds; 

o Gepensioneerde oud-collega’s benaderen; 

o Loopbaanperspectief onderwijsassistenten; 

o Functie leraar ondersteuner (7) in het kader van duurzame inzetbaarheid; 

o Uitbreiden flexibele schil. 

 

Erik Abbink 

Voorzitter College van Bestuur 

Januari, 2019 
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Hoofdstuk 3 - Vijf pijlers van geïnspireerd goed onderwijs  

 

3.1 Het verhaal 

Wat betekent geïnspireerd goed onderwijs op Trifolium? Welke waarden zijn belangrijk en vormen 

samen een gedeeld verhaal van onze school? 

De stichting CPOW  heeft voor haar scholen in het strategisch beleidsplan richtlijnen vastgesteld 

voor de vormgeving van het onderwijs.  

Bij het onderwijs gaat het er bij CPOW in essentie steeds om dat leerlingen zelfverzekerd, 

krachtig en competent de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten.  

CPOW richt zich op hun geluk en welbevinden en het optimaal presteren van alle leerlingen. 

 

Onze school heeft de bestuurlijke richtlijnen omgezet in schoolspecifiek beleid dat passend is bij 

kenmerken van de actuele populatie, de wijk waar de school gelegen is en de mogelijkheden van 

personeel, middelen, financiën en huisvesting.  

 

Onze missie: Van GROEI naar BLOEI 

 

We accepteren kinderen zoals ze zijn maar dagen ze uit om het beste uit zichzelf te halen zodat 

ieder kind op zijn eigen wijze tot bloei kan komen!  

 

Dit bereiken wij met  onze visie GROEI 

 

Gelukkige 
Respectvolle 
Ondernemende 
Empathische 
Intrinsiek gemotiveerde  
 
Kinderen, team en ouders 
 

 

Deze waarden betekenen voor ons:  

 Gelukkig betekent voor ons: flow, trots, plezier en bewust keuzes maken. 
  Onder respectvol verstaan wij: in dialoog met elkaar gaan, kinderen-leerkrachten-ouders en 

onderling 
 Op Trifolium is ondernemend zijn initiatief nemen, handelend en actief leren 
 Empatisch betekent voor ons: perspectief nemen van de ander 
 Intrinsiek gemotiveerd: ruimte creëren voor passie en initiatieven van kinderen 

Trifolium is een oecumenische basisschool met ruimte en respect voor diversiteit 
Wij geloven in onderwijs dat werkt vanuit gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwen en 
saamhorigheid waarbij wij als school een gemeenschap vormen waarbij we verscheidenheid zien als 
meerwaarde. 
 



 
12 

Op Trifolium werken wij als team vanuit de oecumenische grondslag van de school.  
Onze geloofswaarden richten we als volgt in: 

Gelukkig; iedereen mag geloven in zichzelf en trots zijn op het gezin waaruit hij/zij komt. Vanuit deze 
basis de ander zijn/haar geluk en geloof gunnen. 

Respectvol; iedereen laat elkaar in zijn/haar waarde. Wij gaan met elkaar in gesprek in plaats elkaar 
te (ver)oordelen. 

Ondernemend; iedereen mag zijn/haar geloof actief uitdragen, waarbij het principe respectvol leven 
en laten leven leidend is. 

Empatisch; iedereen neemt het perspectief van de ander in. Er is begrip voor de mening en 
zienswijze van de ander. 

Intrinsiek gemotiveerd; er is ruimte voor iedereen om te leven en te geloven vanuit zijn/haar 
gedachten. 

Dit vindt u terug in ons dagelijks handelen met kinderen, team en ouders. 

 

Binnen alle lagen van onze samenwerking staan deze kernwaarden met hun betekenis centraal. 

Jaarlijks stellen wij ons open voor overleg met kinderen, team, ouders, bestuur en externe partners 

door middel van: 

 Kinderen: kindgesprekken, bordsessies in de klas, gesprekken n.a.v. SCOL (Sociaal 

Competentie ObservatieLijst), leerlingtevredenheidsonderzoek en leerlingarena’s. 

 Team: gezamenlijke studiedagen, bordsessies, gesprekkencylcus, teamoverleggen en IB-

gesprekken.  

 Ouders: ouder-kind-gesprekken, ouderarena’s, tevredenheidsonderzoek, MR, OV, TMO.  

 Bestuur: begeleidings- en kwaliteitsgesprekken. 

 Externe partners: bijvoorbeeld SWV (Samenwerkingsverband), SBZW 

(Schoolbegeleidingsdienst), PSZ (peuterspeelzaal), BSO (buitenschoolse opvang), overblijf, 

SPURD, etc. Structurele en incidentele overleggen die vanuit de samenwerking of het 

jaarplan gevoerd worden.  

Vanuit deze lagen krijgen wij input. Wij ervaren dat we goed op weg zijn om de kernwaarden met de 

betekenissen vorm te geven binnen het onderwijs op Trifolium.  

Om het gezamenlijk uitdragen op alle gebieden en binnen alle lagen daadwerkelijk tot uiting te laten 

komen, vraagt om het regelmatig voeren van het gesprek. Hierbij is reflecteren belangrijk.  

 

Ambitie: 

 De kernwaarden zijn daadwerkelijk zichtbaar in het dagelijks handelen van een ieder.  

 

3.2 Waarderen 
Wat vinden wij van waarde voor onze leerlingen, voor de samenleving en voor het leren van de 
kinderen? 
 
Wat de school van waarde vindt voor de toekomst van de kinderen hebben wij bij pijler één 
beschreven: “Bij het onderwijs op Trifolium gaat het er in essentie om dat leerlingen zelfverzekerd, 
krachtig en competent de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten.” 
 
Wij leren binnen alle lagen van en met elkaar. Dit willen we bereiken door de betrokkenheid van 
kinderen bij hun eigen leerproces te verhogen. Kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces. 
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Onze focus ligt op het coöperatief leren, talentontwikkeling door uitdagend onderwijs en het 
benutten van digitalisering. 
 
Wij zorgen ervoor dat kinderen: 

 Ondernemend leren 
 Zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten door binnen het leerproces in gesprek te gaan 

over het doel van de les en waar zij hier in staan. 
 Gestimuleerd worden in het maken van bewuste keuzes in hun leerproces 
 Binnen hun eigen mogelijkheden en behoeften de juiste begeleiding krijgen. 

 

Het geven van vertrouwen en ruimte hiervoor komt voortdurend terug.  
 
Ambitie: 

 De kinderen voelen dat zij na 8 jaar basisonderwijs er écht toe doen! Vanuit het positief 
welbevinden zijn zij zich bewust van hun talenten, waardoor zij binnen hun vaardigheden en 
cognitieve capaciteiten in staat zijn om waardevolle inbreng te hebben in de wereld om hen 
heen (burgerschapcompetenties). 
 

3.3 Leiderschap 
Op welke manier kunnen wij bijdragen aan het denken en besluiten over onderwijs en wat is 
daarvoor aan inspiratie en professionalisering nodig? 
 
Wij dragen zorg voor onze onderwijsontwikkeling door op alle lagen continu in gesprek te zijn met 
een open houding en open dialoog (samen) met kinderen, het team, de ouders, het bestuur en 
externe partners. Het (ondernemend) leren staat hierbij centraal. Ons doel is om de opbrengsten op 
alle terreinen te blijven verbeteren! 
 
We zien hierbij drie verschillende rollen: 

 Adviserende rol 
- Kinderen: dagelijks evalueren van het leerproces, het houden van bordsessies in de klas en 
jaarlijks het gesprek voeren met een afvaardiging uit de groepen van de midden- en 
bovenbouw middels de leerlingarena/leerlingenraad. 
- Ouders: een vertegenwoordiging van de ouders heeft zitting in de MR of OV. Overleggen 
binnen deze geledingen vinden minimaal zes keer per jaar plaats. Ook houden wij jaarlijks 
een ouderarena waarin wij de ouders feedback vragen. En wordt er jaarlijks een 
tevredenheidsonderzoek afgenomen.  
- Team: met behulp van actieplan leerKRACHT, volgens een vast cyclus, ga je de verdieping in 
op het verbeteren van het handelen op de werkvloer. Inhoudelijke werkgroepen, welke zijn 
ingedeeld op interesses en talenten en tijdens de studiedagen.  
- Bestuur: op de domeinen personeel, onderwijs, financiën, ICT zijn medewerkers in dienst op 
bestuurskantoor waar de scholen advies kunnen vragen en waar de richtlijnen uitgezet 
worden.  
- Externe partners: SMW (schoolmaatschappelijk werk), SBD (schoolbegeleidingsdienst), SWV 
(samenwerkingsverband), buurtnetwerk, SPURD.  

 Besluitvormende rol 
Vanuit de input die komt vanuit kinderen, ouders en het team worden besluiten genomen 
door de directie. Deze besluiten leiden tot een oplossing of actie waarbij het kind centraal 
staat. 

 Controlerende rol 
- Bestuur 
- Inspectie 

Bij de onderwijsvernieuwingen kijken wij of deze passen binnen onze visie en missie van GROEI naar 
BLOEI. De kernwaarde ondernemerschap staat hierbij centraal. Ondernemen zien wij als initiatief 
nemen, handelen en actief leren. De rol van de leerkracht is steeds meer coachend in plaats van 
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sturend. Door middel van het stellen van de juiste vragen zetten we de kinderen aan het denken om 
het ondernemend leren te bevorderen. Op dit moment zijn de studiedagen van IPC hierbij helpend. 
Bij de bouwoverleggen en bij de bordsessies is dit een pijler die steeds weer terugkomt.   
 
Wij halen de inspiratie uit verschillende bronnen: lesbezoeken bij elkaar, leerlingarena, ouderarena, 
kindgesprekken, literatuur, studiedagen op school, CPOW studiedagen, studiedagen vanuit het 
samenwerkingsverband, leerKRACHT sessies. Door het faciliteren van deze inspiratiesessies 
stimuleren verschillende gelederen het persoonlijk leiderschap bij de medewerkers die op alle lagen 
binnen de organisatie werkzaam zijn.  
Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. 
 
Ambitie 

 We zijn nooit uitgeleerd. Een ambitie hierbij is om de spiegel naar jezelf (zowel leerkrachten 
als bij de kinderen) te hebben en te houden. Reflectief te zijn in wat je aan het doen bent. 
Bewuste keuzes maken in het handelen.  
Het dagelijks handelen en het uitdragen van de visie is hierbij het uitgangspunt, waarbij de 
focus ligt op: 
- vertrouwen geven 
- coachende rol van de leerkracht 
- kindgesprekken gericht op het proces 
- instructie naar behoeften, waarbij de kinderen zien wat ze nodig hebben en kritisch kijken 
naar hun eigen werk. 
- inzetten hogere orde vragen stellen, waarbij de vaardigheden analyseren, evalueren en 
creëren nodig zijn (Taxonomie van Bloom).  
 

3.4 Cultuur 
Wat zien wij als kwaliteit van onderwijs en hoe krijgt dit vorm? Hoe is dit gerelateerd aan het 

pedagogische klimaat van onze school? 

 
Het onderwijsaanbod, onderwijsleerproces en de leerresultaten zijn de kernbegrippen die cyclisch 
met elkaar verbonden zijn. In het dagelijks handelen van de leerkracht zie je dit terug. Vanuit het 
doel van de les, welke met de kinderen besproken wordt, wordt het gemaakte werk geanalyseerd en 
wordt het onderwijsaanbod voor de volgende dag of de komende periode afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van de kinderen.  
 
Op schoolniveau analyseren wij minimaal twee keer per jaar. Op deze studiemomenten analyseren 
wij met elkaar de schoolresultaten. Hierbij wordt geëvalueerd of de ingezette interventies het 
gewenste resultaat hebben opgeleverd. Hieruit volgen acties die wij teambreed, bouwgerelateerd of 
in één groep specifiek gaan uitzetten.  
 
Wij zien de school als een mini-maatschappij en bieden de kinderen de gelegenheid om de nodige 
sociale vaardigheden hiervoor te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de 
kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een 
democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de 
gang van zaken in de groep, op school en daarbuiten. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee 
de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan 
worden. 
 
De leerkracht, de leerlingen en ouders zijn voor elkaar een rolmodel. De stem van alle geledingen 
wordt serieus genomen en gewaardeerd. Iedereen mag er zijn. De rol van de leerkracht is veelzijdig; 
hij is coachend, observerend, soms corrigerend en veelal begeleidend. Het pedagogisch handelen 
staat in relatie tot de visie GROEI. 
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Veiligheid op Trifolium als het gaat om goed leren, leven en samenleven borgen wij door: 

 Samen met de kinderen afspraken te maken over goed gedrag. Dit hangt zichtbaar in iedere 
klas. Daarnaast hebben wij als school vijf schoolregels die voor iedereen op school gelden.  

 Alle medewerkers en direct betrokkenen hebben voor de kinderen een voorbeeldfunctie. 
Een positieve benadering is hierbij het uitgangspunt.  

 De eerste vier weken van ieder schooljaar zijn de ‘Gouden Weken’, groepsbevorderende 
werkvormen worden dagelijks ingezet om te zorgen voor een pedagogisch klimaat waar 
iedereen zich veilig en geborgen voelt.  

 De principes van de Vreedzame School worden dagelijks uitgevoerd en gehanteerd. 
 Aan de kinderen van groep 7 en 8 wordt het volgen van een mediatoren cursus jaarlijks 

aangeboden. De mediatoren spelen een belangrijke rol in het oplossen van conflicten waarbij 
de veiligheid in het gedrang kan zijn.  

 Jaarlijks monitoren wij de sociale veiligheid middels een tevredenheidsonderzoek onder 
leerlingen, ouders en teamleden. Aan de hand van deze resultaten gaan wij met alle 
geledingen in gesprek, zoals met een leerlingarena en een ouderarena, en volgen er mogelijk 
acties.  

 In de groepen 1/2 wordt d.m.v. het observatie instrument KIJK! de sociaal emotionele 
ontwikkeling geregistreerd, vanaf groep 3 gebruiken wij hiervoor SCOL (Sociale Competentie 
ObservatieLijst). De kinderen in groep 6, 7 en 8 vullen in SCOL ook zelf een vragenlijst in. De 
gegevens uit beide instrumenten worden gebruikt voor het opstellen van het groepsplan 
gedrag. Tevens wordt er vanuit deze gegevens een schoolanalyse gemaakt en wordt het 
resultaat teambreed geanalyseerd. 

Ambitie 

 Wij zien dit als een voortdurend alert blijvend proces, waarbij niet uitgegaan kan worden over 
vanzelfsprekendheid. Een goede sociale veiligheid in en om de school zijn voorwaarden om 
goed te kunnen leren en samenleven.  

 

3.5 Dialoog 
Hoe organiseren we de dialoog over wat goed onderwijs is met leerlingen, ouders en stakeholders.  

 
Door middel van het inzetten van bordsessies, kringgesprekken, kindgesprekken, 
portfoliogesprekken, leerlingarena, lessen levensbeschouwelijke vorming, de lessen van De 
Vreedzame School, maar ook de inhoudelijke onderwerpen van bijvoorbeeld de begrijpend 
leeslessen m.b.v. de methode nieuwsbegrip (begrijpend leeslessen), etc. krijgt de leerkracht inzicht 
hoe de leerling denkt over goed onderwijs, de toekomst en de samenleving.  
De informatie die hieruit naar voren komt, bepaalt ons handelen als professional.  
 
‘Trifolium’, de naam van de school, is een klaver. Alle klaversoorten hebben drietallige bladeren met 
steunblaadjes aan de voet van de bladsteel. Vandaar dit passende logo bij de naam van school.  
Het logo van de school symboliseert de handen van kind-ouder-leerkracht. De bloem met drie 
handen staat centraal voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerontwikkeling van het 
kind.  
Wij zorgen voor ouderbetrokkenheid door een effectieve samenwerking tussen ouders en school 
waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen. De kennis van ouders over hun kind wordt in 
ieder geval ingezet tijdens de (start)gesprekken, ondersteuningsteambijeenkomsten en de portfolio 
gesprekken.  
School en ouders werken samen aan goed onderwijs en opvoeding. Waar school het verlengstuk is 
m.b.t. opvoeding, zijn ouders het verlengstuk voor het onderwijs dat hun kind op school aangeboden 
krijgt.   
 
Wij vinden het belangrijk om kennis en ervaringen van verschillende organisaties, bijvoorbeeld SBD 
(schoolbegeleidingsdienst), SWV (Samenwerkingsverband), e.d., te ontvangen en ervaringen te delen 
om goed onderwijs te realiseren voor de kinderen.  
Trifolium werkt nauw samen met de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en Spurd.  
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Op velerlei momenten wordt er gekeken of de samenwerking oplevert wat van belang is voor de 
ontwikkeling van het kind.  
 
De school staat open voor feedback en andere meningen. Het gesprek voeren met elkaar vinden wij 
hierbij van groot belang. Bij tegenspraak en of kritiek zullen wij altijd uitzoeken in hoeverre dit een 
verrijking of een verbetering zal zijn. Zo nodig zullen wij ons onderwijs bijsturen; ons onderwijs blijft 
een bewegende, lerende organisatie. 
 
Ambitie: 

 De input van alle geledingen (leerlingen, ouders en extern betrokkenen) als inspiratiebron 
blijven gebruiken en nog meer inzetten om het onderwijsaanbod voor alle leerlingen passend 
te maken.  
Het spreken van dezelfde taal onder alle betrokkenen. 
Gebruik maken van elkaars talenten. 
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Hoofdstuk 4 – Wettelijke opdrachten 

 

De overheid stelt aan alle basisscholen wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijskwaliteit en de 

inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen onderwijskwaliteit, de 

inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school aan deze basiskwaliteiten 

voldoet. Op welke manier Trifolium vanuit de visie GROEI werkt aan deze basiskwaliteiten, staat 

beschreven bij de eigen aspecten van kwaliteit. 

 

4.1 Onderwijsproces 

4.1.1 Het aanbod 

Het aanbod bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs en samenleving.  

 

Het aanbod van ons onderwijs is gebaseerd op de kenmerken en ontwikkelbehoefte van de groep in 

het algemeen en voldoet aan de kerndoelen. In hoofdstuk 5.2 Is te lezen met welke methodes wij 

werken en welke specifieke afspraken wij hierover hebben. Het aanbod en de doelen zijn gericht op 

het behalen van de referentieniveaus voor technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Wij 

zijn gestart met masterclass OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs). Hierbij gaan wij de 

komende twee jaar per vakgebied een schoolambitie uitspreken op schoolniveau.  

Kenmerken van ons aanbod: 

 Een doorgaande lijn in de school en de borging hiervan. Aandacht voor het didactisch en 
pedagogisch handelen van de leerkracht. Op dit moment hebben wij ons rekenonderwijs 
beschreven in een onderwijsplan. Schooljaar 2019-2020, 2020-2021 gaan wij dat ook 
uitschrijven voor begrijpend lezen, taal en spelling. Op dit moment wordt het aanbod voor 
deze vakken nog uitgeschreven in de groepsplannen.  

 Aan de ouders van de kinderen die net vier jaar geworden zijn, vragen wij om het 
entreeformulier in te vullen. De leerkrachten van de onderbouw kunnen op deze manier 
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling.  

 Bij de start in een nieuwe groep/schooljaar vindt er binnen de eerste maand een 
startgesprek plaats met leerkracht, leerling en ouder. Hierbij wordt aangegeven door de 
leerling en ouder welke behoeften er zijn t.a.v. de leerontwikkeling. De leerkracht kijkt of hij 
tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften. Dit geldt ook voor de kinderen die 
instromen gedurende het schooljaar in groep 2 t/m 8.   

 Lessen worden aangeboden vanuit een doel. Het doel van de les staat centraal in het aanbod 
en wordt gedeeld met de kinderen. 

 Middels traject leerKRACHT hebben wij bordsessies met het team en bordsessies met de 
leerlingen in de klas om over het aanbod in de klas(sen) in gesprek te gaan. 

 Een lesaanbod voor plusleerlingen d.m.v. compacten en verrijken middels de materialen uit 
de Levelbox. 

 Coöperatief werken in alle groepen 
 Energizers worden regelmatig ingezet tijdens de les of tussen twee lesmomenten in. 
 Het aanbod om sociale competenties te ontwikkelen zit in de Vreedzame School, in alle 

groepen wordt dit dagelijks aangeboden. 

 
Eigen aspecten van kwaliteit 
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 Een toekomstgericht aanbod aan de hand van de 21ste eeuwse vaardigheden. Hierbij worden 
de chromebooks, iPads en de Prowise borden ingezet als ondersteunend middel.  

 Thematisch onderwijs waarbij spelend en ontdekkend leren het uitgangspunt is bij het 
onderwijsaanbod in de onderbouw. Een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving in de 
onderbouw (welke groeiende is in de middenbouw en bovenbouw), waarbij de leerlingen 
actief betrokken wordt het leerproces bevorderd. 

 Een thematisch aanbod voor de vakgebieden die onder wereldoriëntatie vallen d.m.v. de 
methode IPC (International Primary Curriculum) waar ook de vakken techniek, muziek, mens 
& maatschappij, kunstzinnige vorming, internationaal, ICT en bewegingsonderwijs in 
geïntegreerd zijn.  

 
Voor de komende jaren is onze ambitie:  

 Het creëren van een rijke leeromgeving om te komen tot een hogere betrokkenheid en 
welbevinden bij kinderen.  

 Onderzoeken op welke manier wij een leerplein kunnen inzetten in ons onderwijs, 
waarbij flexibele werkplekken in de klas, op de gang en op het leerplein een onderdeel 
zijn.  

 Samenwerking versterken en uitbreiden met externe partners, waarbij vakspecialisten 
ingezet worden (tijdens een project of een bepaalde periode) op creatief en muzikaal 
vakgebied. 

 De methodevervanging vindt structureel plaats, jaarlijks wordt dit overzicht met het 
team doorgenomen en waar nodig aangepast.  

 ICT is volledig geïntegreerd in het dagelijks onderwijsaanbod (verwerking / extra 
inoefeningen) waarbij de 21ste vaardigheden toegepast worden. 

 Visie op digitale geletterdheid is opgesteld met het team. 
 
4.1.2 Zicht op ontwikkeling 
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een niet onderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen.  
 
De ontwikkeling van kennis en vaardigheden worden voor elke leerling gevolgd m.b.v.; Cito LOVS 
voor gr. 3-8 (Leerling en OnderwijsVolgSysteem), KIJK voor gr. 1-2 (obervatie en registratiesysteem), 
SCOL voor gr. 3-8 (Sociale Competentie ObservatieLijst) , IEP eindtoets voor gr.8. De informatie die 
uit deze leerlingvolgsystemen komt, wordt vergeleken met gegevens die de methode-gebonden 
toetsen (gr. 3-8) en observaties (gr. 1-8) opleveren. De analyse van deze informatie wordt 
gecombineerd met de specifieke kind- en groepsfactoren. Hierdoor wordt de onderwijsbehoefte van 
een individuele leerling en/of de groep zichtbaar en kan de leerkracht het onderwijs op deze 
onderwijsbehoeften afstemmen. Leerlingen die uitvallen krijgen herhaling. Leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben, krijgen verdiepingsstof. Leerkrachten maken o.a. instructiegroepen op basis 
van de toetsuitslagen.  
Leerkrachten hebben minimaal drie keer per jaar een structureel overleg met de IB’er (Intern 
Begeleider) om vast te stellen in welke mate een leerling van het aanbod profiteert.  
Voor de start van een schooljaar vindt de groepsoverdracht naar de volgende leerkracht plaats 
middels een groeps-didactisch overzicht. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn in een effectief 
aanbod. Voor zij-instromers wordt informatie opgevraagd bij de vorige school. Zo kent de leerkracht 
de beginsituatie van zijn/haar groep en daarbinnen van de individuele leerlingen.  
De extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn vastgelegd in individuele handelingsplannen of 
OPP’s (Onderwikkelingsperspectief) 
 
Eigen kenmerken: 

 Het gebruiken van de registratiemonitoren behorende bij de methodes. 
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 Het systematisch volgen van leerlingen op reken- en taalgebied én op het gebied van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Standaard wordt de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus voor 
alle leerlingen twee keer per jaar doorlopen en vier keer per jaar voor leerlingen waarvan de 
ontwikkeling achterblijft.  

 Twee keer per jaar vindt er een studiemoment opbrengsten plaats, waarbij de resultaten van 
KIJK en Cito LOVS op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd worden. 

 Verslaglegging van oudergesprekken in Parnassys (leerlingadministratie- en -volgsysteem) 
 Resultaten en leerontwikkeling worden verwerkt in een portfolio welke twee keer per jaar 

uitgaat. Dit portfolio is in ontwikkeling. Leerlingen hebben ook een eigen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit portfolio, deze wordt momenteel uitgebouwd. 

 Het evalueren van de dagelijkse lessen in de weekplanner. 
 Het voeren van kindgesprekken. 
 Werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid door structureel overleg met de intern 

begeleider.  
 AB’ers (Ambulant Begeleiders) die ondersteuning bieden aan de leerkrachten, IB’er (Intern 

Begeleider) en kinderen voor het bieden van een passend onderwijsaanbod waarbij de 
leerontwikkeling nauw gevolgd wordt.  

 Cyclisch overleg met de OSA (OnderSteuningsAdviseur) waarmee ook de BOT (Breed 
Ondersteuings Team) overleggen plaatsvinden.  

 Het voeren van leerling-leerkracht-ouder gesprekken. Deze vinden minimaal 2x per jaar 
plaats.  

 
Eigen aspecten van kwaliteit:   

 Voor de leerontwikkeling binnen IPC maken wij gebruik van het assessment for learning 
programma. De leerdoelen van de geïntegreerde vakgebieden worden bijgehouden. 

 Met de kinderen vinden er kindgesprekken plaats over de leerontwikkeling binnen de 
assessmentdoelen van IPC. Met het assessment for learning worden kinderen eigenaar van 
hun leren, dat wil zeggen dat de leerkracht samen met de leerlingen de voortgang monitort.  
 

Voor de komende jaren is onze ambitie:  
 Het opstellen van een ‘communicatieplan’, waarbij de behoefte in mate van contact van de 

leerling, ouder en leerkracht opgesteld wordt aan het begin van een schooljaar.  
 Onderzoeken op welke manier wij ouders inzage willen geven in het ouderportaal van 

ParnasSys.  
 De input van alle geledingen (leerlingen, ouders en betrokkenen) als inspiratiebron blijven 

inzetten en blijven gebruiken om het onderwijsaanbod voor alle leerlingen passend te 
maken.  

 Het regelmatig voeren van kindgesprekken gericht op het proces met alle leerlingen in de 
klas. De theorie over het voeren van kindgesprekken is bekend bij de leerkrachten.  

 

 
4.1.3 Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.  
 
Het pedagogisch-didactisch beleid van Trifolium is gericht op onze visie: Gelukkige, Respectvolle, 
Ondernemende, Empatische en Instrinsiek gemotiveerde kinderen, leerkrachten en ouders. Er wordt 
een leerklimaat gecreëerd om de leerlingen actief te maken en te houden. Betrokkenheid en 
eigenaarschap zijn twee begrippen die bij het aanbod van de lessen en het handelen van de 
leerkracht centraal staan.  
Leerkrachten plannen en structureren hun handelen op basis van de resultaten vanuit bovenstaande 
beschrijvingen. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde 
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eindniveau van de leerlingen. De methode is op dit moment nog het middel om de leerstof in 
opbouw aan te bieden. De leerdoelen per leerjaar zijn bekend bij de leerkrachten.  
De behoefte aan instructie- en onderwijstijd is afgestemd op de behoefte van de groep en de 
individuele leerling.  

 
Het didactisch handelen is beschreven in de Kijkwijzer (zie bijlage), welke wij gebruiken tijdens ons 
jaarlijkse klassenbezoek. Dit klassenbezoek wordt gedaan door de  IB’er (Intern Begeleider) en de 
directeur. Daarnaast vindt er regelmatig een flitsbezoek plaats, waar een reflectieve vraag door de 
IB’er of directeur gesteld wordt aan de leerkracht waar een inhoudelijk gesprek over plaatsvindt.  
 
Eigen kenmerken: 

 Het didactisch handelen van de leerkracht staat beschreven in de kijkwijzer, welke 
jaarlijks wordt afgenomen.  

 Het creëren van hoge betrokkenheid van de leerlingen (d.m.v. bordsessies in de klas, 
coöperatieve werkvormen en activerende werkvormen). 

 In de Kijkwijzer is het didactisch handelen van de leerkracht beschreven (zie bijlage). 
 Er vinden inhoudelijke gesprekken plaats n.a.v. de flitsbezoeken die regelmatig 

plaatsvinden, waar een reflectieve vraag aan een leerkracht gesteld wordt. 
 Feedback wordt aan de leerlingen gevraagd door de leerkracht over zijn/haar uitleg en 

handelen. 
 Tijdens de bordsessies wordt het didactisch handelen met elkaar besproken: wat werkt!? 

Deze succeservaringen worden bekeken bij elkaar en uitgeprobeerd in de (andere) 
groepen.  

 
Voor de komende jaren is onze ambitie: 

 Het werken met formatieve assessments (waarbij o.a. collegiale consultaties, betrokkenheid 

van de leerlingen, feedback vragen en geven, stem van de leerling, succescriteria een 

onderdeel zijn.) 

 Growth Mindset cultuur wordt gedragen en op alle lagen van de school. Team wordt 

geschoold in deze theorie.  

 Het didactisch handelen vanuit het instructiemodel EDI is in alle groepen op elkaar 

afgestemd en inhoudelijk bekend bij de leerkrachten. 

 EDI wordt ingezet om het niveau in onderwijsaanbod te verhogen en het didactisch handelen 

te versterken.  

 De houding/rol van de leerkracht als coach stimuleren en vaardigheden ontwikkelen, waarbij 

de focus ligt op het (bij)sturen in het proces van het dagelijks handelen. 

 Het verhogen van ‘hogere orde’ vragen stellen, waarbij de vaardigheden analyseren, 

evalueren en creëren nodig zijn.  

 Bewegend leren een plaats geven binnen het onderwijs op Trifolium. Hierbij wordt de 

omgeving (met het schoolplein) bij betrokken en worden er o.a. dagelijks energizers 

aangeboden.  

 

4.1.4 (Extra) Ondersteuning  

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.  
 
Binnen de mogelijkheden van de school wordt voor leerlingen die dit nodig hebben een passend 
aanbod georganiseerd. Dit aanbod wordt structureel geëvalueerd en zo nodig aangepast. De 
organisatie van de zorg staat beschreven in ons ondersteuningsplan en ondersteuningsprofiel. Voor 
leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt dit in een ontwikkelperspectief (OPP) vastgelegd. 
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Eigen kenmerken:  

 Voor elke leerling met een eigen leerlijn wordt een OPP (Ontwikkelingsperspectief) 
opgesteld, omdat we voor elke leerling ontwikkeling willen stimuleren en structureel 
evalueren of dit lukt.  

 Vier keer per jaar monitoren van ontwikkeling van leerlingen met een OPP, HP 
(Handelingsplan) of leerlingen waar we een risico op zorg vermoeden. 

 Het ondersteuningsplan is opgesteld door de intern begeleider en directeur. Het plan is 
opgesteld om inzicht te geven in onze zorg- en ondersteuningsstructuur.  

 Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks vastgelegd door intern begeleider en 
directeur. We bepalen welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat 
nodig hebben en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van dit profiel 
bepalen we welke expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat betekent voor de 
leerkrachten, zowel wat betreft de scholing als de toerusting. Ondersteuning is het geheel 
van preventieve en curatieve interventies binnen de onderwijsstructuur van de school. Deze 
worden planmatig en in samenwerking met eventuele externe partners uitgevoerd zodat 
leerlingen zich ontwikkelen in een veilige schoolomgeving. De school heeft continu zicht op 
de ontwikkeling van de leerlingen. Ouders en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en 
het plan van ondersteuning.  

 Indien een leerling niet meer de juiste afgestemde begeleiding en ondersteuning kan krijgen, 
komt hij/zij in aanmerking  voor extra begeleiding (niveau 3). Deze extra begeleiding wordt  
uitgevoerd door (eigen) leerkrachten, onderwijsassistenten of externe partners.  

 
Voor de komende jaren is onze ambitie:  

 Het voortzetten van bovenstaande kwaliteitsaspecten.  
 

4.1.5 Samenwerking  

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.  
 
Trifolium werkt nauw samen met de PSZ (peuterspeelzaal). Met betrekking tot de kinderen die vanuit 
de PSZ naar Trifolium gaan wordt de informatie uitgewisseld en de begeleiding van de leerlingen 
wordt afgestemd.  
Als er een leerling van een andere school instroomt op Trifolium, dan neemt de directeur of IB’er 
(Intern Begeleider) structureel contact op met de voorgaande school voor een feitelijke en zo nodig 
een warme overdracht. Omgekeerd zorgt de leerkracht en de intern begeleider bij vertrek van de 
school voor voldoende informatie voor de toekomstige school van een leerling.  
 
Met het samenwerkingsverband is een intensieve samenwerking. Het contact met de wijkagent vindt 
regelmatig plaats. Culturele instanties om het aanbod voor de leerlingen te verrijken en de extra hulp 
die gezinnen nodig hebben wordt gezamenlijk georganiseerd.  
Door deze intensieve samenwerkingen krijgen alle kinderen, met name de kwetsbare leerlingen, 
extra ondersteuning.  
De ouders worden gezien als sparringspartners om gezamenlijk ze goed mogelijk aan te kunnen 
sluiten bij de behoeften van de leerling(en). Ons logo, bestaande uit drie handen, symboliseert deze 
samenwerking (kind, ouder, school).  
 
Eigen kenmerken: 

 Trifolium heeft een betrokken oudervereniging. 
 De MR (MedezeggenschapsRaad) denkt mee met het beleid op school en kijkt positief 

kritisch naar de ontwikkelingen.  
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 Op Trifolium kunnen de leerlingen gebruik maken van de overblijf. De overblijf wordt 
gedraaid door vrijwilligers, waarbij er dagelijks een overblijfcoördinator aanwezig is.  

 Ouders worden betrokken bij de extra ondersteuning, zowel in het voortraject als de 
uitvoering en de evaluatie.  

 Binnen de eerste drie weken van het schooljaar presenteren de leerkrachten in vogelvlucht 
wat de kinderen dat schooljaar gaan leren. Deze informatie wordt meegegeven op papier. De 
leermiddelen waar mee gewerkt wordt kunnen op deze avond bekeken worden.  

 Twee keer per jaar is er een kijkmoment in alle klassen waarbij de leerling laat zien wat er 
geleerd wordt in de klas. 

 
Eigen aspecten van kwaliteit:  

 Iedere zes weken vindt er een buurtnetwerk en jeugdoverleg plaats, geleid door de manager 
van CLUP, waarbij veel instanties die in het Centrum en de Gors samenwerken gebruik 
maken van elkaars expertise. Casussen worden met elkaar gedeeld en begeleiding die nodig 
is wordt geïnventariseerd en met elkaar afgestemd. Directeur of IB’er (Intern Begeleider) van 
Trifolium neemt hier een aantal keer per jaar aan deel en brengt casussen in als hier 
behoefte aan is.  

 Ouders van de groepen 1/2 kunnen bij binnenkomst in de klas tijdens de inloop samen met 
hun kind een werkje of activiteit doen. De deur sluit uiterlijk om 8.55 uur. 

 In de groepen 3 t/m 8 wordt dagelijks een inloop gehouden, waarbij de kinderen gelijk aan 
het werk gaan met een startopdracht. De ouders kunnen meekijken, de deur gaat om 8.45 
uur dicht.  

 Jaarlijks is er een ouderarena waarbij de input van ouders als meerwaarde wordt gezien en 
meegenomen wordt in het (meer)jarenplan.  

 Jaarlijks vindt er één of twee keer per jaar een leerlingenarena plaats. Kinderen worden 
bevraagd over hun meningen en ideeën met betrekking tot speerpunten van de school. 

 Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek, waarbij de leerling en ouder 
aangeven aan de leerkracht wat zij belangrijk vinden om te GROEI-en.  

 De medewerkers van de peuterspeelzaal zijn onderdeel van het team van Trifolium. Zij zijn 
aanwezig bij de briefing aan het begin van iedere werkdag en doen ook mee met de 
teamuitjes buiten school.  

 De BSO (Buiten Schoolse Opvang) heeft een eigen lokaal in ons schoolgebouw. Deze 
samenwerking wordt steeds intensiever. Op dit moment is er een medewerker van de BSO 
ook werkzaam als onderwijsassistent. Deze samenwerking ervaren wij als positief en ons 
streven is om dit voort te kunnen blijven zetten.  
 

 
 
Voor de komende jaren is onze ambitie:  

 Een gezamenlijke richting/visie wordt bepaald met de partners van de BSO (Buitenschoolse 
Opvang) en PSZ (Peuterspeelzaal).  

 Het organiseren van een klankbordgroep om met ouders (oudercafé) in gesprek te gaan om 
mee te denken over speerpunten, ontwikkelingen of werkzaamheden die gaan plaatsvinden 
gedurende een periode. Dit kan een wisselende samenstelling zijn.  

 Het vormen van een leerlingenraad, waarbij vanaf groep 4 een afvaardiging zit, om mee te 
denken over de speerpunten van de school en inbreng van leerlingen mee te nemen in ons 
onderwijsproces (zgn. leerlingarena). Dit kan een wisselende samenstelling zijn.  

 Een naschools aanbod organiseren in de school, door (meer) samen te werken met 
verschillende externe partners.  

 
4.1.6 Toetsing en afsluiting 
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De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 
 
Voor het meten van de vaardigheden van de leerlingen op het gebied van rekenen/wiskunde, 
begrijpend en technisch lezen en spelling/taal wordt gebruik gemaakt van KIJK! en Cito LOVS. Bij het 
systematisch volgen van leerlingen zijn deze toetsen niet alleen leidend. Methode-gebonden toetsen 
en observaties zijn vanuit de professionaliteit van de leerkracht waardevolle bronnen die 
gecombineerd worden met de toets-uitslagen.  
Alle leerlingen van de groep 8 nemen deel aan de eindtoets.  
Ouders worden twee keer per jaar formeel geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 
 
Eigen kenmerken: 

 In groep 1 en 2 worden de (leer)ontwikkeling en de resultaten gemonitord d.m.v. KIJK!.  
 Vanaf groep 3 wordt twee keer per jaar Cito LOVS afgenomen voor rekenen, spelling, 

technisch lezen en begrijpend lezen.  
 Kinderen ontvangen eind groep 7 een voorlopig advies, welke gebaseerd is op bovenstaande. 

Halverwege groep 8 wordt het voorlopige advies waar nodig aangepast en vastgezet tot een 
definitief advies. 

 Resultaten worden voor de kinderen en ouders in het portfolio bewaard.  
 Er is een toetskalender voor alle leerjaren. 
 ODAT-plan (Onderwerp-Doel-Aanpak-Tijd) over opbrengsten wordt jaarlijks opgesteld en 

minimaal twee keer per jaar geëvalueerd. 
 
Voor de komende jaren is onze ambitie:  

 Op basis van vaardigheidsgroei laten alle leerlingen een groeiende ontwikkeling zien voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen in hun schoolloopbaan.  

 Onder andere door het gebruik van Focus PO (Primair Onderwijs) analyseren de leerkrachten 
de onderwijsbehoefte van de groep en de individuele leerling. Waarbij er een 
gedifferentieerd aanbod gegeven wordt. Door dit proces te volgen kunnen leerkrachten de 
ontwikkeling van leerlingen optimaal stimuleren. 

 Focus PO wordt als instrument ingezet om het niveau van de middenmoot te monitoren.  
 

4.2 Schoolklimaat 
 

4.2.1 Veiligheid 

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.  

 

We hanteren een veiligheidsprotocol, beschreven op bestuursniveau welke op schoolniveau specifiek 

is gemaakt. Een onderdeel hieruit is de incidentenregistratie en het pestprotocol. Er is een opgeleide 

interne contactpersoon (leerkracht) op school en tevens zijn er twee externe vertrouwenspersonen 

bij het bestuur. De Intern Begeleidster fungeert de rol van antipestcoördinator. De beleving van 

veiligheid en welbevinden wordt jaarlijks gemonitord. Op school- groeps- of individueel niveau 

wordt, indien nodig, n.a.v. deze monitoring een plan van aanpak geschreven.  

 
Eigen kenmerken:  

 De school werkt vanuit de principes van de Vreedzame School. 
 De school biedt aan de kinderen van groep 7 en 8 de mediatortraining aan.  
 De school heeft een opgeleide contactpersoon (leerkracht). 
 De school heeft een gedragsspecialist (IB’er). 
 De school heeft een anti-pest coördinator (IB’er). 
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 Eén keer per jaar wordt in groep 6 t/m 8 vensters PO afgenomen bij de leerlingen. De 
resultaten kunnen input geven om het gedragsplan aan te passen. Tevens kan een onderdeel 
gebruikt worden in een leerlingarena. 

 Vensters PO wordt jaarlijks afgenomen onder de ouders en leerkrachten.  
 De resultaten vanuit de drie geledingen worden in een T.O. geanalyseerd en met de MR 

besproken. Acties worden opgezet, deze acties worden geëvalueerd door de resultaten van 
SCOL (leerlingresultaten). 

Eigen aspecten van kwaliteit: 
 De school heeft een gedragsspecialist (IB’er). 
 De school heeft schoolregels opgesteld, welke zichtbaar hangen in de school en in de klas. 
 Twee keer per jaar wordt in groep 3 t/m 8 SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) 

afgenomen (november en mei). De kinderen van groep 6, 7 en 8 vullen zelf de leerlingSCOL 
in. 

 Uitslagen van de SCOL worden geanalyseerd en n.a.v. de analyse wordt er 2x p.j. een 
gedragsplan per groep opgesteld.  

 
Ambities:  

 Alle teamleden zijn bijgeschoold op De Vreedzame School onderdelen, waarbij 
leerlingparticipatie, groepsvergadering en actief burgerschap intensief behandeld is en een 
speerpunt is op de school.  

 Het internet en social media reglement is bekend bij de leerkrachten, ouders en kinderen. 
 Kiezen van een betekenisvolle gedragsmeting passend bij de visie van de school.  

 

4.2.2 Pedagogisch klimaat 

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. 

 
De kernwaarden van Trifolium staan centraal voor een goed pedagogisch klimaat: Gelukkige, 
Respectvolle, Ondernemende, Empathische, Intrinsiek gemotiveeerde leerlingen, leerkrachten en 
ouders. Het team van Trifolium hecht grote waarde aan een positief pedagogisch klimaat als basis 
voor de ontwikkeling van de leerlingen. 

 
Eigen kenmerken: 

 De eerste vier weken van het schooljaar werken wij vanuit de richtlijnen van de “Gouden 
Weken”, waarbij blok 1 van De Vreedzame School binnen deze vier weken behandeld wordt.  

 Naast de methode van de Vreedzame School besteedt ook de levensbeschouwelijke 
methode Trefwoord veel aandacht aan een positief klimaat. 

 Bij een aantal thema’s gedurende het schooljaar wordt er groepsdoorbroken gewerkt. 
 Feesten en vieringen worden gezamenlijk gevierd (per bouw of met de hele school). 
 In de klassen werken de kinderen regelmatig samen.   

 
Eigen aspecten van kwaliteit: 

 In de eerste weken worden binnen de groep de omgangsregels en afspraken met elkaar 
opgesteld.  

 In iedere klas wordt er met een verbeterbord gewerkt, waarbij de stem van de leerling actief 
benut wordt. Veelal staat er een sociaal doel, gedragen vanuit de kinderen, geformuleerd op 
het verbeterbord.  

 Geven en ontvangen van feedback van en door de leerling wordt dagelijks toegepast. 
 Jaarlijks is er een leerling- en ouderarena waarbij onderdelen van het pedagogisch klimaat als 

vast gesprekspunt besproken worden. Aandachtspunten die hier uit komen kunnen worden 
opgepakt en uitgewerkt.  
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Ambities: 

 Wij meten welbevinden, sociale en fysieke veiligheid bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 
8. Streven is naar een gemiddeld cijfer op deze vakgebieden van minstens een 7,5.  

 De kernwaarden zijn binnen alle lagen bekend en zichtbaar in het dagelijks handelen.  
 De betrokkenheidsmatrix van Focus PO wordt ingezet tijdens kindgesprekken om het 

leerplezier en de balans tussen leerpijn/leergemak te monitoren. 
 Er wordt onderzoek om naar continurooster te gaan voor een eenduidige pedagogische 

aanpak. 
 

4.3 Onderwijsresultaten 
 
4.3.1 Resultaten 

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de 

gestelde norm. 

 

De (eind)opbrengsten van Trifolium zijn een aandachtspunt. Op dit moment hebben wij voor 

schooljaar 2018-2019 de volgende doelen gesteld: 

- Eindtoetsresultaten liggen op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 

- De opbrengsten van ons Cito LOVS liggen in schooljaar 2018-2019 voor spelling op of boven de 

schoolnorm voor de groepen 7 en 8 en voor de groepen 3 t/m 6 op of boven het landelijk 

gemiddelde, waarbij het resultaat een minimale II-score is.  

Eigen kenmerken:  

Plan van aanpak rondom de (eind)opbrengsten wordt jaarlijks opgesteld en geëvalueerd. De 

volgende kenmerken zijn hierin opgenomen: 

 Directeur en IB-er worden geschoold door ‘masterclass OPO’ (Opbrengstgericht Passend 

Onderwijs), om middels het programma ‘Focus PO’ opbrengstgericht en ‘groepsplanloos’ te 

werken.  

 Cito LOVS  vindt vanaf groep 3 twee x per jaar plaats. Deze twee momenten vragen om een 
grote analyse. Dit zijn de momenten na de M-Cito en de E-Cito.  

 In de maand oktober worden de kinderen met een IV/V-score bij DMT (Drie Minuten Toets, 

woorden lezen) extra getoetst. De kinderen die nog niet op gewenst niveau bij AVI-lezen 

worden ook extra getoetst.  

 Twee keer per jaar analyseren we met het team de opbrengsten schoolbreed, de interventies 

uit deze analyse worden verwerkt in het groepsplan en komen terug tijdens de IB-

gesprekken.  

 Maandelijks overleg met de leerkrachten van groep 8 waarbij de opbrengsten, in te zetten 
acties besproken en geëvalueerd worden. 

 Groepsbezoeken met KIJKWIJZER zullen 1x per jaar plaatsvinden. De ‘flitsbezoeken’ zijn in 

schooljaar 2018-2019 ingevoerd. De focus tijdens deze bezoeken komt te liggen op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Doel is om frequenter in gesprek te gaan over de 

betrokkenheid van de kinderen en het didactisch en pedagogisch handelen van de 

leerkracht.  

 Naar aanleiding van de SCOL-resultaten (Sociale Competentie Observatie Lijst) van november 

zal de beslissing vallen of er 1 of 2 keer per jaar een leerlingarena gehouden zal worden. Het 

leerlingtevredenheidsonderzoek wordt in maart afgenomen.  

 In iedere groep is wekelijks een bordsessie. Iedere dag wordt er na een activiteit of na een 

dag(deel) gereflecteerd.  
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 Het aanbieden van diverse werkvormen in ons onderwijs, door o.a. de inzet van ICT en het 

dagelijks gebruik van de chromebooks in alle groepen. In alle groepen zal de software van 

alle methoden gebruikt worden.  

 Het oefenprogramma Rekentuin en Taalzee is ingevoerd. De kinderen van de groepen 3 t/m 

8 met een IV/V-score op de gebieden rekenen en/of spelling komen hiervoor in aanmerking.  

 Het bewust handelen van de leerkracht op de onderwijsbehoefte komt tijdens de 

bordsessies geregeld ter sprake. Ook tijdens lesbezoeken en IB-gesprekken is dit 

gespreksonderwerp.  

 De lesdoelen hangen zichtbaar in de klas.  

 De leerkracht(en) van groep 8 nemen deel aan het ‘groep 8 netwerk’. Dit zal een vast 

onderdeel zijn in de maandelijkse gesprekken met de directeur en de intern begeleider. 

(Welke acties worden er meegenomen en uitgevoerd om de resultaten van de groep te 

verhogen?) 

Ambitie: 

 Tweejarig implementatietraject met het team voor Masterclass OPO (Opbrengstgericht 

Passend Onderwijs) met het programma Focus PO wordt ingezet om de resultaten te 

analyseren. 

 Groepsplannen worden omgezet naar onderwijsplannen. Voor de vakgebieden rekenen, taal, 

technisch lezen en begrijpend lezen worden deze gezamenlijk met het team opgesteld. 

Groep 1-2 heeft een apart onderwijsplan. De doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 wordt 

op elkaar afgestemd.  

 

4.3.2 Sociale en maatschappelijke competenties 

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat tenminste in 

overeenstemming is met de gestelde doelen.  

 

Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties staat niet als apart vak op het 

weekrooster.  Het  zijn  competenties  waar,  in  meer of  mindere  mate,  de  hele  schooldag  een  beroep  op 

wordt  gedaan en die als onderdeel  van  verschillende  vakken  aan  bod  komen. Bij  deze  competenties  maken 

we een onderscheid  tussen: persoonsvorming, maatschappelijke en culturele vorming, voorbereiding 

op beroepsuitoefening en deelname aan de arbeidsmarkt.  

 

Eigen kenmerken:  

 Aanbieden van 21ste eeuwse vaardigheden in het dagelijks lesprogramma. 

 De groep en de school worden gezien als een leefgemeenschap, de lessen 

levensbeschouwing en de Vreedzame School bieden handreikingen waarmee de leerkracht 

en de leerlingen met elkaar over bovenstaande in gesprek gaan. 

Eigen aspecten van kwaliteit:  

 Resultaten van de persoonlijke ontwikkeling worden in het portfolio opgenomen.  

 Maatschappelijke- en culturele vorming is een vast onderdeel binnen de thema’s, die vanuit 

IPC in de midden- en bovenbouw en bij de projecten in de onderbouw, geboden worden. 

Voor de komende jaren is onze ambitie:   
 Het voortzetten van bovenstaande kwaliteitsaspecten.   
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4.3.3. Vervolgsucces 

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan 

de verwachtingen van de school.  

 

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs doorstromen worden gevolgd door het voortgezet 

onderwijs. Jaarlijks is er een terugkoppeling in november aan het primair onderwijs van de ‘oud’ 

groep 8 leerlingen. 

Eigen aspecten van kwaliteit:  

 Jaarlijks is er een tafeltjesmiddag, georganiseerd door het VO (Voortgezet Onderwijs) in 

Purmerend. Hieruit krijgen wij terug dat de leerlingen qua niveau op de juiste plek zitten en 

de overdracht toereikend is geweest.  

 Voor leerlingen waar de ouders, Trifolium of de VO school meer informatie willen geven of 

weten bestaat er een warme overdracht  

 Bij de adviesgesprekken VO worden de ouders en de leerlingen betrokken. 

 De bestemming van onze schoolverlaters (groep 8) is bekend en komt overeen met de 

verwachtingen van de school.  

Ambities: 

 Voortzetten van bovenstaande kwaliteitsaspecten. 

  

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie 
 

4.4.1 Kwaliteitszorg 

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis 

daarvan het onderwijs.  

 

De school monitort de kwaliteit met behulp van de Monitor Goed Onderwijs (MGO). Met het team 

wordt het jaarplan vanuit de evaluatievergadering opgesteld. In het jaarrooster van de school wordt 

aangegeven wanneer data verzameld worden en vinden er studiedagen en teamoverleggen plaats 

waarbij de ontwikkelingen en de resultaten met elkaar geanalyseerd worden. Effecten van deze 

cyclus worden op teamniveau besproken.  

 

Eigen kenmerken:  

 De speerpunten in het jaarplan worden middens ODAT’s verwerkt, geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld.  

 Tweewekelijks overleg tussen IB en directie om de kwaliteitsprocessen te monitoren.  

 Drie keer per jaar een kwaliteitsbezoek door voorzitter college van bestuur CPOW.  

 De groepsoverdracht vindt aan het einde van het schooljaar plaats.  

 Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de externe partners (SMW, OSA en AB). 

 Periodiek kwaliteitsonderzoek door inspectie bij college van bestuur en school.  

 In het tevredenheidsonderzoek geven de ouders en de leerlingen de schoolkwaliteit een ruim 

voldoende tot goed.  

 Via de website van ‘Scholen op de Kaart’ worden de gegevens van Vensters PO (Primair 

Onderwijs) zichtbaar gemaakt.  
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 Gesprekkencyclus, met daarin POP-, voortgangs-, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, wordt binnen een periode van 18 maanden doorlopen.  

Ambities: 

 Monitor Goed Onderwijs wordt aangevuld met ‘levende documenten’ die bijgehouden worden vanuit 

het jaarplan. 

 

4.4.2 Kwaliteitscultuur 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en 

integer. 

Op Trifolium is een groot draagvlak aanwezig voor de visie en ambities. Plannen worden met elkaar 

besproken en vanuit bottum-up (besluitingsproces van onder naar boven) is er input aanwezig en 

desgewenst worden deze bijgesteld.  

Bij het intergraal personeelsbeleid wordt er gebruik gemaakt van de gesprekkencyclus. De kwaliteit 

van de personeelsleden wordt afgestemd op de doelen van de school. Tijdens de gesprekkencyclus 

wordt de afgenomen kijkwijzer en de gesprekken vanuit de flitsbezoeken meegenomen als 

gespreksonderwerp. De leerkrachten houden een bekwaamheidsdossier bij.  

Om de professionele kwaliteitscultuur te bevorderen en in stand te houden, nemen teamleden deel 

aan de opleidingsmogelijkheden van de CPOW academie. Trifolium biedt ruimte en tijd voor 

individuele- en teamscholing.  

 

Eigen kenmerken: 

 De methodiek leerKRACHT is een vast onderdeel binnen de organisatie van ons onderwijs. 

We gebruiken de doelen uit het jaarplan om ons onderwijs voor de leerlingen te verbeteren 

(leerKRACHT is hierbij het middel).  

 Eigenaarschap van de leerkrachten wordt gestimuleerd en gewaardeerd, binnen de vrije 

ruimtes van het gezamenlijk opgestelde kader.  

 Binnen de kaders van school wordt het team uitgedaagd om te innoveren en te ontwikkelen. 

 Overlegstructuur en verbeterborden bieden ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en 

zeggenschap.   

Ambities: 

 Jaarlijks structureel tijd organiseren om opgedane kennis binnen het team met elkaar te 

delen.  

 De gesprekkencyclus omvat een periode van 2 jaar.  

 Cupella wordt gebruikt door de directeur en de medewerkers om het bekwaamheidsdossier 

bij te houden. 

 In de gesprekkencyclus vindt jaarlijks een ontwikkelgesprek plaats. De cyclus wordt 

afgesloten met een CPOW-breed vastgesteld nieuw opgesteld 

beoordelingsgespreksdocument.  

 De kijkwijzer wordt vernieuwd met de didactische handeling strategieën van EDI en de 

kernwaarden van Trifolium.  

 Er wordt onderzoek gedaan om naar een continurooster te gaan om na schooltijd meer tijd 

te hebben om de lessen te evalueren en voor te bereiden en inhoudelijk met elkaar over het 

onderwijs te praten.  
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4.4.3 Verantwoording en dialoog 
Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.  
 
Aan het einde van het jaar wordt met het team het jaarplan geëvalueerd en speerpunten naar het 
volgend schooljaar meegenomen.  
Aan het begin van het schooljaar worden deze speerpunten uitgewerkt in het jaarplan. De 
werkgroepen werken deze speerpunten uit in de ODAT's.  
Deze ODAT's worden bij iedere werkgroepbijeenkomst bijgehouden. Aan het einde van het 
schooljaar worden deze ODAT's met het gehele team geëvalueerd. Deze evaluaties worden 
meegenomen in het jaarverslag, wat besproken wordt in de MR en gedeeld wordt met de ouders.  
 
Eigen kenmerken 

 De uitslag van het jaarlijks tevredenheidsonderzoek wordt zowel met de leerkrachten, als 
met de leerlingen en ouders besproken. De rapportage wordt gedeeld met alle ouders en 
wordt besproken met de MR.  
 

Ambities 

 Jaarlijks de ouders van groep 4 en 8 bevragen over: wat vindt u een sterk punt van de school, 
wat kan beter, wat is een kans voor de school en waar moet de school voor oppassen (zgn. 
SWOT analyse). 

 Leerling participatie inzetten en vanuit de input de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
(en de bij de leerlingen burgerschapsvaardigheden te ontwikkelen). 

 Ouderparticipatie inzetten waardoor ouders over diverse onderwerpen kunnen meedenken 
en input kunnen geven over de ontwikkelingen op een school.  

 

4.5 Financieel beheer 

 

4.5.1 Continuïteit 
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte termijn en lange termijn voldoen aan zijn financiële 
verplichtingen. 
 

De financiële situatie van de school wordt twee keer per jaar met de controller besproken. De 
begroting wordt nauwkeurig gevolgd en opgesteld per kalenderjaar, afgestemd op het 
(meer)jarenplan. Conceptbegroting wordt binnen de MR besproken.  

 

Eigen kenmerken: 

 Trifolium heeft samen met Kawama een gezamenlijk brinnummer. Vanaf kalenderjaar 2019 
wordt er voor beide scholen een aparte begroting opgesteld. Het leerlingenaantal van 1 
oktober wordt gebruikt om de verdeelsleutel op te stellen voor het komende kalenderjaar.  

 De opgebouwde reserves worden ingezet in formatie om de continuïteit van de 
groepsbezetting te garanderen en extra handen in te kunnen zetten. 

 Iedere drie maanden wordt er vanuit de controller een tussentijdse rapportage verstuurd om 
zicht te houden op de opgestelde begroting om op tijd bij te sturen wanneer dit mogelijk is.  

 Het financiële programma dat gebruikt wordt is toegankelijk om zicht te houden op de 
financiën.   

 Trifolium heeft een sponsorbeleid en houdt zich aan de afspraken volgens de ‘spelregels 
sponsoring op scholen’, geschreven door Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
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(in bijlage 7.3.3 is het stappenplan toegevoegd).  

 
Ambities: 

 Voortzetten van genoemde kwaliteitsaspecten. Zie hoofdstuk 4.5.1.  

 

4.5.2  Doelmatigheid 
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van onderwijsbekostiging.  

 
De financiële situatie van de school wordt twee keer per jaar met de controller besproken. De 
begroting wordt nauwkeurig gevolgd en opgesteld per kalenderjaar, afgestemd op het 
(meer)jarenplan. Conceptbegroting wordt binnen de MR besproken. 

 
Eigen kenmerken: 

 Met het team worden de financiën op het gebied van investering en personeel gedeeld.  

 Door middel van de tussentijdse rapportage worden deze bijgesteld. 

 Gelden vanuit het werkdrukakkoord worden ingezet en hierbij wordt rekening gehouden met 
de wensen van het personeel. 

 
Ambities: 

 Voortzetten van bovenstaande kwaliteitsaspecten.  

 

4.5.3 Rechtmatigheid 

Het bestuur verwerft en besteedt de onderwijsbekostiging conform de wet- en regelgeving. 
 

De school beschikt over deskundigheid en handelt integer en transparant. De financiële controle 
gebeurt op bestuursniveau. De schoolleider legt verantwoording af aan de voorzitter College van 
Bestuur binnen de cyclus van de kwaliteitsgesprekken. 

 

Ambities: 

 De reserves worden doelmatig, met een lange termijngedachte, ingezet. 

 Vanaf 2020 is het begrotingsoverzicht, na splitsing met Kawama, helder en zijn de posten passend 
begroot.  
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5. Onderwijstijd 
De dagelijkse schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Het vakantierooster en de overige vrije dagen 

worden vermeld in de nieuwsbrieven, staan op de website en in de schoolgids. De minimale 

onderwijstijd voor kinderen is door de overheid vastgesteld op minimaal 7520 uur gedurende de hele 

basisschoolperiode. Scholen kunnen er voor kiezen om meer uren les te geven, we mogen echter niet 

onder het aantal verplichte uren komen. De urenberekening wordt jaarlijks aan de 

Medezeggenschapsraad voorgelegd en door de onderwijsinspectie gecontroleerd. 

 

Voor alle groepen geldt dat er minimaal 940 uur wordt lesgegeven (8 jaar x 940 uur = 7520 uur). Per 

schooljaar kan het aantal lesgegeven uren enigszins verschillen. Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben 

wij beslotem om op Trifolium tussen de 945 en 955 uur les te geven per schooljaar.  

Op het sharepoint zijn de lesuren per jaar terug gevonden vanaf schooljaar 2013-2014 (met 

uitzondering van schooljaar 2015-2016). De lesuren van afgelopen schooljaren staan in onderstaand 

schema.  

 

Als school mogen we keuzes maken in de besteding van de onderwijstijd. Belangrijk hierbij is een 

evenwichtige verdeling van de aandacht voor de verschillende vak- en vormingsgebieden. Onnodig 

verlies van onderwijstijd en lesuitval wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Dit betekent ook dat we de 

lessen aan het begin van de ochtend en de middag op tijd laten beginnen. Gelet op het belang van het 

aanleren van de basisvaardigheden, nemen Nederlandse taal, begrijpend en technisch lezen en 

rekenen een belangrijk deel van de onderwijstijd in beslag. 

 

5.1 Wat hebben onze leerlingen nodig? 

Voldoende lestijd is niet voor elke groep of elke leerling hetzelfde. De leerkracht stemt de verdeling van de 

lestijden over de verschillende vakken af op de onderwijsbehoefte van de groep en de leerling. Op welke wijze 

dit  gebeurt , maakt  de  leerkracht  zichtbaar  in  de  weekplanning.  Om   de  onderwijsbehoefte   van   de 

groep  en/of de  leerling  te  bepalen   wordt  de  ontwikkeling  geanalyseerd  op  basis   van  methode  en  niet 

methode gebonden  toetsen en observaties. 

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een 

passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen 

en wiskunde. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze 



 
32 

leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. In het kader van de “eigen opdracht” bieden we ook: 

 

 Engelse taal vanaf groep 1; 

 Les in muziekinstrumenten i.s.m. de muziekschool, voor de groepen 5; 

 Wekelijkse lessen van De Vreedzame School; 

 Dagelijkse lessen vanuit de methode Trefwoord, levensbeschouwelijke vorming; 

 Stem van de leerling: bordsessies in alle groepen; 

 Sportclinics in samenwerking met SPURD aangeboden tijdens de gymlessen; 

 Bouw! voor de leerlingen van groep 2 t/m 4; 

 Coöperatieve werkvormen gericht op het bevorderen van samen werken/ samen leren; 

 Energizers als afwisseling tijdens de lessen ter bevordering van het bewegend leren; 

 Thematisch onderwijs voor de zaakvakken en expressievakken (IPC).  

Voor leerlingen waarvan blijkt dat de kerndoelen voor één of meerdere vakgebieden niet wordt behaald wordt 

in een ontwikkelperspectief (OPP) aangegeven welke vervangende onderwijsdoelen voor deze leerling en de 

betreffende vakgebied(en) worden behaald. 

Voor  leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond , wordt  bekeken  wat   zijj   nodig hebben.  De  expertise  van   

de  ambulant  begeleider  van   Kuna   Mundo  kan  hierbij  ingezet   worden.  

5. 2 De inhoud van ons onderwijs 
We gebruiken op Trifolium lesmethoden die voldoen aan de kerndoelen zoals deze door de overheid 

zijn bepaald. Per vakgebied staan doelen en tussendoelen in de methodes beschreven. Veel vakken 

worden door alle leerjaren heen gegeven en we streven daarbij naar een doorgaande lijn in de 

ontwikkeling. Een aantal methodes wordt ondersteund door computerprogramma’s. 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van de hieronder genoemde leermiddelen, de 

wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die voor deze inhouden wordt 

gereserveerd, voldoet Trifolium aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 

van de Wet Primair Onderwijs.  

Vakgebied Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuigelijke en lichamelijke 
ontwikkeling 
(bewegingsonderwijs) 
 
 

Alle groepen hebben les van 
een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Daarnaast 
wordt er door de 
groepsleerkracht 
bewegingsonderwijs geboden 
buiten of in het speellokaal. 
 
Groep ½: 
- Bewegingsonderwijs in het 
speellokaal 
- beredeneerd aanbod vanuit 
KIJK!  
 
Groep 3-8: 
- Buitenspeelkaarten van OMJS 
(Onderwijs Maak Je Samen). 
- Basislessen 
bewegingsonderwijs. 

Er wordt MRT geboden door 
de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs.  
 
Tijdens het buitenspel groep 3-
8 worden er spellen 
aangeboden, welke de 
kinderen ook spelen tijdens 
het speelkwartier. Het is van 
belang dat de leerkracht dit 
stimuleert en begeleidt als dit 
nodig is.  
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Schrijven Groep 1/2: 
- Componenten uit 
verschillende bronnen m.b.t. 
fijne en grove motorische 
ontwikkeling 
- Pennenstreken 
- Kleuteruniversiteit 
(incidenteel). 
 
Groep 3-8: 
- Op dit moment nog 
Pennenstreken.  

N.a.v. keuze aanvankelijk 
leesmethode groep 3 in april 
2019, wordt de nieuwe 
schrijfmethode uitgezocht.  

Nederlandse taal Kleuteruniversiteit (gr. 1/2). 
Beredeneerd aanbod vanuit 
KIJK! 
Veilig Leren Lezen (gr. 3), 
aanvankelijk leesmethode. 
Taal Actief 4 (gr. 4-8) taal & 
spelling. 
Nieuwsbegrip XL (vanaf 
halverwege gr. 3, t/m gr. 8), 
begrijpend lezen. 
Junior Einstein Begrijpend 
Lezen. 
BOUW! (gr. 2-4) 
Humpie Dumpie (gr. 3),  
Timboektoe (gr. 4-8), technisch 
lezen.  
Flits op de computer (gr. 3 en 4 
alle kinderen).  
Ralfi lezen.  
Levelwerk. 
Taalzee (gr. 4-8) 
 

Modellen staat bij deze vakken 
centraal.  
 
Iedere middag start met 20 
minuten lezen door de hele 
school, verschillende 
leesmaterialen worden hierbij 
gebruikt. Er wordt gewerkt 
met tutoren: een ouder kind 
doet een leesactiviteit met een 
jongere kind.  
 
BOUW!, Ralfi, Flits, Taalzee 
wordt ingezet voor de 
kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben 
op het lees-  en/of 
spellinggebied.  
 
Taal Actief (spelling en taal) 
biedt verwerking op 3 niveaus. 
N.a.v. de instructie en de 
instap per les/blok wordt 
bekeken met de leerling welke 
verwerking er gedaan moet 
worden.  

Rekenen en wiskunde Kleuteruniversiteit (gr. 1/2).  
Met sprongen vooruit (gr. 1-2) 
Pluspunt (gr. 3-8). 
Verschillende 
techniekmaterialen.  
Maatwerk. 
Rekentuin (gr. 4-8).  
 

Bij groep 1-2 wordt rekenen 
aangeboden in betekenisvolle 
context en naar de interesse 
van de kinderen. Het 
‘ontdekkend leren’ staat 
centraal. 
 
Zie onderwijskaart Rekenen 
voor bijzondere afspraken. 
 
Leerlingen  met  een OPP    wijken  af 
van de lesstof van hun eigen 
leerjaar. Zie ondersteuningsplan. 
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Engelse taal Groove Me (gr. 1-8). 
 
Kleuteruniversiteit (gr. 1-2). 
 

Hierbij wordt in de groepen 1-
4 het minimale aanbod van 20 
minuten per week gegeven.  
Vanaf groep 5 de 40 minuten 
lessen per week.  
 
In groep 1-4 worden de lessen 
toegepast op de thema’s die 
gedurende het schooljaar 
behandeld worden.  

Wereldoriëntatie Kleuteruniversiteit (gr. 1-2).  
IPC (gr. 3-8).  
Schooltelevisie.  
Topografie (vanaf gr. 5). 

Groep 3 en 4 (gr. 4 afhankelijk 
van de groepsindeling) starten 
na de Kerst met IPC. Het eerste 
half jaar hebben zij dezelfde 
thema’s als groep 1-2, waarbij 
de lessen vanuit de structuur 
van IPC gegeven wordt.  
 
Voor Topografie is een 
lesprogramma ontwikkeld voor 
de groepen 6 t/m 8 vanuit de 
methode ‘Land in zicht en 
Topo Mania’ 
 
Er wordt vanuit thema’s 
gewerkt, waarbij de vakken 
geïntegreerd aangeboden 
worden.  

Expressie Thematisch onderwijs vanuit 
projecten: 

- Kleuteruniversiteit (gr. 
1/2 en begin groep 3) 

- IPC (vanaf halverwege 
gr 3 t/m gr 8) 

Hiervoor worden naast IPC en 
kleuteruniversiteit 
verschillende bronnen gebruikt 
zoals het tijdschrift 
Praxisbulletin, Internet, 
methode ‘Moet je doen’, etc. 

Culturele vorming - Natuur en Mileu 
educatie vanuit 
gemeente Purmerend 

- Culturele uitjes 
passend bij de 
projecten van de 
school. 

Hiervoor worden naast IPC en 
kleuteruniversiteit 
verschillende bronnen gebruikt 
zoals het tijdschrift 
Praxisbulletin, Internet, 
methode ‘Moet je doen’, etc. 

 

 

5.3 Kerndoelen en referentieniveaus 
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 

Groep  1 3 t/m 8 

Taal Groep 1: KIJK! – 
observatie en 
registratie: bij de 

Groep 3: methode gebonden toetsen ‘Veilig 
leren lezen - Kimversie’* 
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registratie van januari 
worden de kinderen 
geregistreerd die 
ingestroomd zijn voor 
de herfstvakantie. De 
registratie in juni is 
voor de kinderen die 
na de herfstvakantie 
en voor 1 april 
ingestroomd zijn. De 
1e keer dat KIJK! 
Afgenomen wordt, 
wordt er een beperkte 
observatielijst 
ingevuld (sociaal 
emotioneel en 
mondelinge 
taalontwikkeling).  
 
Groep 2: KIJK! – 2x per 
jaar observeren en 
registreren in januari 
en juni. 

Groep 4 t/m 8: methode gebonden toetsen 
‘Taal actief 4’.  

(Begrijpend) Lezen - oktober:  
- Cito DMT 2018 voor groep 8 ivm NIO 
- Cito DMT 2018 voor de IV-V scorende 

leerlingen. 
- Cito AVI 2018 voor de IV-V scorende 

leerlingen. 
januari: 

- Cito DMT 2018 voor groep 3 t/m 8. 
- Cito AVI 2018 voor groep 3 t/m 8.  
- Cito begrijpend lezen 3.0 voor groep 4 

t/m 6. 
- Cito begrijpend lezen 2012** voor 

groep 7 en 8. 
Juni: 

- Cito DMT 2018 voor groep 3 t/m 7. 
- Dito AVI 2018 voor groep 3 t/m 7. 
- Cito begrijpend lezen 2012** of 3.0 

voor de IV-V scorende leerlingen.  
 
Groep 3: herfst- en wintersignalering vanuit 
VLL*.  
Groep 4 t/m 8: methode gebonden toetsen 
‘Nieuwsbegrip’.  

Spelling  - januari:  
- Cito spelling 3.0 voor groep 3 t/m 6. 
- Cito spelling 2012** voor groep 7 en 8 

(incl. ww-spelling groep 8). 
Juni:  
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- Cito spelling 3.0 voor groep 3 t/m 6. 
- Cito spelling 2012** voor groep 7 (incl. 

ww spelling). 
 
Groep 3: methode gebonden toetsen van VLL*. 
Groep 4 t/m 8: methode gebonden toetsen 
‘Taal actief 4’.  

Rekenen  Groep 1: KIJK! – 
observatie en 
registratie: bij de 
registratie van januari 
worden de kinderen 
geregistreerd die 
ingestroomd zijn voor 
de herfstvakantie. De 
registratie in juni is 
voor de kinderen die 
na de herfstvakantie 
en voor 1 april 
ingestroomd zijn. De 
1e keer dat KIJK! 
Afgenomen wordt, 
wordt er een beperkte 
observatielijst 
ingevuld (sociaal 
emotioneel en 
mondelinge 
taalontwikkeling).  
 
 
Groep 2: KIJK! – 2x per 
jaar observeren en 
registreren in januari 
en juni. 

januari: 
- Cito rekenen 3.0 voor groep 3 t/m 6. 
- Cito rekenen 2012** voor groep 7 en 8. 

Juni: 
- Cito rekenen 3.0 voor groep 3 t/m 6. 
- Cito rekenen 2012** voor groep 7.  

 
Groep 3 t/m 8: 
Methode gebonden toetsen ‘Pluspunt’ (incl. de 
kwartaaltoetsen). 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Groep 1: KIJK! – 
observatie en 
registratie: bij de 
registratie van januari 
worden de kinderen 
geregistreerd die 
ingestroomd zijn voor 
de herfstvakantie. De 
registratie in juni is 
voor de kinderen die 
na de herfstvakantie 
en voor 1 april 
ingestroomd zijn. 
 
Groep 2: KIJK! – 2x per 
jaar observeren en 
registreren in januari 

november en mei: 
afname SCOL 
 
maart: 
tevredenheidsonderzoek gr. 6, 7 en 8. 
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en juni.  

Wereldoriëntatie - Topografie groep 6 t/m 8: 
Methode gebonden toetsen van ‘Topomania’ 
(8) en ‘Geobas’ (6 en 7).  
 
IPC (gr. 3-8): 8 tot 12 assesmentdoelen per jaar.  

* aanvankelijk leesmethode groep 3 (Veilig Leren Lezen, maanversie) wordt schooljaar 2019-2020 

een andere leesmethode. Werkgroep is zich er nu op aan het oriënteren.  

** Cito LVS 3.0 wordt gefaseerd ingevoerd en vervangen hierbij de Cito LVS 2012 toetsen.  

 Bij de afname van de toetsen volgen we de handleiding van Cito nauwgezet. 

 We toetsen bij AVI door tot Instructieniveau of tot frustratieniveau.  

 Het dyslexieprotocol wordt gevolgd op Trifolium 

 Voor leerlingen met een OPP en/of eigen leerlijn worden de toetsen aangepast op  niveau. Altijd in 

overleg met IB. Deze toetsen worden mondeling afgenomen.  

 Voor het in kaart brengen van hoogbegaafdheid maken we gebruik van SIDI-3 

 

5.3 De leerlingenzorg 
Gelukkig mogen wij les geven aan ruim 165 verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun 

unieke persoonlijkheid en een specifieke behoefte m.b.t. spelen en  leren. De meeste leerlingen leren 

op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets 

te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote 

leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en 

emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het 

milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen. Wij, team van Trifolium, hebben als taak 

ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, ongeacht de 

verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor de kinderen zorgen. In de 

eerste plaats zullen wij proberen om extra zorg te voorkomen. Dit kunnen wij doen door ervoor te 

zorgen dat de sfeer in de klas zo goed is dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt.  

Van GROEI naar BLOEI 

Dit is de missie van Trifolium. Hieronder verstaan wij: 

We accepteren kinderen zoals ze zijn maar dagen ze uit om het beste uit zichzelf te halen zodat ieder 

kind op zijn eigen wijze tot bloei kan komen! 

Dit bereiken wij met onze visie GROEI 

Geluk, Respect, Ondernemend, Empatisch en Intrinsiek gemotiveerd zijn voor Trifolium de 

belangrijkste graadmeters om de ontwikkelingen van de kinderen te volgen. We gaan er immers van 

uit dat kinderen die bovenstaande graadmeters bezitten, zich volop ontwikkelen. Deze aspecten en 

de competenties worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. 

Deze visie heeft als gevolg, dat we ons zorgen gaan maken over kinderen als bovenstaande 

graadmeters afnemen. Ook als er specifieke competenties onvoldoende ontwikkeld worden, zal er 

gerichter onderzoek gedaan worden d.m.v. observaties, gesprekken met de kinderen en/of hun 

ouders, analyseren van de werk- en toetsresultaten en het eventueel afnemen van extra toetsen.  

Bij het opstellen van een hulpplan gaan we uit van de kansen van de kinderen. We gaan op zoek naar 

een oplossing, die dicht bij een kind ligt.  
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Op Trifolium zijn diverse maatregelen genomen ten behoeve van leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben t.b.v. het leer- en ontwikkelingsproces. 

Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen “ondersteuning naar onderwijsbehoeften” 

aangeboden krijgen, zodat zij 

• op deze manier een ononderbroken ontwikkelingsproces optimaal kunnen doorlopen. 

• in eigen tempo en aanleg op een voor hen verantwoorde wijze de aangeboden leerstof 

kunnen volgen. 

• binnen Trifolium kunnen ontwikkelen. 

Wanneer is een leerling op Trifolium een aandachtsleerling en is ondersteuning nodig? De volgende 

criteria worden daarbij gehanteerd:  

• Voor groep 1/2: een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling op één of meerdere 

gebieden van 6 maanden.  

• Voor groep 3 t/m 8: onvoldoende groei laat zien op enkele opeenvolgende 

methodegebonden toetsen en/of op één van de CITO toetsen.   

• Kinderen die meer aankunnen dan het reguliere aanbod van de groep: (hoog)begaafde 

kinderen. 

• Kinderen waarbij bij de jaarlijkse signalering  m.b.v. de SiDi-r een mogelijke 

ontwikkelingsvoorsprong gesignaleerd wordt.  

• Gedragsproblemen die de ontwikkeling van de leerling verstoren en/of problemen opleveren 

voor de andere kinderen in de groep.  

• Een beneden gemiddeld en/of laagbegaafd intelligentieprofiel heeft (na onderzoek).  

• Sociaal emotionele problemen. 

• Fysieke en medische hulpvragen die betrekking kunnen hebben op hulpvragen met het 

gehoor, gezicht, spraak, motorische  problemen en anders (bijv. epilepsie). 

• Diagnose dyslexie en dyscalculie. 

Wanneer blijkt dat na een analyse een kind extra ondersteuning op een gebied nodig heeft, wordt dit 

eerst in de klas opgepakt. Tevens vindt er dan een diagnostisch gesprek met de leerling (en eventueel 

ouders) plaats. Mocht de geboden ondersteuning door de groepsleerkracht binnen de groep te 

weinig resultaat opleveren, dan kijken we of er tijdelijk ondersteuning ingezet kan worden buiten de 

klas door een extra leerkracht of een onderwijsassistent. Zo nodig vragen wij een 

onderwijsarrangement aan voor een leerling, waarmee we extra hulp op school inkopen. Als dit niet 

het gewenste resultaat oplevert, wordt er buiten de school naar hulp gezocht bij het Breed 

Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT). Hieronder hebben wij visueel gemaakt hoe ons 

ondersteuningsprofiel er uitziet. 
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In de ondersteuningsstructuur van Trifolium zijn vier niveaus  van ondersteuning te onderscheiden. Er is een duidelijke 
samenhang tussen de verschillende aspecten. 
Niveau 1  basiskwaliteit 
Niveau 2  basiskwaliteit + (preventieve en licht curatieve interventies) 
Niveau 3 extra ondersteuningsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Niveau 4 ander passend onderwijs  
Voor specifieke informatie wil ik u verwijzen naar het ondersteuningsplan. Deze kunt u vinden op: www.bs-trifolium.nl  

 

 

We streven ernaar een eigen leerlijn pas vanaf groep 6 in te zetten. Wij vinden, dat  kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften de meeste voortgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het 

programma van hun basisgroep worden gehouden. 

Het besluit tot het inzetten van een eigen leerlijn wordt besproken in het Breed 

Ondersteuningsteam, soms ondersteund door een intelligentieonderzoek en start met instemming 

van en ondertekening door de ouders. De ouders worden in dit proces meegenomen. 

 De eigen leerlijn bevat: 

• Een onderbouwde handelingsplanning voor het betreffende vakgebied dat is bepaald aan de 

hand van het verwachte uitstroomniveau van de leerling. 

• Een planning die gericht is op het wegnemen van belemmeringen en/of het op gang brengen 

van een passend leer en ontwikkelingsproces 

• Een beredeneerd, gepland aanbod dat is bepaald op basis van meetbare tussendoelen. 

De eigen leerlijn wordt 4 keer per jaar geëvalueerd. De evaluatie leidt altijd tot een beslissing over de 

verdere voortgang. Tevens wordt er gekeken of de uitkomst gevolgen heeft voor het eindperspectief 

van de leerling zoals dat door de school en de ouder(s)/verzorger(s) werd vastgesteld. Als een 

leerling bij een tweede toetsmoment een afwijkende score heeft, kan het eindperspectief in overleg 

met ouders aangepast worden. De individuele leerlijn wordt vastgelegd in groepsplan of OPP. 

http://www.bs-trifolium.nl/
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Op onze school is specifieke aandacht en begeleiding bij het goed kunnen omgaan met en het 

hanteren van eigen gevoelens en gedrag in relatie met het leren en de sociale omgang met andere 

leerlingen op school.  

Het team van Trifolium wordt steeds vaardiger in het vroegtijdig signaleren van 

ondersteuningsbehoeften van ouders en gezin. Leerkrachten werken samen met ouders. Ze 

betrekken hen als ervaringsdeskundigen en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en 

uitvoeren van de aanpak. 

Naast de structurele contactmomenten worden onze ouders ook uitgenodigd bij de bijeenkomsten 

van het ondersteuningsteam. 1 x per maand heeft het School Maatschappelijk Werk een 

inloopspreekuur op Trifolium. Hier kunnen ouders ook met hun vragen terecht.  

 

5.3.1. Ondersteuning aan kinderen met een taal- en/of leesachterstand 

Kinderen van 5 jaar en ouder, die bij ons aangemeld worden en nog geen Nederlands spreken, 

worden eerst verwezen naar Kuna Mondo in Purmerend. Zij krijgen daar één schooljaar intensieve 

begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal. Zij leren Nederlands spreken, lezen en schrijven. 

Ook wordt er aandacht besteed aan kennismaking met de Nederlandse cultuur en de school- en 

leefomgeving. Na een jaar op Kuna Mondo kunnen ze bij ons starten.  

Kinderen die nog geen 5 jaar oud zijn, starten bij de kleuters en worden daar ondergedompeld in de 

Nederlandse taal. Vaak worden ze gekoppeld aan een maatje, dat de Nederlandse taal goed 

beheerst. Ondersteund met gebaren, visueel materiaal en filmpjes, pakken deze kinderen de taal 

vaak snel op.  

Kinderen die een taalachterstand hebben krijgen extra ondersteuning in de klas. Mocht deze 

ondersteuning onvoldoende resultaat opleveren, wordt er een arrangementsaanvraag opgesteld en 

eventueel contact opgenomen met BOOT. Voor jonge kinderen kan, naast de geboden begeleiding 

op school, ook de VoorleesExpress ingezet worden. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen 

met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij het 

gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders wordt ernaar gestreefd dat taal en leesplezier 

een vaste plek in het gezin krijgen.  

Kinderen met een kleine woordenschat worden ook verwezen naar logopedie. Op onze school volgen 

we het landelijke protocol “ Leesproblemen en dyslexie”. Kinderen, waarvan wij vermoeden dat zij 

dyslexie hebben, gaan met het programma BOUW aan de slag. Zowel thuis als op school. 

Het aanvankelijk lezen wordt methodisch aangeboden in groep 3 met de methode “Veilig leren 

lezen”. Het is belangrijk dat de kinderen die naar groep 3 gaan ook toe zijn aan het gaan leren lezen. 

Toch zijn er vaak duidelijke verschillen waar wij rekening mee houden. Sommige kinderen hebben 

zich het lezen al in de kleuterbouw eigen gemaakt, zij kunnen dan sneller doorgaan met het 

voortgezet technisch lezen. Veilig leren lezen biedt (naast de maan lijn) een zg. zonlijn voor kinderen 

die al kunnen lezen. Halverwege het jaar biedt “Veilig leren lezen” een derde en vierde 

differentiatielijn: ster en raket. Samen met de maan- en zonlijn is er dan sprake van vier verschillende 

niveaus in de klas.  

Voor voortgezet technisch lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode “Timboektoe”. Daarnaast 

werken we vanaf groep 4 met de werkvorm “Ralfi-lezen” indien het voor een kind nog nodig is om te 

werken aan het voortgezet technisch lezen. Op Trifolium werken wij op school 4 x per week met het 

‘leescircuit’. Hierbij wordt ook groep doorbrekend gewerkt en tevens gewerkt met tutoren: een 

ouder kind doet een bepaalde leesactiviteit met een jonger kind. Kinderen met een achterstand 
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krijgen hier ook extra aandacht. We zetten tijdens het leescircuit o.a. duolezen, stillezen, ralfi-lezen, 

AVI-lezen, prentenboek voorlezen, leesspelletjes doen en tutorlezen in.  

Begrijpend lezen is een vaardigheid waarbij goed technisch lezen wordt gecombineerd met het op de 

juiste manier interpreteren van de gelezen informatie. Hierbij is woordenschat en de structuur van 

teksten kunnen doorzien van belang. Dit wordt vanaf groep 4 aangeboden middels de methode 

“Nieuwsbegrip”. Bij leeszwakke kinderen wordt deze vaardigheid ook aangeboden in de werkvorm 

‘Ralfi-lezen’. Immers, wie niet goed technisch kan lezen, heeft bij het vakgebied begrijpend lezen een 

handicap. Om die reden besteden wij bij ons op school ook veel aandacht aan het technisch lezen in 

de hogere groepen, zodat het begrijpend lezen beter zal verlopen. Nieuwsbegrip schenkt veel 

aandacht aan het hanteren van leesstrategieën en werkt met wekelijkse thema’s vanuit de 

actualiteit. In de groepen 4 t/m 8 wordt extra oefening aangeboden met de werkboekjes Begrijpend 

lezen van Cito en de werkboeken van Junior Einstein.   

5.3.2 Hoogbegaafdheid (excellente leerlingen).  
Aandacht voor excellente en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. 
Begaafde kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een oppervlakkige beoordeling wordt bijna de 
helft van de (hoog)begaafde kinderen onderschat. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, 
lopen kans gedemotiveerd te raken, krijgen wellicht problemen met leerstrategieën, of lopen risico’s 
in de vorm van onderpresteren. 
 
Het Sidi 3 is een gestructureerd signalerings- en diagnosesysteem voor leerlingen van groep 1 t/m 8, 
waarin de hele procedure in stappen is weergegeven. Het bevat instrumenten om de 
ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de mate van een hoge begaafdheid in kaart te brengen. 
Bij signalering en diagnose van een hoge begaafdheid wordt verder gekeken dan alleen een hoog IQ. 
In Sidi 3 wordt inzicht gegeven in de diverse aspecten en persoonlijkheidskenmerken en intelligenties 
van kinderen, waarbij tevens de rol van creativiteit in het handelen en in de prestaties wordt 
meegerekend.  
 
 
Acties Trifolium: 

 Kinderen die “boven komen drijven” na afname van de SIDI worden met de IB-er besproken. 

 De onderwijsbehoefte van de leerling wordt door de leerkracht samen met de IB-er in kaart 

gebracht. 

 Het lesprogramma van de leerling wordt aangepast, hier wordt eventueel hulp van de OSA of 

Laika ingeschakeld. De leerling gaat compacten en verrijken met de lesstof. De leerlingen leren 

hun eigen onderzoeksvragen te maken en deze op te lossen. 

 Jaarlijks wordt er binnen de formatie van Trifolium getracht een leerkracht vrij te roosteren, om 

de excellente leerlingen minstens 1x per weken te begeleiden.  

 Voor de groepen 3 t/m 8 zijn de Levelboxen van Bekius in elk leerjaar aanwezig. Materiaal hieruit 

wordt door de groepsleerkracht systematisch ingezet bij het dagelijks werk van de 

‘plusleerlingen’.  

 

Plusklassen (Vostok) binnen het Samenwerkingsverband Waterland 
Bij de start van de wet Passend Onderwijs in 2014 heeft het Samenwerkingsverband het initiatief 
genomen om meer aandacht te besteden aan kinderen met een hoge intelligentie. Deze 
bovenschoolse plusklassen zijn opgezet om hoogbegaafde kinderen meer uitdaging te bieden. De 
kinderen krijgen een dagdeel per week onderwijs van een gespecialiseerde leerkracht als vast 
onderdeel van het les(week)programma. De groep telt maximaal 15 leerlingen. 
Om de kinderen nieuwe uitdagingen te bieden en hun ontwikkeling te verbreden en te verdiepen, 
staat het onderwijsprogramma in de bovenschoolse plusklas zoveel mogelijk los van het onderwijs 
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dat de leerlingen op de moederschool krijgen. In de bovenschoolse plusklas is er bijvoorbeeld ruimte 
voor Spaans, filosofie en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren. 



 

6. Van Analyse naar ambitie 
 

6.1 Korte evaluatie 2015-2019 

In dit schema is een verkorte weergave te zien van periode 2015-2019, het vorige schoolplan. Er is 

aangegeven in welke mate deze doelen bereikt zijn.  

 

 

Kwaliteitsgebied Kwaliteitsvoornemen Evaluatie 

Kwaliteitszorg  Opbrengsten van de 
leerlingen verhogen. 

 Talentontwikkeling van 
kinderen m.b.v. 
multimedia. 

 Leerlingenaantal 
verhogen, imago van de 
school verbeteren.  
 

 Schoolgids vernieuwen en 
actualiseren. 

 Herinrichten gebouw om 
onderwijsproces te 
verbeteren. 

 Onderwijsaanbod 
dagplanning vanuit 
groepsplannen.  

 De identiteit van Trifolium 
is beschreven in de 
identiteitskaart en wordt 
uitgedragen in de school. 

 SCOL invullen door 
kinderen uit groep 6, 7 en 
8. Leerkracht zet 
vervolgacties in n.a.v. de 
analyse. 

 KIJK implementeren. 
 Rapporten vernieuwen en 

digitaliseren. 
 Vergaderschema 

aanpassen aan 
leerKRACHT opzet. 

 Projectwerk vanaf groep 
3, waarbij er een 
geïntegreerd aanbod voor 
de zaakvakken is.  

 Ouderbetrokkenheid 3.0 
opzetten.  

 Culturele vakken en 
activiteiten integreren in 
ons onderwijsaanbod.  

 Deels behaald. 
 

 Deels behaald.  
 
 

 Imago is verbeterd. 
Leerlingenaantal is na 
een lichte groei nu 
stabiel. 

 Behaald. 
 

 Behaald. Blijft 
aandachtspunt. 

 
 Behaald. Blijft 

aandachtspunt. 
 

 Behaald; jaarlijks 
onder de aandacht 
blijven brengen is 
belangrijk. 

 Behaald. 
 
 
 
 

 Behaald. 
 Behaald. 

 
 Behaald. 

 
 

 Behaald. 
 
 
 

 Grotendeels behaald. 
 

 Behaald. 
 
 



 

 Leesonderwijs verder 
ontwikkelen om de 
leeropbrengsten te 
verhogen.  

 Nieuwe taal- en 
spellingsmethode 
aanschaffen passend bij 
de visie. 

 Woordenschatonderwijs 
in het lesprogramma 
verder ontwikkelen. 

 Engels vanuit de 
aangeboden thema’s 
aanbieden vanaf groep 1. 

 Oriëntatie op een nieuwe 
Engels methode om deze 
vanaf 2019-2020 in te 
zetten.  

 Gouden Weken 
implementeren in het 
vreedzame school 
programma. 

 Beleid ontwikkelen gericht 
op het gezond leven en 
leren op Trifolium.  

 Oriënteren op een nieuwe 
aanvankelijk leesmethode.  

 Oriënteren op een nieuwe 
schrijfmethode passend 
bij de nieuwe aanvankelijk 
leesmethode vanaf 2019-
2020. 

 Herbezinning techniek: 
techniekaanbod 
intergreren bij het 
projectonderwijs in alle 
groepen.  

 Starttraining gevolgd en 
eerste kennismaking 
gedeeld over 
Opbrengstgericht Passend 
Onderwijs om de 
resultaten beter kunnen 
analyseren en didactisch 
handelen in een 
onderwijsplan uit te 
werken.  

 Behaald. 
 
 
 

 Behaald. 
 

 
 

 Behaald. 
 
 

 Implementatietraject 
loopt. 

 
 Behaald. 

 
 
 

 Behaald. 
 
 
 

 Behaald. 
 
 

 Behaald. 
 

 Behaald. 
 
 
 
 

 Behaald. 
 
 
 
 

 Behaald. Verder 
implementatietraject 
loopt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeelsbeleid  Verkennen en waar nodig  Deels behaald. 



 

verminderen van de 
ervaren werkdruk van ons 
personeel. 

 Vormgeven aan de inhoud 
van de nieuwe CAO.  

 Professionalisering: 
borgen en voortzetten 
ritmiek en methodiek 
leerKRACHT. 

 Inventariseren en 
besluiten schooltijden 
Trifolium.  

 Bijscholing op het gebied 
van ICT gebruik in de klas.  

 Leerkracht als coach bij 
onderzoekend leren. 

 Vaardigheid ontwikkelen 
m.b.t. observeren voor de 
implementatie van KIJK.  

 

Jaarlijks komt dit 
onderwerp terug op 
een teamvergadering. 

 Behaald. 
 

 Behaald. 
 
 
 

 Behaald. 
 
 

 Behaald.  
 

 Deels behaald.  
 

 Behaald. 

Materieel en financieel 
beleid 

 Zo efficient mogelijke 
inzet van financiële 
middelen.  

 Interne en externe 
geldstromen in beeld ter 
bevordering van extra 
activiteiten passend bij het 
onderwijsaanbod.  

 Meerjareninvesteringsplan 
jaarlijks opstellen om te 
anticiperen op de 
toekomst.  

 Impuls schoolbibiotheek. 
 Impuls vernieuwing 

materialen groepen ½. 
 Impuls schoolplein.  

 
 Meerjarenplan onderhoud 

Schoolgebouw. 
 Impuls nieuwe 

klasinrichting groep 3 t/m 
8.  

 

 Behaald. 
 
 

 Deels behaald.  
 

 
 
 

 Behaald.  
 
 
 

 Behaald.  
 Behaald. 

 
 Behaald; uitwerking in 

2019-2020.  
 Behaald. 

 
 Behaald.  

 

 

6.2 SWOT-analyse 

Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek in maart 2019 is aan de ouders, kinderen en 

leerkrachten gevraagd om aan de hand van het vier velden verhaal, hun mening te geven over het 

functioneren van de school. Op basis van deze input zijn verschillende aandachtspunten uitgewerkt 

in kansen en uitdagingen. In de ambities die per kwaliteitsgebied zijn beschreven zijn deze kansen en 



 

uitdagingen verwerkt. 

 

Kansen Uitdagingen 

 Verder ontwikkelen van onderzoekend 
en ontdekkend leren (sturen op 
proces), thematisch onderwijs verder 
uitbreiden en de uitstapjes daarbij. 

 Expertise van ouders gebruiken.  
 Leren en ontspanning afwisselen. 

Kinderen spelenderwijs meer laten 
leren.  

 Engels meer aanbieden (vooral 
bovenbouw). 

 Meer maatschappelijke, culturele en 
expressie activiteiten. 

 Verkeersveiligheid in de buurt 
bevorderen i.s.m. gemeente 

 Mogelijkheid bieden om een dagdeel 
mee te kijken in de klas.  

 Vaker foto’s/verslagen van wat de 
kinderen doen.  

 Meer meegeven gedurende het jaar 
wat er geleerd wordt.  

 Talenten en valkuilen van leerlingen 
meer op inzetten, en deze ontwikkeling 
bespreken in (start)gesprekken. 

 Flexibele vakantieweken (bijv. voorjaar- 
en meivakantie) of vrije dagen. 

 Naschoolse activiteiten.  
 Klassenouders inzetten 
 Meer meegeven gedurende het jaar 

wat er geleerd wordt.  
 Talenten en valkuilen van leerlingen 

meer op inzetten, en deze ontwikkeling 
bespreken in (start)gesprekken. 

  

 Trifolium is een fijne plek waar kinderen 
de ruimte krijgen om zichzelf te 
ontwikkelen, wees waakzaam dat dit zo 
blijft. 

 Houd de omgang van de kinderen 
onderling altijd goed in de gaten.  

 Hygiëne (m.n. zandbak en toiletten) 
 De school niet te klein laten worden. 

Mogelijkheden bekijken voor werving. 
Waar onderscheidt de school zich in? 

 De sociale opbouw van de 
ouderpopulatie is nu eenzijdig. Hier ligt 
een kans bij de werving, zodat bv ook 
ouders van buiten de wijk voor de 
school zullen gaan. Waar onderscheidt 
de school zich in?  

 Niet te prestatiegericht worden en veel 
sociaal aspecten mee blijven pakken.  

 Tussentijds een update en meer 
ondersteuning als een kind dat nodig 
heeft. 

 Rooster aanpassen op continurooster. 
 Schooltijden: meningen over continurooster 

zijn wisselend bij ouders en teamleden 
(komt ook uit enquête).  

 

 

6.3 Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen 
De hierboven geformuleerde ambities sluiten aan bij de visie van de school.  De ambities worden 

uitgezet in een meerjarenbeleid en hieronder beschreven per kwaliteitsgebied.  

Onderwijsproces 

  2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Aanbod Het creëren van een 
leerplein en uitbreiden van 
flexibele werkplekken. 

     

 De methodevervanging vindt 
gestructureerd plaats vanuit 

        



 

de visiegedachte.  

 Creëren van een rijke 
leeromgeving om te komen 
tot hogere betrokkenheid en 
welbevinden bij kinderen. 

      

 Samenwerking versterken en 
uitbreiden met externe 
partners om vakspecialisten 
in te zetten in ons 
onderwijsaanbod.  

     

 ICT is geïntergreerd in het 
dagelijks onderwijsaanbod 
(verwerking / extra 
inoefeningen) waarbij de 
21ste vaardigheden 
toegepast worden.  

     

 Visie op digitale 
geletterdheid is opgesteld 
met het team. 

     

Zicht op 
ontwikkeling 

Gesprekken met als doel 
‘zicht op ontwikkeling’ 
vinden plaats naar behoefte 
van de leerling, ouder en 
leerkracht. Het team van 
Trifolium zal een 
‘communicatieplan’ 
opstellen.  

     

 Onderzoeken op welke 
manier wij ouders inzage 
willen geven in het 
ouderportaal van ParnasSys 

     

 De input van alle geledingen 
(leerlingen, ouders en 
betrokkenen) als 
inspiratiebron blijven 
inzetten en blijven gebruiken 
om het onderwijsaanbod 
voor alle leerlingen passend 
te maken. 

      

 Het regelmatig voeren van 
kindgesprekken gericht op 
het proces met alle 
leerlingen in de klas. De 
theorie over het voeren van 
kindgesprekken is bekend bij 
de leerkrachten.    

     

Didactisch 
handelen 

We werken vanuit de 
formatieve assessments. 

     

 Growth Mindset cultuur op 
alle lagen van de school 
(training & verdieping) 

     



 

 Het didactisch handelen 
vanuit het instructiemodel 
EDI is in alle groepen is op 
elkaar afgestemd en 
inhoudelijk bekend bij de 
leerkrachten. 

      

 De houding/rol van de 
leerkracht als coach 
stimuleren en vaardigheden 
ontwikkelen, waarbij de 
focus ligt op het (bij)sturen 
in het proces van het 
dagelijks handelen. IPC als 
basis. 

      

 Het verhogen van hogere 
orde vragen stellen, waarbij 
de vaardigheden analyseren, 
evalueren en creëren nodig 
zijn.  

      

 Bewegend leren een plaats 
geven binnen het onderwijs 
op Trifolium. Hierbij wordt 
de omgeving (met het 
schoolplein) bij betrokken en 
worden er o.a. dagelijks 
energizers ingezet. 

     

 EDI wordt ingezet om het 
niveau in onderwijsaanbod 
te verhogen en het 
didactisch handelen te 
versterken.  

      

(Extra) 
Ondersteuning 

Voortzetten van genoemde 
kwaliteitsaspecten. (zie 
hoofdstuk 4.1.4) 

    

Samenwerken Met de partners van de BSO 
en PSZ wordt een 
gezamenlijke richting 
bepaald.  

     

 Het organiseren van een 
klankbordgroep (oudercafé) 
om met ouders in gesprek te 
gaan  

      

 Een leerlingenraad opzetten 
met afvaardiging van 
kinderen uit de midden- en 
bovenbouw.  

      

 Externe partners bieden een 
naschools aanbod.  

      

Toetsing en 
afsluiting 

Op basis van de 
vaardigheidsgroei laten alle 
leerlingen een groeiende 

        



 

ontwikkeling zien in hun 
schoolloopbaan.   

 Leerkrachten analyseren de 
onderwijsbehoeften van de 
groep en die van de 
individuele leerling. Een 
gedifferentieerd aanbod 
wordt geboden en een 
optimale ontwikkeling van 
de leerlingen wordt 
gestimuleerd.  

      

 Focus PO wordt als 
instrument gebruikt om het 
niveau van de middenmoot 
te monitoren.  

      

 

Schoolklimaat 

  2019-

2020 

2020-2021 2021-

2022 

2022-2023 

Veiligheid 

 

Alle teamleden zijn 

bijgeschoold op de 

Vreedzame School 

onderdelen: 

leerlingparticipatie, 

groepsvergadering en actief 

burgerschap. 

     

 Kiezen van een 
betekenisvolle 
gedragsmeting passend bij 
de visie van de school. 

     

 Het internet en social media 
reglement is bekend bij de 
leerkrachten, ouders en 
kinderen.  

     

 Leerlingen ontwikkelen zich 
om vanuit positief 
welbevinden een 
waardevolle inbreng te 
hebben in de wereld om hen 
heen.  

      

Pedagogisch 

klimaat 

 

Wij meten welbevinden en 

sociale en fysieke veiligheid 

bij de leerlingen van de 

groepen 6 t/m 8. Streven is 

naar een gemiddeld cijfer op 

deze gebieden van minstens 

een 7,5. 

 

      

 De kernwaarden zijn binnen      



 

alle lagen bekend en 

zichtbaar in het dagelijks 

handelen.  

 De betrokkenheidsmatrix 

van Focus PO wordt ingezet 

tijdens kindgesprekken om 

het leerplezier en de balans 

tussen leerpijn/leergemak te 

monitoren.  

     

 Er wordt onderzoek om naar 

continurooster te gaan voor 

een eenduidige 

pedagogische aanpak.  

     

 

 

Onderwijsresultaten 

  2019-2020 2020-2021 2021-

2022 

2022-

2023 

Resultaten Focus PO wordt ingezet om de 

resultaten te analyseren.  

      

 Voor alle vakgebieden zijn 

onderwijsplannen schoolbreed 

opgesteld.  

     

Sociale en 

maatschap-

pelijke 

competenties 

Voortzetten van genoemde 

kwaliteitsaspecten. Zie hoofdstuk 

4.3.2. 

     

Vervolg-

succes  

Voortzetten van genoemde 

kwaliteitsaspecten. Zie hoofdstuk 

4.3.3. 

     

 

Kwaliteitszorg en ambitie 

  2019-2020 2020-2021 2021-

2022 

2022-

2023 

Kwaliteits-

zorg 

Monitor Goed Onderwijs wordt 

aangevuld met ‘levende 

documenten’ die bijgehouden 

worden vanuit het jaarplan.  

      

Kwaliteits-

cultuur  

Alle teamleden delen binnen het 

team wat hij/zij aan scholingskennis 

hebben opgedaan.  

     

 De gesprekkencyclus omvat een 

periode van 2 jaar.  

     

 Cupella wordt gebruikt om het 
bekwaamheidsdossier bij te 
houden. 

     

 In de gesprekkencyclus vindt in 
ieder geval één keer per jaar 

     



 

ontwikkelgesprek plaats. De 
cyclus wordt afgesloten met 
nieuw een CPOW-breed 
vastgesteld 
beoordelingsgespreksdocument. 

 De kijkwijzer wordt vernieuwd 
met de didactische handeling 
strategieën van EDI en de 
kernwaarden van Trifolium.  

      

 Er wordt onderzoek gedaan om 
naar een continurooster te 
gaan.  

     

Verantwoor-

ding en 

dialoog 

Jaarlijks wordt bij de ouders van de 

groepen 4 en 8 de zgn. SWOT-

analyse afgenomen.  

     

 Leerling participatie in zetten en 
vanuit de input de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren (en 
de bij de leerlingen 
burgerschapsvaardigheden te 
ontwikkelen). 

      

 Ouderparticipatie inzetten 
waardoor ouders over diverse 
onderwerpen kunnen 
meedenken en input kunnen 
geven over de ontwikkelingen 
op een school.  

      

 

Financieel beheer 
  2019-2020 2020-2021 2021-

2022 

2022-

2023 

Continuïteit  Voortzetten van genoemde 

kwaliteitsaspecten. Zie hoofdstuk 

4.5.1. 

     

Doelmatigheid Voortzetten van genoemde 

kwaliteitsaspecten. Zie hoofdstuk 

4.5.2. 

     

Rechtmatigheid Vanaf 2020 is het 

begrotingsoverzicht, na splitsing 

met Kawama, helder en zijn de 

posten passend begroot.  

     

 De reserves worden doelmatig 

ingezet.  

     

 

 

  

 



 

 

7. Tot Slot  
 

7.1 Slotwoord 
Trifolium is voor een mij een school, die: 

 Een goede sfeer heeft en gezellig is.  

 Goed let op de kinderen. 

 Leuke en goede lessen geeft 

Deze drie zinnen, aangegeven door leerlingen, betekenen voor ons heel veel! 

 

Wij zijn er met het gehele team dan ook trots op om op deze school te kunnen werken en samen aan 

het werk te gaan rondom de visie GROEI! 

Zoals u in dit schoolplan heeft kunnen lezen gebeuren er mooie dingen op Trifolium. Echter zijn wij 

ons er ook van bewust dat er nog ontwikkelingen nodig zijn.  

Met het gehele team, de kinderen, de ouders, het bestuur, de externe partners vinden wij elkaar. En 

wij gaan er dan ook voor om de komende vier schooljaren hier met een warm en groot hart zorg voor 

te dragen.  

 

7.2 Gerelateerde documenten in/van de school 

Alle relevante documenten zijn inzichtelijk op de website van monitor goed onderwijs en scholen op 
de kaart: 

  http://www.monitorgoedonderwijs.nl 
Op deze website zijn per kwaliteitsgebied documenten toegevoegd die de inhoudelijke 
beschrijvingen van hoofdstuk 4 onderbouwen.  
Op school zijn deze documenten ook in te zien en op te vragen bij de directie. 

 https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9624/Oecumenische-basisschool-
Trifolium?postcode=1441rj&presentatie=1&sortering=2  
Scholen op de kaart is de website die een goed compleet beeld geeft van scholen. 
Het helpt scholen een eerlijke presentatie te geven aan ouders en andere 
belanghebbenden. Met de vergelijkingstool zetten bezoekers eenvoudig de 
informatie van verschillende scholen (bijvoorbeeld uit de buurt) naast elkaar. 
Deze website wordt automatisch gevuld door Onderwijs DUO.  

 

7.3 Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn op de laatste pagina’s van dit schoolplan te vinden: 

 Identiteitskaart 

 Kijkwijzer  

 Sponsorbeleid 

  

http://www.monitorgoedonderwijs.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9624/Oecumenische-basisschool-Trifolium?postcode=1441rj&presentatie=1&sortering=2
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9624/Oecumenische-basisschool-Trifolium?postcode=1441rj&presentatie=1&sortering=2
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7.3.1. Identiteitskaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.2. Kijkwijzer en flitsbezoek  

Deze kijkwijzer en dit document voor flitsbezoeken wordt gebruikt bij de klassenobservaties.  

Onderdeel 1 2 3 4 5 Opmerkingen 

1. voorafgaand aan de les 

• Beginsituatie is duidelijk( lk) 

• Verwachtingen uitspreken (lk) 

• Weten wat te doen wanneer klaar (ll) 

• Weten wat te doen wanneer niet verder 

kunnen(ll) 

 
O 

O 

O 

0 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

2. Didactisch handelen 

• Verduidelijkt lesdoel 

• Voorkennis wordt geactiveerd 

Of Oefenen en herhalen van bekende stof 

• Uitleg is duidelijk en efficiënt 

• Werkvormen die alle leerlingen 

activeren tot nadenken en meedoen 

• Denkproces hardop doorlopen 

(modellen) 

• Leren gebruiken van 

aanpakstrategieën staat centraal 

• Gebruik ondersteunende modellen/ 

concreet materiaal/stappenplannen 

• Samenvatten leerstof 

• Controleert of alle leerlingen de stof 

begrijpen 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

O 

 

3. Effectieve leertijd 

• Efficiënt gebruik geplande onderwijstijd 

(lk bewaakt zelf tijd/doel les) 

• Realiseren van taakgerichte werksfeer 

• Leerlingen actief betrokken bij 

onderwijsactiviteiten 

 
O 

 
 

O 

O 

 
O 

 
 

O 

O 

 
O 

 
 

O 

O 

 
O 

 
 

O 

O 

 
O 

 
 

O 

O 

 

4. Klasseninrichting 

• Opstelling 

• Plaats materialen 

• Ruimte voor het werken in 3 sporen 

• Zichtbare ondersteuning 

posters/stappenplannen/ 

pictogrammen 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

5. Feedback 

• Individuele feedback 

• Feedback met name gericht op proces 

• Reflectie op het doel van de les 

 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

 

O 

O 

O 

 

 

 

 



 

Onderdeel 1 2 3 4 5 Opmerkingen 

6. Afstemming op verschillen tussen 

ontwikkeling van leerlingen  

• Leerinhoud en verwerkingsstof (minimum- 

en uitdagende programma’s) 

• Instructie: 3 sporenbeleid 

• Leertijd gebonden aan 3 sporenbeleid 

 

 
O 

 

O 

O 

 

 
O 

 

O 

O 

 

 
O 

 

O 

O 

 

 
O 

 

O 

O 

 

 
O 

 

O 

O 

 

7. Organisatie zelfstandig werken 

• Uitgestelde aandacht 

• Samenwerking en hulp 

• Coöperatieve werkvormen 

• Bouwt routines en rituelen (lln kennen 

deze routines/rituelen ook en handelen 

ernaar) 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

8. Analyse en zorg 

• Zicht op differentiatie bij leerlingen (lk) 

• Verwachtingen van prestaties van 

leerlingen (lk) 

• Doelgerichte keuzes zichtbaar in 

groepsplan / OPP (lk) 

• Analyse maakt sturing leerproces 

mogelijk en veroorzaakt aanpassingen in 

het leerproces (lk) 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 
O 

O 

 

9. Pedagogisch klimaat 

• Geeft complimenten, maakt 

weloverwogen gebruik van specifieke 

complimenten/correcties 

• Positieve houding naar lln toe 

• Verwijzing naar afspraken 

• Aandacht voor het individuele 

• Kinderen kunnen 

probleemoplossend denken 

• Stemgebruik 

 
O 

 

 
 

O 

O 

O 

 
O 

O 

 
O 

 

 
 

O 

O 

O 

 
O 

O 

 
O 

 

 
 

O 

O 

O 

 
O 

O 

 
O 

 

 
 

O 

O 

O 

 
O 

O 

 
O 

 

 
 

O 

O 

O 

 
O 

O 

 

10. Aandachtspunten GROEI en Vreedzame 

school 

• gelukkige leerlingenl ( welbevinden) 

• gelukkige leerkrachten( welbevinden) 

• respectvolle/goede relaties binnen de 

groep ( interacties) 

• ondernemende leerlingen ( 

interventies) 

• ondernemende leerkracht 

(interventies) 

• empathie/ verbondenheid binnen de 

groep 

• intrinsiek gemotiveerd ( betrokken bij 

het werk) 

 

 
O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

 
O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

 
O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

 
O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

 
O 

O 

O 

 
O 

O 

O 

O 

 

 



 

7.3.3 Sponsorbeleid 

Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden van stageplekken. Een 

bedrijf kan een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs ook sponsoren. Dit betekent dat 

de school geld of goederen krijgt van de sponsor. In ruil daarvoor levert de school een 

tegenprestatie, zoals een naamsvermelding in de nieuwsbrief of een spandoek bij de sportdag. Als 

scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren. Sponsoring mag het 

onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Een sponsor mag 

geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. Reclame in lesmaterialen 

en leermiddelen is niet toegestaan. Sponsoring kan alleen met instemming van de 

medezeggenschapsraad (MR). Onderstaand stappenplan houden wij aan als richtlijn.  

Via de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-

antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs is er meer over sponsoring in 

het primair onderwijs te lezen.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs

