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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 
 

1.1 Huidige situatie 

 
De Ark en de Ark van Noach zijn samen een katholieke basisschool en vallen onder de Stichting Trinamiek.  
Wij onderschrijven de visie van onze stichting (zie hoofdstuk 2).  
Op dit moment zijn we 2 grote scholen met een centrale ligging in de wijk met een multifunctionele inrichting en 
aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12. Binnen het gebouw van de Ark van Noach kunnen ouders en kinderen 
terecht voor VSO (Voor Schoolse Opvang) – BSO (Buiten Schoolse Opvang) – NSA (Na Schoolse Aanbod) en de 
peuterspeelzaal. Dit doen we samen met BSO IJsselstein. Voor kinderen die op het gebied van taal een te grote 
achterstand hebben om in te stromen in de kleutergroepen is er op De Ark VVE-aanbod (vroegtijdige voorschoolse 
educatie), verzorgd door Pulse. Vanaf hun tweede jaar kunnen kinderen hier terecht en krijgen ze een ‘taalbad’, zodat ze 
de overstap naar groep 1 aankunnen als ze vier zijn. Aanmeldingen hiervoor lopen via het consultatiebureau. 
 

1.2 Leerling- en ouderpopulatie 

 
De meeste leerlingen komen uit de wijk Zenderpark. 
De Ark is een stabiele school met ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De Ark van Noach heeft ongeveer 
420 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Ouders kunnen hun voorkeur aangeven voor een van beide scholen. Voor de 
plaatsing van de kinderen op de scholen zullen we voornamelijk kijken naar de woonlocatie t.o.v. de school, maar ook 
de verdeling jongens-meisjes en een geleidelijke instroom in de kleutergroepen spelen daarin een rol.  
 

1.3 Groepering en personeel  

 
Wij zijn een lerende school bestaande uit een team van ongeveer 45 betrokken medewerkers. De organisatie en                 
dagelijkse leiding van beide scholen zijn in handen van één managementteam. Het managementteam bestaat uit twee                
directeuren en drie bouwcoördinatoren. De directeuren dragen de eindverantwoordelijkheid voor de scholen. Samen             
met de bouwcoördinatoren volgen en bespreken zij de ontwikkelingen van de school. De bouwcoördinatoren zorgen               
voor de aansturing van de verschillende bouwgroepen (groep 1 en 2, groep 3 en 4 en groep 5 t/m 8). Zij zorgen voor                       
onderlinge afstemming op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied.  
Leerkrachten staan met veel plezier voor de klas en begeleiden de kinderen dagelijks bij hun cognitieve (kennis) en                  
sociaal-emotionele groei. Zij worden hierbij ondersteund door onze Intern begeleiders, leerlingbegeleiders,           
onderwijsassistent, coördinatoren, administratieve medewerkers en een conciërge.  
 
Coördinatoren: 

Dit zijn leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald vak- of kennisgebied. Zij zijn medeverantwoordelijk                
voor het beleid en ondersteunen de leerkrachten op dit gebied. Wij hebben taal-, reken-, lezen-, rekenen-, kanjer-,                 
coördinatoren, en voor excellente leerlingbegeleiding en Leren Leren. 
 
De interne begeleiders: 
Zij ondersteunen de leerkrachten in het onderwijsproces en bij oudergesprekken. Samen met de leerkracht bekijken ze                
hoe er zo goed mogelijk inhoud gegeven kan worden aan de begeleiding van de kinderen en aan het invullen van hun                     
 onderwijsbehoeften. Ze volgen ook de doorgaande lijn van de leerlingen gedurende een aantal jaren en de                

ontwikkelingen van de groep als geheel en zijn tevens sparringpartners voor de leerkrachten.  
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Onderwijsassistent: 
Op school hebben wij een leerkrachtondersteuner. Zij ondersteunt de leerkrachten die voor een klas staan waarvan de                 
groep een grote ondersteuningsbehoeften kent. Zij is op vaste tijden in de groep aanwezig om de kinderen te                  
begeleiden in hun ondersteuningsvraag. 
 
 Administratieve medewerkers: 
We hebben verschillende administratieve krachten in dienst. We hebben een administratieve kracht die             
verantwoordelijk is voor de leerling administratie en twee administratieve krachten die ondersteunende            
werkzaamheden voor het gehele team verzorgen en de mensen aan de telefoon en aan de deur te woord staan. 
 
Conciërge: 
Er is één man in dienst die mede verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen. Hij wordt ook                      
regelmatig ingeschakeld voor allerlei klussen in en rond de klas. 
 

1.4 Groepsgrootte 
 
De groepsgrootte aan het begin van het jaar ziet er voor de groepen 1/2 anders uit dan aan het eind van het schooljaar. 
De instroom van kleuters vindt het hele schooljaar plaats met uitzondering van de maand december en de laatste 3 
weken van het schooljaar. De kinderen die aan het einde van het schooljaar 4 jaar worden, plaatsen we met ingang van 
het nieuwe schooljaar.  
Wij streven er op de Ark (van Noach) naar om vanaf groep 3 ongeveer 27 leerlingen in een groep te hebben zitten.  
 
1.5 Onderwijsuren  
In de Wet Primair Onderwijs staat aangegeven hoeveel uren de kinderen onderwijs moeten krijgen. Alle groepen krijgen 
minimaal 940 uur les. Bij ons op school werken we met het “5-gelijke-dagen-model”. Dit houdt in dat alle groepen 5 
dagen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan.  
Wel zullen we ieder schooljaar een aantal marge-uren (uren die kinderen aanvullend naar school gaan) toevoegen om 
calamiteiten gedurende het schooljaar op te kunnen vangen. In totaal ontvangt elk kind dus in acht jaar basisonderwijs 
tenminste 8 x 940 = 7520 uur onderwijs.  
De schoolvakanties zijn gepland binnen het landelijk vakantierooster. Er vindt afstemming plaats met de scholen uit de 
gemeente IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht in verband met het vervolgonderwijs. De tijdsbesteding per vakgebied is te 
vinden in het activiteitenplan. 
 
Elke klas heeft een duidelijk lesrooster, dat omschrijft welke activiteiten met de leerlingen worden ondernomen. In de 
tijden voor de verschillende vakken is een opbouw te onderkennen. Zo wordt er bijvoorbeeld aan spel en beweging bij 
de kinderen van groep 1-2 meer tijd besteed dan in de hogere groepen. Het taal- en leesonderwijs in de groepen 3 en 4 
neemt een groter aantal lesuren in beslag en in de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen de zogenaamde zaakvakken 
(wereldoriëntatie) meer tijd vragen. De leertijd per dag is maximaal 5 uur en 15 minuten. 
 

1.6  Onderwijsaanbod in de wijk  

 
Waarin onderscheidt de De Ark (van Noach) zich van andere scholen in de wijk? 

 
 

● Wij hebben twee gebouwen die recent verbouwd en/of opgeknapt zijn. De huidige multifunctionele inrichting 
sluit aan bij de visie van de school.  

● Wij hebben een Plusklas. Binnen deze klas krijgen de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong het onderwijs 
wat bij hen past. 

● Wij geven Engels vanaf groep 1 t/m groep 8. Dit vak wordt gegeven door één leerkracht, een native speaker die 
zowel Nederlands- als Engelstalig is opgegroeid. 
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● Wij zijn een Kanjerschool. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en 

elkaar leren denken. Dit houdt in dat we op onze school volgens de Kanjerregels met elkaar omgaan:  
            1. We vertrouwen elkaar      
            2. We helpen elkaar 
            3. We werken samen 
            4. We hebben plezier 
            5. We doen mee.  

 De kanjertraining is beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut als één  van de zes beste  
anti-pestprogramma’s. (www.kanjertraining.nl). 

● Wij geven de instructies van onze hoofdvakken op 3 niveaus. (zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 4.4, 
bladzijde 13 in dit schoolplan) 

● Wij bieden een breed kindcentrum. Dit houdt in dat we in samenwerking met BSO IJsselstein aanbod creëren 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. 

● Wij hebben door het Naschoolse Aanbod een verlengde schooldag. Door het deelnemen aan naschoolse 
activiteiten kunnen kinderen kennismaken met activiteiten op verschillende gebieden en hun talenten 
ontdekken. Denk hierbij aan dans, muziek, sport, beweging, ontspanning, natuur, creativiteit , educatie en nog 
veel meer! Alle workshops worden aangeboden door ervaren docenten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. koken, 
mindfulness, mad-science, type-cursus, leren programmeren etcetera.  

● Wij zijn binnen ons onderwijs actief bezig met 21 century skills (de vaardigheden die de volwassenen van de 
toekomst nodig hebben in de 21e eeuw) en Leren Leren.  

● Wij bieden cultuureducatieve vorming aan op een breed vlak. Op het gebied van dans, muziek, drama, 
beeldend, audiovisuele vorming en cultureel erfgoed zijn er dertien specialisten in ons team, allemaal opgeleid 
door Kunst Centraal.  Waar mogelijk integreren we deze lessen met de zaakvakken, zodat kinderen samenhang 
ervaren tussen verschillende factoren in de wereld om hen heen. Op beide locaties is een ‘artist in residence’ die 
ingezet wordt in alle groepen. 
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2. UITGANGSPUNTEN VAN TRINAMIEK 
 
 

2.1 De collectieve ambitie van Trinamiek 
  

De raad van toezicht houdt namens leerlingen, ouders en belanghebbenden 

van de lokale gemeenschappen waarin scholen van Trinamiek staan, toezicht 

op Trinamiek. De waarden en belangen van leerlingen, ouders en andere 

belanghebbenden zijn door de raad van toezicht vertaald naar de volgende 

strategische doelstellingen. 

De Stichting Trinamiek bestaat, opdat alle leerlingen …  
1. zich optimaal ontwikkelen als mens in relatie tot zichzelf en in relatie 

tot anderen (persoonsvorming); 
2. zich optimaal ontwikkelen als mens in de samenleving (socialisatie);  
3. zich kennis en vaardigheden eigen maken die ze nodig hebben voor het verdere leven (kwalificatie); 
4. een waardevolle schooltijd beleven. 

 
Een aantal leerkrachten, directeuren en het bestuur hebben deze doelstellingen vertaald naar het Koersplan. Hierin 

staat centraal ‘Samen voor Boeiend onderwijs’ met als kernthema’s: boeiend onderwijs, pedagogische tact en samen 
en de kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap. 
 
Met Boeiend onderwijs bedoelen we onderwijs dat gericht is op talentontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen 

stimuleert om zich als kind in de samenleving te ontwikkelen en rekening houdt met verschillen tussen 

leerlingen. En onderwijs dat ervoor zorgt dat leerlingen beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die 

ze nodig hebben in het verdere leven. 

 

Om boeiend onderwijs te geven beschikken de leerkrachten van Trinamiek over vakmanschap. Zij handelen 

vanuit Pedagogisch tact waardoor iedere leerling voelt dat hij/zij erbij hoort. Leerlingen ervaren 

gelijkwaardigheid en respect. Daardoor ontstaat een veilige omgeving waarin leerlingen zich fysiek, sociaal en 

emotioneel kunnen ontwikkelen. 

 

Trinamiek is een lerende organisatie. Leren doen we Samen, van en met elkaar. Bijvoorbeeld in netwerken 

van leerkrachten en in de Trinamiek Academie waar leerkrachten cursussen volgen. Teamleren vinden we 

belangrijk en we stimuleren eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen. Ook door collegiale consultatie en 

door audits verbeteren we continu het onderwijs. Dit doen we samen met leerlingen en ouders. Alle scholen 

hebben een leerlingenraad en een medezeggenschapsraad. 
 
Binnen Trinamiek zien we de wereld als een systeem waarin samenhang is, relaties zichtbaar zijn en de invloed van 
het een op het ander. We zetten het vakmanschap van de leerkracht centraal (Rijnlands denken).  
 
En de download die op de website staat en het Koersplan beschrijft: 
https://trinamiek.nl/wp-content/uploads/2018/09/Totale-Koersplan.pdf 
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2.2 De kwaliteitsbeleid binnen Trinamiek.  
Voor het behalen en borgen van de kwaliteit werken we met de kwaliteitscyclus en gebruiken we de kwaliteitscyclus en 

het stroomschema kwaliteit. 

 

Trinamiek werkt volgens de onderstaande kwaliteitscyclus: 

 

 

 

Inzoomen op Samen Leren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●  

 

 

 

 

Het stroomschema kwaliteit geeft aan hoe wij de horizontale en verticale verantwoording van ons handelen vormgeven. 
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Niet de systeemwereld staat centraal maar de leefwereld. Daar zitten de vakmensen die het verschil kunnen en moeten 

maken. We willen stimuleren dat mensen zelf de regie en regelruimte nemen en daarvoor is vertrouwen van de 

leidinggevende nodig. Leidinggeven is dan verbinding maken, faciliteren, coachen en dat doen wat nodig is om de 

zelfstandigheid te bevorderen. 

 

In schooljaar 2018-2019 is Trinamiek gestart met strategische personeelsbeleid. De Trinamiek Academie is hier een 
mooi voorbeeld van. De interne opleidingstak is afgestemd op het Koersplan. Het aanbod richt zich op het (verder) 
ontwikkelen van de professionaliteit binnen de kaders van het Koersplan. De professionele ontwikkeling zal altijd ten 
dienste staan van het team, het netwerk, de projectgroep, de stichting en heeft als doel het geheel sterker te maken. 
Een ander voorbeeld is het beleid voor studenten en starters.  
Een van de belangrijkste effecten van strategische personeelsbeleid is dat iedereen in de organisatie bewust wordt 
van de noodzaak om zich op verandering voor te bereiden. Met de huidige arbeidsmarkt is er geen apart beleid voor 
wat betreft de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding (artikel 30 WPO). 
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3. DE VORIGE BELEIDSPERIODE 
 
Tijdens de vorige beleidsperiode is er veel tijd en aandacht geweest om zaken onderwijskundig op orde te krijgen. Zo is 
er in de kleutergroepen veel aandacht geweest voor beredeneerd onderwijsaanbod, een nieuw leerlingvolgsysteem 
(“Kijk”) ingevoerd en hieraan gekoppeld het kleuterrapport ParnasSys/KIJK. 
 
Zaakvakken hebben een andere benadering gekregen. Via onderzoekend en ontdekkend leren worden kinderen 
uitgedaagd zich te verdiepen in de verschillende onderwerpen. 
De lessen Estafette zijn op een andere manier ingericht. Door niet meer te werken met de werkboeken, vanaf groep 6, is 
er meer tijd gekomen om leeskilometers te maken door de kinderen. Er zijn goede kinderboeken aangeschaft (in 
tweevoud), waaruit tweetallen samen kunnen lezen. Op deze manier wordt tegelijkertijd de leesmotivatie bevorderd. 
Dit gebeurt tevens door middel van een uitstekend geoutilleerde bibliotheek die op verschillende tijdstippen bemand 
wordt door enthousiaste ouders. Kinderen kunnen naast een goed leesboek ook nog twee informatieve boeken lenen 
per keer. Kinderen kunnen inloggen op de site en zo een kijkje in onze bieb nemen om te zien of er nog meer boeken 
van dezelfde schrijver zijn of om reviews te lezen of te geven aan een boek. Er wordt veel en met plezier gelezen! 
Het vak Engels is op de kaart gezet. Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt dit vak nu gegeven door een vakdocent, een native 
speaker. In de groepen wordt het Engels onderhouden door iedere dag een moment Engels met de leerlingen te 
spreken. 
In alle groepen is een stevige boost gegeven aan het onderwijs in de cultuureducatieve vakken. In samenwerking met 
Kunst Centraal is de verbinding gelegd tussen verschillende vakken door integratie van verschillende onderdelen. Een 
aantal teamleden wordt opgeleid tot specialist op het gebied van dans, muziek, drama, beeldend, audiovisueel, 
cultureel erfgoed en literatuur. 
 
Voor het werken met nieuwsbegrip is onderzocht hoe we als team de lessen begrijpend lezen zo optimaal mogelijk 
kunnen geven. Via modellen worden strategieën aangeleerd en in drietallen leren de kinderen van en met elkaar. 
Voor het studerend lezen is de methode ‘Blits’ ingevoerd en geïmplementeerd voor de groepen 5 t/m 8. 
Groepsplannen voor rekenen, taal en spelling worden volgens een uitgekiend format geschreven, zodat er 
eenduidigheid is in de uitvoering en de evaluatie ervan. 
 
Vanuit onze kernwaarde vertrouwen heeft het leren leren de afgelopen periode een flinke plaats ingenomen en is 
verweven in de dagelijkse praktijk in alle groepen. Leerkrachten zijn geschoold in het voeren van kindgesprekken en 
begeleiden en volgen hun leerlingen in hun vorderingen op dit gebied. Dit heeft geleid tot veel eigenaarschap bij de 
leerlingen van onze school.  
 
Om het eigenaarschap ook bij de leerkracht te brengen heeft het team de afgelopen jaren de transitie doorgemaakt van 
gestuurd vanuit het MT, naar zelfsturende leerteams. Iedere twee weken komen de leerkrachten van parallelgroepen bij 
elkaar om op hun onderwijs te reflecteren en het zonodig bij te stellen. Met elkaar hebben ze hun eigen 
ontwikkelingsplan geschreven en voeren ze dit uit, gedurende het schooljaar. Dit plan wordt aan het eind van ieder 
schooljaar geëvalueerd en bijgesteld, zodat er steeds gewerkt wordt volgens de laatste inzichten.  
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4. VISIE VAN DE SCHOOL  
De Ark en De Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke scholen in de wijk Zenderpark. Bij ons staat 'groei' 

centraal, zowel bij de leerlingen als in ons lerarenteam. Wij spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en 

zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.  

Wij willen de kinderen een fijne schooltijd bieden; een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in 

kennis, creativiteit als in sociale vaardigheden.  

De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en vaardigheden die hen in de rest van hun leven van pas kunnen komen. Wij 

baseren ons op twee belangrijke waarden: 

● Groeien in verantwoordelijkheid 

● Groeien vanuit vertrouwen  

 

Groeien in verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces. 

Door de hele school begeleiden we de kinderen in het ‘Leren leren’, als voorbereiding op de volgende stap, het 

voortgezet onderwijs. Kinderen groeien op in een dynamische, open wereld. Een wereld waarin kennis, informatie en 

sociale media via internet voor iedereen vindbaar en toegankelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat het op een juiste 

manier verwerken van deze overvloed aan informatie en impulsen belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn. We 

leren de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig te werken, taakaanpak te structureren, mate van aandacht te reguleren, 

samen te werken en te reflecteren. Vanaf groep 3 houden de kinderen zelf bij wat ze al goed kunnen en wat hun 

volgende stap gaat zijn op deze ontwikkelingsgebieden. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces is 

onlosmakelijk verbonden met zelfkennis. Dit geldt voor alle kinderen maar ook zeker voor de kinderen die iets extra’s 

nodig hebben. Zo hebben wij als school ervoor gekozen om op drie onderdelen extra te investeren in tijd en kennis om 

een passend onderwijs te realiseren. Het gaat om de meerbegaafde kinderen en de kinderen die extra ondersteuning 

nodig hebben op sociaal emotioneel gebied. We leren ze in te zien waar ze goed in zijn, hoe ze dit kunnen benutten en 

begeleiden ze in hun leerroute.  

 

Zelfverantwoordelijk in redzaamheid  

Het begrip zelfstandigheid is nauw verbonden met zelfredzaamheid. Zelfstandigheid/Zelfredzaamheid is het in staat zijn 

om onafhankelijk te zijn van een ander. Dat gaat niet alleen om praktische dingen, maar ook om zelfstandig keuzes te 

maken. Dat wil niet zeggen dat je geen advies meer nodig hebt, maar het is ook heel leerzaam voor een kind als het mag 

‘struikelen’. Leren gaat met vallen en opstaan. Daarnaast laten we de leerlingen meedenken met ontwikkelingen op 

school o.a. in de leerlingenraad. Uit iedere klas vanaf groep 5 is een vertegenwoordiger die de belangen van de kinderen 

bespreekbaar maakt met de directie van de school en hun visie geeft op het onderwijs. Zij ervaren het immers aan den 

lijve! Zelfredzaamheid in deze tijd betekent ook dat je je kunt redden met de Engelse taal. Engels wordt steeds 

belangrijker in het leven van de kinderen van nu en daarom geven wij de kinderen vanaf groep 1 Engelse les door middel 

van het zingen van bekende liedjes. Hierdoor is de drempel van spreken laag en werken ze aan het opbouwen van de 

woordenschat.  

We maken handig gebruik van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen en als bijkomend voordeel stimuleert dit de 

totale taalontwikkeling van een kind.  

 

Verantwoordelijkheid bij de leerteams  

Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk tot bloei te laten komen door ze op hun eigen leeftijds- en begripsniveau 

te onderwijzen en te begeleiden (passend onderwijs). De complexiteit neemt steeds meer toe en daarmee ook het 

belang van onderlinge afstemming. Niet alleen met de kinderen en hun ouders, maar ook tussen leerkrachten onderling. 

Hiervoor benutten we intensief elkaars kennis en ervaring in de zogeheten leerteams. Deze leerteams bestaan uit een 

kleine groep leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de resultaten van hun leerjaar. Ze 
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worden daarbij ondersteund door verschillende specialisten die we binnen school hebben opgeleid: rekenen, taal, 

gedrag, excellentie en zorg.  

 

Groeien vanuit vertrouwen  

Vertrouw op jezelf en de ander.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en anderen denken en op een fatsoenlijke en respectvolle 

manier met elkaar omgaan. Daarom besteden we in alle groepen expliciet en geïntegreerd aandacht aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van de Kanjertraining. We leren de kinderen 

op een positieve en speelse manier om bijvoorbeeld complimentjes te geven en te ontvangen, zich te presenteren en op 

een goede manier voor zichzelf op te komen.  

De Kanjertraining is niet alleen een apart vak maar komt tot uitdrukking in ons dagelijks handelen.  

Het belangrijkste uitgangspunt van de Kanjertraining is dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en dat we zoeken naar 

oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Bij ongewenst gedrag wordt nadrukkelijk alleen het gedrag afgekeurd, nooit 

het kind zelf. Een mooie uiting van de waarden vertrouwen is het maatjeswerk. Zowel binnen iedere groep als 

groepsdoorbrekend wordt er met maatjes gewerkt. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar vooral ook van en 

met elkaar. Aan een maatje kun je vragen stellen tijdens het zelfstandig werken, samen opdrachten maken, maar ook 

hulp bij elkaar zoeken tijdens het buitenspelen. Maatjesgroepen binnen de school werken bijvoorbeeld samen tijdens 

creatieve activiteiten, maar staan ook samen buiten wanneer we Sinterklaas binnenhalen. Op deze manier leren de 

leerlingen ook zorg voor elkaar te dragen.  

 

Partnerschap vanuit vertrouwen  

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Onze deuren staan iedere ochtend letterlijk 

open, waardoor het contact met ouders laagdrempelig is. Wij zijn de pedagogische en didactische deskundigen en de 

ouder is de expert als het over de eigenheid van het kind gaat. De kunst is om deze krachten te bundelen en samen te 

gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. Dit bespreekt de leerkracht samen met de ouders aan het begin van 

het schooljaar en de zogeheten afstemmingsgesprekken. Een goede samenwerking betekent dat we elkaar tijdig op de 

hoogte brengen van alle zaken rondom de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Daarom hebben wij ervoor 

gekozen ons administratiesysteem ParnasSys open te zetten, zodat u altijd op de hoogte bent van resultaten van uw 

kind. Ook hebben we van ieder leerjaar per vakgebied uitgewerkt wat wij als school onderrichten aan de kinderen 

(document ‘Bij de les’).  

 

Vertrouwen op leergierigheid  

Mensen zijn nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale binding, kennis en vaardigheden. Naast een 

spannende en uitdagende leeromgeving is het van belang om de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen te 

kunnen blijven voeden. Wij bieden de kinderen ruimte voor ‘Talentontwikkeling’, zowel onder als buiten schooltijd 

waarbij creativiteit in doen en denken een belangrijke waarde is. Kinderen krijgen les in drama, beeldende vorming en 

dans/toneel. We hebben een ‘artist in residence’ met atelier en er zijn techniek ontdeklokalen beschikbaar voor lessen 

over audio-visuele vorming, 3D printen en programmeren. Al deze lessen proberen we zo veel mogelijk te integreren 

met het programma in de klassen, zodat het op deze manier nog boeiender kan worden.  

 

Aan het eind van de basisschool zien wij dat alle kinderen een grote groei hebben doorgemaakt. Als ze afscheid nemen 

van onze school gaan ze als echte Kanjers de toekomst tegemoet! 
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5. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
5.1 ONDERWIJSKWALITEIT, AMBITIES EN BEWAKING 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijskwaliteit en de inrichting 

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

onderwijs, toets en observatie instrumentarium en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 

 

Kwaliteit 
Om de kwaliteit van onze school te garanderen en waar nodig te verbeteren, moeten we zicht hebben op alle aspecten 
ervan. Het meten van gegevens op zich is echter nog geen kwaliteitszorg. We realiseren ons dat we de gegevens moeten 
analyseren en interpreteren verbeteringen moeten plannen en realiseren, en na verloop van tijd opnieuw moeten 
meten. 
De kwaliteitszorg van onze school is daarom een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de PDCA-cirkel of cirkel 
van Deming. De meetinstrumenten (zoals kwaliteitsvragenlijsten, gesprekken, observaties en resultaten) vormen het 
beginpunt van de cirkel. Op basis van de gegevens die deze instrumenten opleveren wordt een plan gemaakt voor de 
komende periode. Nadat het plan is uitgevoerd, wordt een evaluatie gehouden en worden zo nodig nieuwe afspraken 
gemaakt. Na het doorlopen van de hele cirkel zorgen we dat de bereikte doelen geborgd worden. Tot slot is 
kwaliteitszorg niet compleet is zonder borging. 
 
Kwaliteitsplanning 
De instrumenten om informatie te verzamelen worden cyclisch ingezet. De instrumenten worden in de volgende jaren 
ingezet (na 4 jaar start de cyclus opnieuw): 
 
Instrument:  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Kwaliteitsvragenlijsten vanuit 
ParnasSys  

     

● Personeelsvragenlijst X  X  X 
● Oudervragenlijst X  X  X 
● Leerlingenvragenlijst X  X  X 

Functioneringsgesprek directeur  X   X 
Beoordelingsgesprek directeur X  X X  
Klassenbezoeken X X X X X 
Audits X X X X X 
CITO / Kijk /Kanjer etc. X X X X X 
Methode gebonden toetsen X X X X X 
Resultaten voortgezet onderwijs X X X X X 
RIE X    X 
 
Op basis van de resultaten zullen we plannen wanneer welke onderdelen verder uitgewerkt worden. De stappen die we 
willen zetten nemen we op in onze meerjarenplanning. 
 

 
Onze ambities 
Onze ambities voor de komende jaren: 

- Ons cultuureducatieve onderwijs verder vormgeven en structureel inzetten 
- Het leren leren blijven borgen en een plek op het rapport geven 
- Via opbrengstgericht werken de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau brengen: 
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De ambities die wij als school willen bereiken met onze leerlingen noemen we schoolstandaarden. Deze kunnen voor 
scholen verschillend zijn. Wij hebben dit voor onze school opgesteld en dit is de basis voor het inrichten van ons 
onderwijsaanbod.  
 
We onderscheiden drie schoolstandaarden: 
-de gevorderde standaard voor de betere leerlingen (21%). Dit zijn vaak leerlingen die op de Cito-toets 
 niveau  I  behalen. Je wijst deze leerlingen toe aan het verdiept arrangement in je aanpak, met als doel dat de leerling 
volgens de gevorderde standaard blijft presteren. De leerkracht zorgt voor verdieping en uitdaging in instructie, 
verwerking of leertijd. 
-de voldoende standaard voor 70 % leerlingen. Dit zijn vaak leerlingen die op de Cito-toets niveau  II/III behalen. Deze 
leerlingen komen in het basisarrangement.  
-de minimumstandaard. Dit is het minimumniveau wat we met 87%  van de leerlingen willen halen. In de praktijk zijn dit 
vaak leerlingen die op de Cito-toets niveau IV behalen.  
Leerlingen die de minimumstandaard niet halen (13 %), wijs je toe aan het zeer intensief arrangement . In de praktijk 
zijn dit vaak leerlingen die op de Cito-toets voor spelling niveau V behalen. 
 
 

5.2 ONDERWIJSTIJD 
 

In de Wet Primair Onderwijs staat aangegeven hoeveel uren de kinderen onderwijs moeten krijgen. Alle groepen krijgen 
minimaal 940 uur les. Bij ons op school werken we met het “5-gelijke-dagen-model”. Dit houdt in dat alle groepen 5 
dagen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan.  
Wel zullen we ieder schooljaar een aantal marge-uren (uren die kinderen aanvullend naar school gaan) toevoegen om 
calamiteiten gedurende het schooljaar op te kunnen vangen. In totaal ontvangt elk kind dus in acht jaar basisonderwijs 
tenminste 8 x 940 = 7520 uur onderwijs.  
De schoolvakanties zijn gepland binnen het landelijk vakantierooster. Er vindt afstemming plaats met de scholen uit de 
gemeente IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht in verband met het vervolgonderwijs. De tijdsbesteding per vakgebied is te 
vinden in het activiteitenplan. 
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Elke klas heeft een duidelijk lesrooster, dat beschrijft welke activiteiten met de leerlingen worden ondernomen. In de 
tijden voor de verschillende vakken is een opbouw te onderkennen. Zo wordt er bijvoorbeeld aan spel en beweging bij 
de kinderen van groep 1-2 meer tijd besteed dan in de hogere groepen. Het taal- en leesonderwijs in de groepen 3 en 4 
neemt een groter aantal lesuren in beslag en in de groepen 5, 6, 7 en 8 zullen de zogenaamde zaakvakken 
(wereldoriëntatie) meer tijd vragen. De leertijd per dag is maximaal 5 uur en 15 minuten. 
 
 
5.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 
 

 Leermiddelen/ methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

 

Vakwerkplan 

bewegingsonderwijs, 

geschreven door 

bewegingsfunctionarissen 

gemeente IJsselstein 

Regelmatig clinics 

Gedeelte van de lessen wordt 

gegeven door één van de 

bewegingsfunctionarissen 

Nederlandse taal 

 

 

Taal op Maat  

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip  

Rekenen en wiskunde 

 

 

Wereld in Getallen 4 Waar mogelijk inzet MSV 

Aanvullende materialen voor 

hoofdrekenen en 

automatiseren 

Engelse taal 

 

 

Groove.me vakleerkracht 

onderhouden van de taal door 

eigen leerkracht die iedere 

dag een moment voor Engels 

instelt in de groep 

 

Aardrijkskunde 

 

Meander Aandacht voor 21st 

centuryskills via onderzoekend 

en ontdekkend leren en het 

presenteren in duo’s van 

hoofdstukken uit het 

leerlingenboek. 

 

Geschiedenis 

 

Brandaan Aandacht voor 21st 

centuryskills via onderzoekend 

en ontdekkend leren en het 

presenteren in duo’s van 

hoofdstukken uit het 

leerlingenboek. 
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De natuur, waaronder biologie 

en techniek 

Naut/aangevuld met NME Aandacht voor 21st 

centuryskills via onderzoekend 

en ontdekkend leren en het 

presenteren in duo’s van 

hoofdstukken uit het 

leerlingenboek. 

 

Maatschappelijke verhoudingen, 

waaronder staatsinrichting 

 

Nieuwsbegrip, Trefwoord, 

Brandaan 

 

Geestelijke stromingen 

 

 

Trefwoord  

Expressie-activiteiten 

 

Moet je doen, aangevuld met 

activiteiten voortkomend uit 

opleidingen deskundigen team 

x aantal keer per jaar 

crea-circuit / activiteiten 

Bevordering sociale 

redzaamheid, waaronder gedrag 

in het verkeer 

 

VVN Op voeten en fietsen/JVK  

Bevordering van gezond gedrag 

 

Naut  

Schoolveiligheid/ welbevinden 

van de leerlingen 

Kanjerinstituut  

Bevordering actief burgerschap 

en sociale integratie, overdragen 

kennis over/kennismaking met 

de diversiteit van de samenleving 

Dag Vandaag 

Meander, Brandaan, Naut 

Kanjerinstituut 

 

 

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

worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet basisschool De Ark/Ark van Noach 

aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

14 

Schoolplan 2019-2023 



 
 
5.4 Overzicht toets en observatie instrumenten  
 

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

 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal KIJK KIJK Methode

-toetsen  

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode-

toetsen en 

Cito 

Method

e-toetse

n en Cito 

Methode-t

oetsen en 

Cito 

Lezen KIJK KIJK Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode-

toetsen en 

Cito 

Method

e-toetse

n en Cito 

Methode-t

oetsen en 

Cito 

Spelling KIJK KIJK Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode-

toetsen en 

Cito 

Method

e-toetse

n en Cito 

Methode-t

oetsen en 

Cito 

Woordenscha

t 

KIJK KIJK Methode

-toetsen  

Methode

-toetsen  

Methode

-toetsen  

Methode-

toetsen  

Method

e-toetse

n  

Methode-t

oetsen  

Rekenen KIJK KIJK Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode

-toetsen 

en Cito 

Methode-

toetsen en 

Cito 

Method

e-toetse

n en Cito 

Methode-t

oetsen en 

Cito 

SEO KIJK KIJK Kanvas 

vragenlijs

ten 

Kanjerins

tituut 

Kanvas 

vragenlijs

ten 

Kanjerins

tituut 

Kanvas 

vragenlij

sten 

Kanjerins

tituut 

Kanvas 

vragenlijst

en 

Kanjerinsti

-tuut 

Kanvas 

vragenlij

sten 

Kanjerin-

stituut 

Kanvas 

vragenlijste

n 

Kanjerinsti- 

tuut 

WO     Methode

-toetsen 

Methode-

toetsen 

Method

e-toetse

n 

Methode-t

oetsen 

         

 

Verklaring van de afkortingen: SEO - sociaal emotionele ontwikkeling, WO - wereldoriëntatie, ……………………… 

 

We richten de analyse  van de opbrengsten niet op kindkenmerken maar op onderwijskenmerken  

Wat heeft de leerkracht in handen om dit effect te beïnvloeden? 

-veranderingen in de interactie met de leerlingen 

-veranderingen in de instructie aan de leerlingen 

-veranderingen in de organisatie van het onderwijs 

Via de methodegebonden toetsen checken we of de reguliere leerstof voldoende is beklijfd.  Alle toetsen worden 

geregistreerd in Parnassys waardoor de leerkrachten goed zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen en kunnen 

anticiperen als er uitval is op onderdelen.  
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Via de Citotoetsen, die ook in Parnassys worden ingevoerd, worden de leerlingen ingedeeld in de arrangementen. Het 

wel of niet behalen van de schoolambities (zie document “Zicht op Kwaliteit) vormt het uitgangspunt bij het maken van 

deze indeling. 

 
 
 
5.5 DE LEERLINGENZORG  
 
passend onderwijs 

De leerlingen krijgen instructie  d.m.v. het model EDI  (expliciete Directe Instructie) op hun eigen niveau. Kinderen die de 

stof (heel) gemakkelijk aankunnen krijgen slechts kort instructie (verdiept arrangement/gevorderde standaard)  en 

worden eventueel uitgedaagd door middel van plusboeken. Echte uitschieters gaan een keer per twee weken naar de 

plusklas, waar ze begeleid worden door een talentcoach die zorgt voor verdiepend, passend aanbod. Zij volgen de 

compacte leerroute, zodat er ruimte is voor verdieping en werk dat voor de plusklas gedaan moet worden. 

De middengroep (basisarrangement/voldoende standaard) krijgt meer instructietijd. Zodra zij aan het werk kunnen richt 

de leerkracht de aandacht op kinderen die extra begeleiding (intensief arrangement/minimum standaard) nodig 

hebben. Aan de instructietafel krijgen zij de benodigde uitleg, zodat zij ook aan het werk kunnen.  

Iedere schooldag is er tijd ingeroosterd voor zelfstandig werken. In deze arrangementstijd, die buiten de basisles valt, 

kunnen de kinderen bijblijven of meer verdiepen. Zo hebben ze meer oefentijd om zich verschillende vaardigheden 

eigen te maken. Via convergente differentiatie krijgen kinderen op deze manier het onderwijsaanbod dat passend is bij 

hun niveau. 

 De leerkracht  houdt het niveau zoveel mogelijk hetzelfde, maar doet meer inspanningen voor kinderen om ze mee te 

krijgen. Dit gebeurt buiten de basisles (arrangement tijd). Gevorderde leerlingen werken niet door maar 

krijgen verdiepingsstof. Voor leerlingen die het niveau van de groep niet kunnen bijbenen wordt (bij uitzondering) een 

eigen leerlijn gevolgd. 

Extra ondersteuning binnen de basisondersteuning wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht, binnen de eigen 

groep geboden. In de groepen 5 t/m 8 is er ondersteuning van een leerkrachtondersteuner die zowel binnen als buiten 

de groep met kinderen kan werken die het verdiepingsarrangement volgen als met kinderen die extra hulp/begeleiding 

(intensief arrangement) nodig hebben.  

Indien de zorg van dusdanige aard is dat de leerkrachten dit niet zelf binnen hun groep kunnen begeleiden wordt 

gebruik gemaakt van het Onderwijs Expertise Centrum (O.E.C.) voor diagnostiek, advies  en kortdurende begeleiding. 

Ook het samenwerkingsverband kan  een belangrijke rol vertolken als het gaat om aanvragen/beschikbaar stellen van 

extra ondersteuning (buiten de basisondersteuning om) en verwijzing van kinderen. Zie hiervoor het SOP. 
 

pedagogisch en didactisch klimaat 

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen positief over zichzelf en anderen denken en op een fatsoenlijke en respectvolle 
manier met elkaar omgaan. Daarom besteden we in alle groepen expliciet en geïntegreerd aandacht aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van de Kanjertraining. We leren de kinderen 
op een positieve en speelse manier om bijvoorbeeld complimentjes te geven en te ontvangen, zich te presenteren en op 
een goede manier voor zichzelf op te komen. Ook in het contact met ouders verwachten we een respectvolle manier 
van communicatie. 
 
 
De Kanjertraining is niet alleen een apart vak, maar komt tot uitdrukking in ons hele handelen. Tijdens de Kanjertraining 
gebruiken we onder andere verhalen, praktijkoefeningen en werkboeken met opdrachten. We onderwijzen dit vak aan 
de hand van actuele onderwerpen zoals Facebook en pesten. 
Bij de Kanjertraining maken we gebruik van vier dierfiguren, die ieder gekoppeld zijn aan een kleur pet. Ze staan 
symbool voor bepaalde gedragsvormen. Deze symbolen helpen de kinderen om elkaar vanuit dezelfde taal en 
begripsvorming aan te spreken op gedrag en om bijvoorbeeld onderlinge ruzies op te lossen. Dit gebeurt onder 
begeleiding van onze leerkrachten in de klas, maar ook daarbuiten. Het belangrijkste uitgangspunt van de Kanjertraining 
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is dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en dat we zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Bij 
ongewenst gedrag wordt nadrukkelijk alleen het gedrag afgekeurd, nooit het kind zelf. Wij werken op onze school 
volgens de regels van de Kanjertraining:  

1. We vertrouwen elkaar. 
2. We helpen elkaar. 
3. We werken samen. 
4. We hebben plezier. 
5. We doen mee. 

Via docenten- en leerlingvragenlijsten houden we zicht op de sociale veiligheid van onze leerlingen. Deze tools bieden 
voldoende handvatten om interventies te doen indien de sociale veiligheid in het geding is. Door de kanjercoördinator 
kunnen deze acties eventueel ondersteund of zelfs uitgevoerd worden. 

6. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 

 

Uitstroom en advies 

In schooljaar 2018-2019 gingen 80 leerlingen van school  

 

percentage advies brugklastype 

3% BBL BBL/KBL 

3% KBL KBL/TL 

26% TL TL/H 

3% H tweetalig H/V 

25 % H H/V 

40% VWO tweetalig VWO 

 

 

Enquêtes/tevredenheidspeilingen: 

 

TOPS   

Leerlingen 
 

● verschillen lln 
● samenwerken 
● doel 
● moeilijkheid les 
● project 
● pedagogisch tact 
● veiligheid school 
● goede regels 
● methodes 
● klassenorganisatie 
● ped. handelen 
● didact. handelen 

Ouders 
 

● vertrouwen 
● sfeer 
● veiligheid 
● respect 
● waardering 
● verantwoordelijk 
● contactmoment 
● schoolregels 

 
 

Medewerkers 
 

● identiteit 
● boeiend onderwijs 
● differentiatie 
● pers. aandacht 
● leren leren 
● pedagogisch tact 
● lerende org. 
● in lijn met Trinamiek 
● teamleren 
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● extra uitleg 
● begrip 
● zelfst. werken 
● veiligheid 
● sfeer 
● regels 
● omgeving 
● relatie lkr - lln 

 
 
 
 

TIPS   

Leerlingen 
 

● talentontwikkeling 
● eigen manier 
● eigen inbreng 
● context geleerde 
● gesprek lln - lkr 
● extra hulp 
● kennis ontw. school 
● taal + aardrk. niet leuk 
● aandacht muziek en tekenen, 

hv 
● plannen 
● eigen manier 
● aansch. onderwijs 
● nabespreking les 
● verrijkingsstof 
● eigen keuze 
● groepswerk 
● eigen regels 
● meepraten 

Ouders 
 

● identiteit 
● talentontwikkeling 
● boeiend onderwijs 
● verschillen lln. 
● zeggenschap lln. 
● ontw. + behoefte 
● aanpak pesten 
● aanwezigheid lln. bij gesprek 
● samenwerking ouders 
● rekening houden met 
● hygiëne 
● na-schoolse activiteiten 
● bespreken sfeer op school 

 

Medewerkers 
 

● begeleiding leerproblemen 
● vakoverstijgend 
● resultaten 
● waarden + thema's Trinamiek 
● gebr. talenten 
● systeemdenken 
● besluitvorming 
● samenwerking driehoek 

 
 

 

In de MR worden de tevredenheidspeilingen besproken en de daaruit voortvloeiende actiepunten. In de klankbordgroep 

gebeurt dit ook. Ouders wordt gevraagd hun mening te geven over deze acties en eventueel zelf met ideeën te komen 

ter verbetering. 

 

Besluitvorming via Consent 

Op onze school werken teveel medewerkers om alle besluiten via de consentmethode te nemen. We hebben als MT 

besloten de komende schooljaren wel volgens de consentmethode te werken bij  besluitvorming. Op studiedagen wordt 

waar mogelijk gebruik gemaakt van deze methode. 

 

Personeel: 

Binnen ons team hebben we de volgende specialisten: 

Rekencoördinatoren: Susan Woutersen en Marcel Wevers 

Taal/leescoördinatoren: Sandra Middendorp en Manon Buitenweg 

Kanjercoördinator: Franca Bouwman 
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Gedragsspecialist: Dominique Burgwal en Kelly van Schaik 

Middenmanagement: Sophie de Vrind 

Interne Cultuur Coördinatoren: Marcel Wevers, Paul Geeraets en Lyda van Schaik 

Intern Begeleiders: Marian Steinmann en Monique van Doorn 

Plusklasbegeleiding: Marian Steinmann 

Talentcoach: Benthe van den Bergh 

Schoolopleiders: Janet van den Hoef en Chantal Both 

 

Scholingsplan: 

Opleiding tot Gedragsspecialist: Dominique Burgwal en Kelly van Schaik 

Opleiding tot Middenmanagement: Sophie de Vrind 

BHV-ers volgen ieder jaar het herhalingsaanbod 

Voor het komend jaar volgen verschillende leerkrachten de opleiding tot Kanjerdocent: 

Susan Woutersen, Tineke van den Hoeven, Dominique Burgwal, Sanne Scheuer-de Knegt, Petra Jensen, Nathalie de 

Ruijter, Ilse Warmerdam en Sander Winkel. 

Opleiding schoolleider vakbekwaam: Boudewijn Simons 

 

CMK: 

Cultureel erfgoed: Franca Bouwman en Lyda van Schaik 

Beeldend: Manon Buitenweg en Sophie de Vrind 

Dans: Paul Geeraets en Janet den Hoef 

Muziek: Janine van Vossen 

Literatuur: Chantal de Both en Ilse Warmerdam 

Audio Visueel: Sophie de Vrind, Tessa van Eijk en Jeanine Stolze 

Trinamiekacademie: een groot aantal leerkrachten volgt het aanbod van de Trinamiekacademie. Hier wordt een groot 

aantal cursussen gegeven waar veel leerkrachten aan deelnemen om hun professionaliteit te vergroten. 

 

Contact met andere scholen en instellingen 
Er is een zeer geregeld en veelvuldig contact met andere scholen en instellingen. Dit gebeurt vanuit verschillende 
invalshoeken zoals: 
 

Inspectie 
 

De school valt onder het Rijksinspectiekantoor (RIK) Utrecht. De inspectie 
heeft een controlerende en adviserende functie. Hij/zij bezoekt regelmatig 
de school en bespreekt dan de ontwikkelingen binnen de school. 
 

OEC (Onderwijs Expertise 
Centrum) 
 

De school maakt gebruik van de diensten van het OEC, orthopedagogisch en 
didactisch centrum gehuisvest in SBO de Wenteltrap te IJsselstein.  

ProfiPendi 
 

Dit is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs. 
Het bestaat uit 18 deelnemende besturen van 84 scholen in de regio Houten, 
Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. 
Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met 
elkaar en met ouders dat elk van de 18.000 leerlingen een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod krijgt. 
Hierbij werken we nauw samen met externe partners, waaronder Centra 
voor Jeugd en Gezin. 
In het samenwerkingsverband werken de scholen voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs met elkaar samen. Stichting 
Trinamiek werkt op kleinere schaal ook al samen in Zuidwest Utrecht 
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(IJsselstein, Lopik en Vianen). Vanaf 1 augustus 2014 behoort dat tot het 
nieuwe samenwerkingsverband Profi Pendi. 
 

Overleg Buitenschoolse 
Opvang (BSO) 
 

In de wijk zijn er diverse organisaties die de buitenschoolse opvang 
verzorgen. De Stichting BSO IJsselstein inclusief een peuterspeelzaal zijn 
gehuisvest in de Ark van Noach.  
 

samenwerking VVE (Pulse) In de locatie aan de St. Petersburglaan verhuren we een lokaal aan “De 
Pettenflet” van de Stichting Pulse. Hier krijgen kinderen vanaf twee jaar een 
taalboost, zodat ze de overstap naar de basisschool kunnen maken. 
Aanmelding loopt via het consultatiebureau. 

Jeugdteam:  
 

Als er vragen of zorgen zijn over opvoeden, ontwikkeling, opgroeien, 
geestelijke gezondheid of veiligheid van het kind en het gezin komt er 
(tijdelijk) zelf niet uit dan kan men bij het Jeugdteam terecht. Het Jeugdteam 
geeft advies hoe het gezin de vragen zelf kan aanpakken en biedt praktische 
ondersteuning daarbij. In overleg met het gezin en de jeugdige kan zo nodig 
gebruik wordt gemaakt van specialistische zorg. Het Jeugdteam biedt één 
hulpverlener als vast aanspreekpunt. In het Jeugdteam werken medewerkers 
met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg 
voor kinderen en gezinnen. Het Jeugdteam is geen toevoeging aan bestaande 
hulpverlening, het komt in plaats ervan. 
 

Parochie 
 

De school onderhoudt contacten met de Nicolaas parochie over de Eerste 
Heilige Communie en het Vormsel 
Groep 6 bezoekt ieder jaar de basiliek voor een rondleiding 
 

Gemeentelijk overleg 
 

De contacten bestaan vooral op gebied van huisvesting en lokaal 
onderwijsbeleid. 
 

Trinamiekkring Stichting 
Trinamiek 
 

Dit is een maandelijks overleg tussen de directies van de scholen van onze 
stichting en de algemeen directeur. Hierin worden allerlei zaken aangaande 
het onderwijs besproken. 
 
 

Directieberaad IJsselstein 
(DBIJ) 
 

Dit is een overleg tussen alle directeuren van de IJsselsteinse (speciale) 
basisscholen wat 4 keer per schooljaar plaatsvindt en waarbij diverse 
onderwijsinhoudelijke thema’s aan bod komen. Aansluitend aan het DBIJ is 
er overleg tussen IJSW en directies. 
 

Trinamiek academie 
 

Stichting Trinamiek stelt ieder jaar een gevarieerd trainingsaanbod samen 
voor haar medewerkers.  
Dit aanbod is afgestemd op het beleidsplan en de missie van de stichting: 
"Boeiend onderwijs voor ieder kind... groei in dialoog met de toekomst" dit 
alles met als doel de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren, 
en de medewerkers de gelegenheid te bieden zich te blijven ontwikkelen.  
Voor sommige trainingen is expertise van buiten aangetrokken en sommige 
trainingen worden verzorgd door collega's vanuit de stichting. 
 

POVO overleg 
 

Dit is een overleg tussen directies  Primair Onderwijs en vertegenwoordigers 
Voortgezet Onderwijs in IJsselstein dat 2 keer per jaar plaatsvindt om de 
overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Tevens zijn er overlegmomenten en/of workshops voor 
leerkrachten van groep 7 en 8 en leerkrachten Voortgezet Onderwijs. 
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Kennisatelier CJG (Centrum 
voor Jeugd en Gezin) 
  
 

Ongeveer 3x per jaar worden er themamiddagen over maatschappelijke 
onderwerpen gepresenteerd/uitgewisseld  in de vorm van een kennisatelier. 
IB’ers nemen hier aan deel.  

Jeugdgezondheidszorg (GGD) 
 

De jeugdgezondheidszorg richt zich op geneeskundig onderzoek en 
screening. Dit gebeurt twee keer in de basisschoolperiode.  
 

Kunst Centraal 
 

De werkgroep Kunst Centraal verzorgt elk jaar een kunstaanbod in de vorm 
van ‘Het Kunstmenu’ voor elke groep en het cultuurprogramma. 
 

Logopedie, fysiotherapie, 
pedagogen en psychologen 
 

Op onze school zijn één keer per week een fysiotherapeut en één logopedist. 
Regelmatig heeft de school contact met logopedisten, fysiotherapeuten, 
pedagogen en psychologen waarbij kinderen in behandelingen zijn. 
Incidenteel heeft de school overleg met hulpverleners van GGZ-instellingen. 
Vanaf 2015 is er standaard 1 logopediste aanwezig die meedraait in de 
medium setting. 
 

Natuur en Milieu Educatie 
 

Jaarlijks maakt de school gebruik van het aanbod projecten en leskisten van 
NME.  
 

Collegiaal consultanten 
vanuit 
clusterscholen/ambulant 
dienstverleners (cluster 1 t/m 
4)  

In het kader van de uitvoering van arrangementen m.b.t. Passend Onderwijs 
heeft de school contacten met collegiaal-consultanten vanuit cluster 2 
(taalontwikkelingsstoornissen), cluster 3 (langdurig zieke kinderen en 
ZML-leerlingen) en cluster 4 (gedragsstoornissen).  
 

OEC De Wenteltrap/Zorgloket In het kader van begeleiding m.b.t. zorgleerlingen en Passend Onderwijs 
heeft de school structureel overleg met de collegiaal consultanten van 
Onderwijs Expertise Centrum De Wenteltrap.  
 

1.  
 

 

 

7. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 

Onze ambities voor de komende jaren: 
- Ons cultuureducatieve onderwijs verder vormgeven en structureel inzetten via creatieve circuits 

(kwaliteitsgebied onderwijsproces en schoolklimaat) 
- Het leren leren borgen en een plek op het rapport geven (kwaliteitsgebied onderwijsproces) 
- Van handelingsgericht werken naar opbrengstgericht werken (kwaliteitsgebied onderwijsresultaten, 

kwaliteitszorg en ambitie en onderwijsproces) 
- Burgerschapsonderwijs meer verankeren in ons onderwijs (kwaliteitsgebied onderwijsproces) 

 
 

 

 
 

BIJLAGEN 
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1. Koersplan Trinamiek, incl kolom kwaliteitsstandaarden   

Kijk op de website van Trinamiek voor de actuele versie. 
2. Zorgplan en/of schoolondersteuningsprofiel (SOP)  
3. Document: Zicht op ontwikkeling  
4. Stichtingsbeleid sponsorgelden  
5. (volgt nog) 
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Bijlage 1 Koersplan Trinamiek 
 
 
KOERSPLAN 
TRINAMIEK  

   

merk
baar 

zicht
baar 

meetb
aar 

  

Samen 
voor 
Boeiend 
Onderwijs 

      

Kernthem
a's 
Trinamiek 

Takken Subtakke
n 

Subtakke
n 

kwali 
teits 
ge 
bied 

Doelstellingen 
('Pas toe of leg 
uit') 

Verantwoo
rdelijke 

Termijn 
(datum 
afronding) 

           

algemeen    KA Keuzes op 
stichtings- en 
schoolniveau 
zijn in lijn met 
het Koersplan. 

x x x Bestuur - 
directeuren 
- alle 
medewerke
rs 

Continu 

    OV In het 
schoolplan geeft 
iedere school 
aan hoe zij 
invulling geeft 
aan het 
Koersplan 

 x  Directeuren Jaarlijks 

    OV In het jaarplan 
geeft het 
Servicebureau 
aan hoe zij het 
Koersplan 
faciliteert 

 x  Bestuur Jaarlijks 

    KA Wetenschappelij
k bewezen 
inzichten 
vormen de basis 
voor handelen. 

x x x Alle 
medewerke
rs 

Continu 

    SK De identiteit van 
de school is 
merkbaar en 
zichtbaar. 

x x  

Directeuren 

1 aug. 2019 

    KA Tevredenheidso
nderzoeken 
voor leerlingen, 
ouders en 
medewerkers 

x x x 

Directeuren 

Startmeting 
2018-2019 
en daarna 
jaarlijkse 
evaluatie. 
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zijn afgestemd 
op het 
Koersplan. 

           

boeiend 
onderwijs 

    Voor het 
kernthema: 

    
 

   PS Alle leraren en 
directeuren 
hebben een 
training/cursus 
boeiend 
onderwijs 
gevolgd. 

  x Directeuren 1 aug. 2021 

   OP Het aantal 
verwijzingen 
naar het SBO is 
gelijk aan of 
lager dan het 
landelijke 
gemiddelde. 

  x Directeuren 1 aug. 2021 

   PS 70% van de 
leraren en 
directeuren 
hebben kennis 
van en werken 
met de 
leerlijnen. 

x x x 

Directeuren 

1 aug. 2021 

   OV De school is 
maatschappelijk 
betrokken 

x x  

Directeuren 

1 aug. 2019 

voor ieder 
kind 

(talent)ont
wikkeling 

 OP Leerlingen 
ontvangen 
boeiend 
onderwijs 
gericht op 
talentontwik 
keling. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

 differentiër
en 

 OP Leerlingen 
ontvangen 
boeiend 
onderwijs dat 
rekening houdt 
met verschillen 
tussen 
leerlingen. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

domeinen persoons- 
vorming 

bildung SK Leerlingen 
ontwikkelen zich 
optimaal als 
mens in relatie 
tot zichzelf en in 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 
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relatie tot 
anderen. 

 socialisatie democra 
tisch 
burger 
schap 
realiseren 

OR Leerlingen 
ontwikkelen zich 
optimaal als 
mens in de 
samenleving. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

 kwalificatie basisvaar
digheden 
ontwik 
kelen 

OR / 
OP 

Leerlingen 
maken zich 
kennis en 
vaardigheden 
eigen die ze 
nodig hebben 
voor het verdere 
leven. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

betekenis
vol 

waarde 
volle 
schooltijd 

interesse OR 
/OP 

Leerlingen 
ervaren een 
waardevolle 
schooltijd door 
de verbinding 
van het 
onderwijs met 
hun eigen 
belevingswereld 
en de wereld om 
hen heen. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

 actualiteit      

 levens 
echt 

     

 plezier      

betrokken
heid 

eigenaar 
schap 
ervaren 

 SK Leerlingen 
nemen 
verantwoordelijk
heid voor het 
eigen 
leerproces. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

 zeggen 
schap 
ervaren 

 SK Leerlingen 
ervaren 
zeggenschap in 
het eigen 
leerproces. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

samenhan
g 

systeem 
denken 

 OR Leerlingen 
begrijpen de 
samenhang en 
de complexiteit 
van de wereld 
om hen heen. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

 leerlijnen  OP Leerlingen 
ontvangen 
onderwijs dat 
past bij de 
leerlijn en hun 
ontwikkelings 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 
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niveau (zone 
naaste 
ontwikkeling). Er 
wordt zoveel 
mogelijk gebruik 
gemaakt van 
integratie van 
vakgebieden. 

denkgewo
onten 

kwaliteit 
van 
denken 

 OP Leerlingen 
kunnen 
verschillende 
denkgewoonten 
hanteren. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

manieren 
van 
denken 

      

omgaan 
met 
gevoelens 

     

           

pedagogi
sch tact 

    Voor het 
kernthema: 

    
 

   PS Alle leraren 
hebben een 
training/cursus 
pedagogisch 
tact gevolgd 

  x Directeuren 

1 aug. 2021 

   PS Alle directeuren 
hebben een 
cursus/training 
pedagogisch 
leiderschap 
gevolgd. 

  x Directeuren 

1 aug. 2021 

   SK / 
KA 

Op alle scholen 
vinden 
kindgesprekken 
plaats. 

x x x Leraren 

1 aug. 2019 

   SK Iedere school 
werkt met een 
sociaal 
veiligheidsbeleid
. 

x x x Directeuren Continu 

   SK Iedere school 
voert 1x per 4 
jaar een RI&E 
en het daaruit 
voortkomende 
plan van aanpak 
uit. 

x x x Directeuren Continu 
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binnen 
sluiten  
(= niet 
buitensluit
en) 

onvoorwaardelijk SK Leerlingen 
voelen zich 
binnengesloten. 
Iedere leraar is 
in staat om 'het 
goede te doen 
op het juiste 
moment, ook in 
de ogen van het 
kind'. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

respectvolle omgang SK Leerlingen 
ervaren en 
creëren een 
respectvolle 
omgang. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

gelijkwaardigheid SK Leerlingen 
ervaren een 
gelijkwaardige 
relatie tussen de 
leerkracht en 
het kind. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

aandacht 
voor ieder 
kind 

  SK Leerlingen 
voelen zich 
gezien en 
gewaardeerd. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

veilige 
omgeving 

fysiek 
sociaal 
emotioneel 

SK Leerlingen 
ervaren een 
veilige 
omgeving. 

x x x Leraren Startmeting 
2018-2019 

           

samen    Voor het 
kernthema: 

    
 

  PS / 
KA 

Alle directeuren 
en locatieleiders 
hebben de 
training 'Bouwen 
aan een lerende 
school' gevolgd. 

x x x Directeuren 

 

  PS / 
KA 

Alle leraren 
hebben de 
training 'Werken 
in een lerende 
school' gevolgd. 

x x x Leraren 

1 aug. 2021 

  KA / 
PS 

Alle 
scholen/Service
bureau werken 
vanuit de 
principes van de 
lerende 

x x  Bestuur en 
directeuren 

1 aug. 2021 
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school/organisat
ie. 

  PS De vrijwillige 
mobiliteit tussen 
scholen, in het 
belang van 
medewerker en 
school, is 
toegenomen. 

  x Directeuren 

1 aug. 2021 

lerende 
organisa 
tie 

persoonlijk 
meester 
schap 

 PS Iedere leraar 
stelt zichzelf de 
vraag wie hij/zij 
wil zijn voor het 
kind en geeft 
daaraan 
invulling. 
Iedere leraar is 
zijn eigen 
instrument. 

x x  Leraren 

1 aug. 2020 

gedeelde visie PS Medewerkers 
zijn bekend met 
en voelen zich 
eigenaar van de 
kernthema's en 
kernwaarden. 

x x x Directeuren 

 

KA Keuzes op 
stichtings- en 
schoolniveau 
zijn in lijn met 
het Koersplan. 

x x  Bestuur - 
directeuren 
- alle 
medewerke
rs Continu 

mentale 
modellen 

 PS Leraren hebben 
inzicht in de 
werking van 
mentale 
modellen. 

x   Leraren 1 aug. 2021 

teamleren 
(dialoog) 

expertise 
netwerk 
en 

KA / 
PS 

Trinamiek heeft 
een expertisenet 
werk voor 
Boeiend 
onderwijs/Pedag
ogisch tact en 
een expertise 
netwerk voor de 
Lerende 
organisatie. 

x x  Bestuur Continu 

KA / 
PS 

Trinamiek heeft 
expertisenet 
werken op het 
gebied van 
rekenen, taal, 

x x  Medewerke
r kwaliteit, 
Hoofd ICT 

Continu 
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excellente 
leerlingen, IB en 
ICT. 

collegiale 
consult 
atie 

KA / 
PS 

Collegiale 
consultatie vindt 
plaats binnen de 
school en 
binnen 
Trinamiek. 

  x Directeuren Start per 1 
aug. 2018 
en daarna 
continu 
proces. 

audits KA Audits vinden 
plaats binnen de 
school en 
binnen 
Trinamiek. 

  x Directeuren Start per 1 
aug. 2018 
(pilot) en 
daarna 
continu 
proces. 

bestuur- 
lijke 
visitatie 

KA Een bestuurlijke 
visitatie op 
bestuursniveau 
volgens model 
PO-Raad. 

  x Bestuur Start 2018 
en daarna 
1x per 4 
jaar. 

systeemde
nken 

begrijpen 
van de 
complex 
iteit 

OP Leraren kunnen 
de 'systemtools' 
hanteren 

x x x Leraren 1 aug. 2021 

eigenaars
chap 

consent methode KA De 
consentmethode 
wordt gebruikt in 
het 
directieberaad 
en op alle 
scholen in het 
team. 

x x x Directeuren 1 aug. 2021 

medezegg
enschap 

Leerlingen
raad 

 KA / 
OV 

Iedere school 
heeft een goed 
functionerende 
Leerlingenraad. 

x x  Directeuren 1 aug. 2019 

 MR  OV / 
KA 

Iedere school 
heeft een goed 
functionerende 
medezeggensch
apsraad. 

x x  Directeuren Continu 

 GMR  OV / 
KA 

Trinamiek heeft 
een goed 
functionerende 
GMR. 

x x  Bestuur Continu 

ouderbe 
trokken 
heid 3.0 

  KA Alle scholen 
werken met 
Ouderbetrokken
heid Trinamiek 

x x x Directeuren Nog te 
bepalen. 
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opleiding Trinamiek 

academie 
 PS De Trinamiek 

academie 
schoolt 
medewerkers op 
de drie 
kernthema's. 
Externe 
opleidingen 
sluiten hier op 
aan. 

 x  Directeuren Continu 

 extern  PS Gemiddeld heeft 
10% van de 
leraren/medewe
rkers een 
academische 
opleiding. 

  x Directeuren
. 

1 aug. 2019 

partners samenwer
kings 
verbanden 
 

 OV Trinamiek werkt 
samen met 
relevante 
partners om het 
onderwijs voor 
haar leerlingen 
vorm te geven. 

 x  Bestuur en 
directeuren 

Continu 

           

Schoolspe
cifiek 

    Voor het 
kernthema: 

     

   OR Alle scholen 
hebben een 
basisarrangeme
nt van de 
inspectie   x   

   OR De school 
scoort eind 
groep 8 op of 
boven de 
inspectienorm   x   
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