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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2021 - 2025  is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Katholieke
Scholenstichting Utrecht en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke
middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis
van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds
terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school in cocreatie met de
leerteams van onze school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben
meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten
voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk
verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Katholieke Scholenstichting Utrecht

Algemeen directeur:  T. de Jong

Adres + nr.:  Kaaphoorndreef 46a

Postcode + plaats:  3563 AV   UTRECHT

Telefoonnummer:  030-2642080

E-mail adres:  secretariaat@ksu-utrecht.nl

Website adres:  www.ksu-utrecht.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  KBS De Pijlstaart

Directeur:  M. Duffels

Adres + nr.:  Amsterdamsestraatweg 1

Postcode + plaats: 3513 AA   UTRECHT 

Telefoonnummer:  030-2316062

E-mail adres:  info.depijlstaart@ksu-utrecht.nl

Website adres:  www.ksu-depijlstaart.nl

De directeur vormt samen met 2 collega’s en de leerteamvoorzitters het managementteam (MT) van de school. Onze
school wordt bezocht door 180 leerlingen. 

De schoolweging is op het moment van schrijven 26.61%.  De school kent een vrij grote spreiding wat consequenties
heeft voor de organisatie van ons onderwijs. Onze school staat aan de rand van het centrum van Utrecht en kenmerkt
zich door een populatie bestaande uit diverse sociaal economische lagen. Dit maakt onze school een afspiegeling
van de samenleving.
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3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 * Researched informed visie op leren 
* Instructievaardigheden leerkrachten 
* Professionele leercultuur leerkrachten 
* Hoge ouderbetrokkenheid

*  Vakgeintegreerd aanbod 
* ICT

KANSEN BEDREIGINGEN

* Ambitieus team 
* Aanwezigheid stevige basis 

 * Kennisontwikkeling komt met een rap tempo de 
samenleving in. Hoe ga je hier als school mee om? 
* Nieuwe school in voedingsgebied van de Pijlstaart. 

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2021 - 2025 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Aandacht voor kansengelijkheid.
2. Opleiden van leerlingen voor niet bestaande beroepen.
3. Snelheid van nieuwe kennis die op jongeren afkomt.
4. Burgerschap.

4 Risico's
De risico's die wij duiden zijn samen te vatten in 'het leraren te kort', de snel veranderende samenleving en de
implicaties die dit heeft voor het onderwijs' en een ' nieuw opgerichte school in het voedingsgebied van de Pijlstaart.'

De Pijlstaart werkt vanuit de eigen kracht en visie aan het voorkomen van deze risico's.
De focus hierbij is te werken vanuit een 'eigen'  ambitieuze en beredeneerde visie op leren als antwoord op de
risico's.

Deze ambitieuze en beredeneerde visie op leren en de vertaling hiervan ins ons aanbod moet:
* onze leerlingen toekomstbestendig maken en hiermee antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met de snel
veranderende samenleving.
* leerkrachten inspireren en motiveren om zich aan de Pijlstaart te binden.
* de school een 'eigen' karakter geven en hiermee zich onderscheiden van andere scholen.
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5 De missie van de school
KBS De Pijlstaart ontwikkelt onze leerlingen tot vreedzame wereldburgers die kennis, vaardigheden en houdingen
hebben die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld.

Onze kernwaarden:

Researched informed visie op leren

De keuzes die wij maken baseren wij op inzichten uit de wetenschap.

Gemeenschapszin

Teamleden, ouders en kinderen vormen een gemeenschap die samen optrekken om onze leerlingen
optimaal te ontwikkelen en er zijn voor elkaar.

Toekomstbestendig onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen optimaal voor te bereiden op het leren, werken, samenleven
en oplossen van de uitdagingen van morgen!

6 Onze parels
Onze school heeft het predicaat goed ontvangen van de inspectie van het onderwijs (zie het Onderzoekskader
2020).  Het meest trots zijn we op onze parels (eigen kwaliteitsaspecten):

Parel Standaard

Kunst- en cultuureducatie: Op onze school bieden wij in doorlopende
leerlijnen kunst- en cultuureducatie aan vanaf groep 1.

OP1 - Aanbod

Leerteams: Op onze school onderzoeken en werken de leraren in
leerteams aan het structureel verbeteren van ons onderwijs.

KA2 - Kwaliteitscultuur

Onderwijs is de balans tussen de kunst van het lesgeven en de wetenschap
over het leren : Op onze school hebben leerkrachten kennis van
wetenschappelijke inzichten over leren en didactiek.

OP3 - Didactisch handelen

Gemeenschapszin: Op onze school is iedereen onderdeel van de
Pijlstaartgemeenschap.

OP6 - Samenwerking

Visie : Op onze school werken wij vanuit en ontwikkelen wij samen een
researched informed visie op leren.

KA2 - Kwaliteitscultuur

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar 2 grote verbeterthema's vastgesteld die ons onderwijs
'toekomstbestendiger' moet maken voor onze leerlingen.

Wij werken hieraan door de 3 trap van Kirschner(2017) te implementeren in ons curriculum en doelgerichter te gaan
werken met behulp van de mastery learning aanpak.

Dit betekent dat wij de komende jaren met de 3 trap als leidraad gaan werken aan onze curriculumontwikkeling
waarbij er periodedoelen worden gesteld, deze doelen vertaald zijn naar rubrics /kenniskaarten die de leerkrachten
kan helpen beredeneerd te werken aan de bouwstenen die nodig zijn om een doel te behalen en de leerlingen kan
helpen te reflecteren op waar ze staan en wat er nog nodig is om een doel te behalen. 

De thema's kunnen verdeeld worden in de volgende grote doelen:
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Streefbeelden

1. Trap 1: De school beschikt over een stevig kennisaanbod die is vertaald naar eind- en tussendoelen.

2. Trap 2: De school biedt leerlingen in het curriculum via diverse leercontexten de mogelijkheid om kennis zowel
domein specifiek als domein overstijgend toe te passen.

3. Trap 3: De school ontwikkelt hogere orde denkvaardigheden bij onze leerlingen.

4. De school heeft een doelgericht curriculum gebaseerd op de mastery learning methodiek.

5. De school gebruikt zowel summatieve als formatieve toetsing om informatie op te halen en leren te stimuleren.

8 Onze visie op lesgeven
1. Visie op leren

'In ieder kind kan de wereld opnieuw beginnen!'
Dit vertelt ons dat ieder kind leerbaar is. Immers weten wij dat intelligentie beïnvloedbaar is. De Pijlstaartleerkracht
heeft de grondhouding dat hij degene is die het leren kan beïnvloeden.

Wij werken hieraan vanuit 3 kernbegrippen:
‘Kennis gaat voor vaardigheden’ – ‘Hoge verwachtingen voor ieder kind’ – ‘Zicht op ontwikkeling’

Kennis gaat voor vaardigheid
Voordat kinderen vaardig kunnen worden, zullen ze eerst de juiste kennis moeten hebben over deze vaardigheid. Dit
vraagt om een leerkracht gestuurd instructiemodel die er zorg voor draagt dat leerlingen de juiste kennis
automatiseren. Immers duurt het net zo lang om verkeerde aannames af te leren dan het juiste aan te leren.
Wij leren nieuwe kennis aan via het directe instructiemodel. Het gefaseerd aanleren via het modelen van de juiste
kennis en aanpak richting het zelfstandig inoefenen is hierin leidend.
Hierbij stemmen wij ons handelen af op de voorkennis van een kind.
Dit doen wij omdat de specifieke voorkennis van een kind in een bepaald domein de leerbaarheid van een kind
bepaalt in dit domein.
Het niet kunnen hoeft niks te zeggen over capaciteiten, maar over de hoeveelheid voorkennis op een specifiek
domein. Kennis is domeinspecifiek en niet generiek.
Om nieuwe kennis in het lange termijn geheugen te krijgen gebruiken wij de’ principes van Rosenshine’ en de
‘cognitive load theory’ van Sweller . Wij zijn hierbij gericht op het voorkomen van het overbelasten van het
werkgeheugen door nieuwe stof gefaseerd, in kleine delen aan te bieden en regelmatig het begrip te controleren.
Hierbij zetten wij leer strategieën in die de leerlingen helpen om de nieuwe kennis te automatiseren.

Hoge verwachtingen voor ieder kind
De Pijlstaartleerkracht is zich ervan bewust dat het hebben van lage verwachtingen en het labelen van kinderen
vanuit een oordeel over hun capaciteiten en gedrag een negatief effect heeft op het leerproces. Ons onderwijs
kenmerkt zich door te werken vanuit hoge verwachtingen voor ieder kind.
Dit maakt dat wij capaciteiten en gedrag zien als taal van het kind om ons te helpen zien welke kennis zij nodig
hebben om vaardigvol(er) te kunnen zijn.

Zicht op ontwikkeling
Wij volgen ieder kind op een cyclische wijze op cognitief en sociaal emotioneel gebied gedurende hun hele
schoolloopbaan om te zien of ons handelen de gewenste impact heeft.
De Pijlstaartleerkracht is kritisch reflectief en onderzoekt dagelijks het eigen handelen.
Deze informatie gebruiken wij om tijdig het kind te kunnen helpen op pedagogisch en didactisch gebied.
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2. Visie op leren organiseren

Onze visie op leren is richtinggevend in hoe wij het leren organiseren voor onze leerlingen.

Structuur als randvoorwaarde voor leren
Wij bieden een voorspelbare omgeving voor de leerlingen door een doorgaande lijn te hebben in gebruik werkwijzen,
middelen en afspraken.

Leerkracht gestuurde (begeleide) instructie
Wij weten dat als er onvoldoende domeinkennis is het werkgeheugen overbelast kan raken en leerlingen
misconcepties kunnen ontwikkelen. 
Wij kiezen daarom voor het expliciete directe instructiemodel om nieuwe kennis aan te bieden. Hierin gebruiken wij de
principes van Rosenshine om de kennis in het lange termijn geheugen te krijgen.

Coöperatieve werkvormen
In het instructiemodel worden coöperatieve werkvormen ingezet om in de jullie fase leerlingen de aanpakstrategie
samen te laten inoefenen. Dit is tevens een controle van begrip moment voor de leerkracht.

Differentiatie op basis van controle van begrip
De Pijlstaartleerkracht kiest op basis van controle van begrip tijdens en na de instructie bij welke leerlingen er een
vorm van differentiatie nodig hebben.

Evaluatie
We evalueren de impact van ons handelen tijdens en na de les. 
Dit doen we summatief en formatief.

3. Visie op professionaliteit

'De leerkracht staat centraal'
Wij voelen ons verantwoordelijkheid voor het leren van alle leerlingen. In de professionele cultuur van de Pijlstaart is
er een voortdurende focus op het ontwikkelen van het leren van de leerlingen. 
Hierbij staat de leerkracht centraal als diegene die vanuit de schoolorganisatie de grootste impact kan hebben op de
ontwikkeling van het leren van de leerlingen.

Voortdurende focus op verbeteren
De Pijlstaartmedewerker is kritisch reflectief en is bezig zichzelf voortdurend te verbeteren.

Ontwikkeling door samen te leren en te werken
De leerkracht is ook onderdeel van een geheel.
De Pijlstaartmedewerker realiseert zich dat hij alleen wellicht sneller gaat, maar dat wij samen verder komen.
Wij geven hier betekenis aan doordat wij samen werken en leren in leerteams aan het verbeteren van onszelf, elkaar
en de schoolorganisatie.

Argumenten in plaats van meningen
Onze focus op ontwikkeling betekent dat wij op alle niveaus van de organisatie feedback organiseren over de effecten
van ons handelen. Hierbij is er ruimte voor dialoog. Wij baseren onze beslissingen op data en niet op basis van
aannames, meningen of persoonlijke visies.

Accountability
De Pijlstaartmedewerker is en voelt zich verantwoordelijk voor de leeropbrengsten van alle leerlingen. Immers staat
de leerkracht centraal.
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4. Visie op veranderen

Data als basis van verandering
Op de Pijlstaart moet de urgentie om te veranderen duidelijk gemaakt worden op basis van data. Wij vinden het
belangrijk om vanuit deze urgentie te werken aan ambitie. Zo gebruiken wij een duwende kracht (urgentie) en een
trekkende kracht (ambitie) om het veranderproces te doen slagen.

Leren van de leerlingen
De verandering moet ten alle tijden een relatie hebben met het verbeteren van het leren van de leerlingen.

Iedereen is betrokken
Wij maken gebruik van kennis, kwaliteiten en specialisten in het team om leiding te geven aan een verandering. Het is
de verantwoordelijkheid van de leidende groep om alle medewerkers mee te nemen in het veranderproces. Wij
maken gebruik van gedeeld leiderschap in een platte organisatiestructuur.
In dit streven kunnen alle teamleden invloed hebben op (delen van) het proces en het resultaat van dit proces.
Veranderen doen we samen!

Constante evaluatie van effecten
Wij leren van interventies en veranderingen die goed zijn (good practises) en die nog niet lukken. Op de Pijlstaart
houden wij voortdurend zicht op de ontwikkeling en de effecten van een veranderproces.

Borging
Nieuwe werkwijzen, procedures en veranderingen borgen wij in kwaliteitskaarten die cyclisch worden geevalueerd.

Bijlagen

1. Ondersteuningsplan KBS De Pijlstaart

9 Onze visie op identiteit
De Pijlstaart is een Katholieke basisschool waar iedereen welkom is. 
Wij laten kinderen kennismaken met diverse overtuigingen en leren kinderen dat er meerdere perspectieven op de
waarheid zijn. Hierin zoeken wij naar overeenkomsten, naar wat ons bindt. 
Onze school draagt kennis over, biedt leercontexten en ontwikkelt hierbij een Pijlstaarthouding die onze leerlingen op
een stabiele en bestendige wijze in staat stelt te leren, werken en samenleven in een democratische en multiculturele
samenleving.

10 Onderwijskundig beleid
Levensbeschouwelijke vorming 
Dit is verweven in het onderwijs. Het is een grondhouding van de leerkrachten die voorbeeldgedrag vertoont,
verschillen respecteert en de rijkdom aan diversiteit gebruikt. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke
vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale
vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze
met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 

Burgerschap: 'Leren, werken en samenleven in een steeds meer globaliserende wereld.' 
  Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde wereldburgers. Ze moeten goed
voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder
weg).  
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Aanbod 
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Het afleveren van
toekomstbestendige leerlingen na groep 8 is leidend.  Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is
voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren,
sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs en een leven lang kunnen
leren. 

De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids die jaarlijks op de
website van de school wordt geplaatst.

Nederlandse taal 
Taal krijgt  veel aandacht in ons curriculum. In onze kwaliteitskaarten 'taalbad 1-2', '' bouw', 'extra ondersteuning TL
groep 3 en 4', 'leesproblemen en dyslexie'  hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met
taalachterstand. In het algemeen krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd.

Rekenen en wiskunde 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Onderzoek laat zien dat systematisch en dagelijks oefenen
noodzakelijk is om leerlingen de basisvaardigheden van het rekenen aan te leren en dat vrijwel alle leerlingen in staat
zijn om deze basisrekenvaardigheden te verwerven (Bosman, 2015). We zien dat methodieken daarentegen steeds
taliger worden, meerdere strategieën aanbieden, verschillende doelen per les aanbieden en soms de benodigde
herhaling mist.

Dit maakt dat de Pijlstaart er zorg voor draagt dat er een beredeneerd aanbod wordt ontworpen voor de kinderen. Dit
doen we door doelgericht te werken, 1 aanpakstrategie te bieden en extra tijd voor het automatiseren. Het rooster
borgt, dat we hier expliciet en structureel aandacht aan besteden. 

Wereldoriëntatie 
Kennis van de wereld draagt bij aan begrijpend lezen (Hirsch, 2016) (Willingham, 2014). De samenleving vraagt om
deelname van burgers in het democratisch proces en om individuele beslissingen op het gebied van duurzaamheid,
voeding, gezondheid, veiligheid, sociale cohesie en zelfs om een mening over technologische mogelijkheden die dicht
bij de persoonlijke emotie en levenssfeer staan.  Om te leren aan de samenleving in de 21e eeuw deel te nemen
moeten basisschoolkinderen daarvoor relevante kennis en vaardigheden ontwikkelen. Het gaat daarbij ook om de
ontwikkeling van hun houding ten opzichte van hun wereld en hun plaats daarin, om de ontwikkeling van
zelfvertrouwen, creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en nieuwsgierigheid.

Deze houdingen kunnen basisschoolleerlingen ontwikkelen in samenhang met kennis en vaardigheden die betrekking
hebben op hun wereld en hun plaats daarin. De wereld oriënterende vakken kunnen daarbij een sleutelrol
spelen(Boersma, 2012).

Op de Pijlstaart bieden we in beginsel domein specifieke kennis aan onder andere op het gebied van kunst- en
cultuur, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Hiernaast bieden we het ook vak geïntegreerd aan. Zo
zorgen wij voor een stevige kennisbasis en mogelijkheden om de kennis toe te passen.

Kunstzinnige vorming 
Kunst- en cultuureducatie is een belangrijke pijler van de Pijlstaart. De kinderen krijgen de ruimte om binnen onze
kunst- en cultuureducatie de wereld te ontdekken! Wij activeren hun cultureel bewustzijn.

Cultureel bewustzijn beschrijven wij als volgt:
'Hoe we de wereld en elkaar waarnemen, met wat we doen, met hoe we de wereld vorm en betekenis geven en hoe
we waarde aan dingen hechten.'

Wij werken volgens het principe van WORST; Werkvormen – Opdrachten met een helder kader – Regels voor gedrag
– Structuur – Triggers.
Het bieden van ruimte staat centraal, ruimte voor: Het proces voorop – inspiratie – openheid – vragen stellen – niet
interpreteren – ik durf ook – eigenheid

Wij zetten hierbij onder andere de creatieve deskundigheid in van KOPA. Samen willen we met creatieve concepten
de wereld een beetje mooier maken. Immers werken wij vanuit de gedachte: ‘in ieder kind kan de wereld opnieuw
beginnen!’
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Visie op kunstzinnige vorming

De kunst van het leren!

Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst, het creatief bezig zijn en de reflectie daarop het zicht op de wereld
verbreedt en de kennis daarvan vergroot. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het begrijpen en
waarderen van elkaars verschillen. Bovendien wordt het kritisch denken bevorderd en het samenwerken en het uiten
van de eigen mening en het respecteren van andermans mening gestimuleerd. Het bereidt onze kinderen beter voor
op de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. 
We maken kinderen graag bewust van de waarde van kunstzinnige uitingen zoals beeldhouwwerken, schilderijen,
architectuur, muziek, dans en kinderliteratuureducatie. Daarmee ervaren de kinderen dat grote prestaties soms door
individueel talent tot stand komen, maar vaker nog door creatieve samenwerking. We leren hen respectvol het eigen
werk en dat van anderen te bekijken en te bespreken. We stimuleren onze leerlingen om trots te zijn op hun werk.
We willen hen een onderzoekende houding bijbrengen en het besef dat je vaak op meerdere manieren naar de
werkelijkheid kunt kijken. We leren kinderen hierbij ook te kijken naar het proces en niet alleen naar het product.
Daarbij stimuleren we onze leerlingen om eigen creatieve oplossingen voor vraagstukken te bedenken. We
stimuleren zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces. Dat kan alleen als we
leerlingen intrinsiek weten te motiveren, als we het leren leuk maken. Kunst- en cultuureducatie draagt daar in hoge
mate aan bij. Zo brengen we onze leerlingen de kunst van het leren bij!

Bewegingsonderwijs 
Lichamelijke opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak
belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

Leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van een vakdocent en leerkrachten met een akte bewegingsonderwijs. De
school doet mee met sporttoernooien en borgt beweging via het rooster. Dit maakt dat er in de onderbouw dagelijks
ruimte is voor bewegen en in de bovenbouw minimaal 2x in de week.

Wetenschap en technologie 
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door  aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap
en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te
onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. 

Engels 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De school
biedt Engels aan vanaf groep 1.

Leertijd 
KBS De Pijlstaart heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen. Wij gunnen ieder kind genoeg leertijd om met een zo
stevig mogelijke kennisbasis de stap te kunnen maken naar het vervolgonderwijs. De leertijd willen wij effectief
besteden,, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen
daarom verlies van leertijd te voorkomen. We bewaken onze geplande lestijd, zodat de leerlingen zich het
leerstofaanbod eigen kunnen maken. 

De school heeft een standaard voor aantal lesuren per vakgebied per leerjaar. Na iedere half jaarlijkse trendanalyse
wordt er samen bekeken of er aanpassingen gedaan moeten worden op basis van de resultaten van een groep.

Onze school werkt aan effectieve leerkracht door het hanteren van een gemeenschappelijk instructiemodel en
afspraken rondom klassenmanagement.
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Afstemming

Als school zetten we een sterke basis neer waarbinnen we passend onderwijs bieden binnen de groep. Er wordt
zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan wat de kinderen nodig hebben om de onderwijsdoelen te bereiken. Er is een
constante focus op het bieden van aanbod in de zone van naaste ontwikkeling van een leerling/leerlingen. Zo biedt de
leerkracht in beginsel haar/ zijn onderwijs aan op drie aanpakken, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
verschillende leerlingen. De (methode/CITO) toetsen en de leerling kenmerken bieden een beginsituatie voor het
indelen in drie aanpakken: 

• leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van extra uitleg/instructie en tijd.

• Leerlingen die profiteren van de reguliere aanpak/ aanbod van de leerkracht.

• Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van verrijking.

Deze aanpakken staan niet vast. De ontwikkeling van de kinderen bepaalt welke aanpak een kind nodig heeft. Dit
betekent dat de controle van begrip door de leerkracht tijdens de lessen bepalend is voor de dagelijkse indeling.

De instructie wordt gegeven op basis van het expliciete directe instructiemodel en rekening houdend met de inzichten
uit de cogitive load theory van Sweller om te voorkomen dat het werkgeheugen van kinderen overbelast raakt. Hierbij
gebruiken wij  we de instructieprincipes van Rosenshine

Hieronder zijn de belangrijkste implicaties van bovenstaande voor ons onderwijs beschreven: 

Het Directe instructiemodel 
Binnen de groepen wordt in elke groep middels eenzelfde structuur gewerkt. Het modelen van de aanpakstrategie
door de leerkracht en het stapsgewijs laten uitvoeren door de leerlingen staat hierin centraal.

Verkorte of extra uitleg zijn handelingen binnen het Directe instructie model die de leerkracht kan toepassen om aan
te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze kwaliteitskaart instructie is leidend bij het inrichten van de
instructie.

Controle van begrip 
De Pijlstaart leerkracht pleegt veelvuldig controle van begrip toe. Dit gebeurt om te voorkomen dat kinderen verkeerde
aannamen gaan automatiseren en om te bepalen wie wat nodig heeft. De opbrengst van een controle van begrip
oefening kan dus leidend zijn voor de inrichting van een les.

Herhaling 
Kinderen hebben herhaling nodig om leerstof in het lange termijn geheugen te krijgen. Dit betekent dat bij alle
kinderen leerstof wordt ‘opgehaald’ door bijvoorbeeld de les te starten met een terugblik op het vorige lesdoel,
automatiseringsoefeningen in de weektaak en oefentoetsen als leerstrategie hierbij in te zetten. De mate van
hoeveelheid herhaling is afhankelijk van onderwijsbehoefte

Teach like a champion (Doug Lemov) 
De technieken uit Teach zetten wij in om de betrokkenheid van de leerlingen te stimuleren. Willekeurig beurten geven,
fout is fout (en dus niet een beetje goed) en coöperatieve werkvormen inzetten zijn hier voorbeelden van.

Coöperatieve werkvormen 
Dit zijn werkvormen waarbij leerlingen interactief met de lesstof bezig zijn. Een van de grote meerwaarden van
werken op deze manier is dat zo elke leerling actief betrokken is bij de lesstof. Deze werkvormen zijn zowel middel als
doel binnen ons onderwijs. Behalve dat alle leerlingen geactiveerd worden, zet het werken op deze manier ook aan
tot samenwerken, discussiëren en argumenteren en bevordert het de ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal
emotioneel gebied.

Dit kan in verschillende fasen van het instructiemodel worden toegepast. Wij kiezen ervoor om dit met name in de
‘jullie-fase’ te bieden als controle van begrip werkvorm. Dit biedt de leerling de ruimte om de aanpakstrategie samen
met klasgenoten uit te voeren. Dit biedt de leerkracht de ruimte om te zien wie de aanpak juist uitvoert en wie nog
extra ondersteuning nodig heeft.
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Een ononderbroken ontwikkeling  

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken
vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het
lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze
zorgstructuur beschreven (zie bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat beschreven welke
basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning.

De zorgstructuur 
Door het volgen van de Pijlstaart ondersteuningskalender , zorgen we ervoor dat we zicht houden op de ontwikkeling
van onze leerlingen en regelmatig het effect van ons onderwijs meten. Deze ondersteuningskalender wordt jaarlijks
geëvalueerd en vastgesteld voorafgaand aan een nieuw schooljaar. Hiermee borgen we de zorgstructuur.

Naast de toetsen vanuit de methode, die meten of de aangeboden leerstof in een voorgaand blok door de leerling
begrepen is en toegepast kan worden, toetsen we onze leerlingen tweemaal per jaar met het landelijke leerling-volg
systeem van CITO. De resultaten van deze toetsen laten ons zien hoe onze leerlingen scoren ten opzichte van het
landelijke gemiddelde. Ook geeft het ons inzicht in de groei van onze leerlingen op individueel-, groeps- en
schoolniveau.

We voeren minimaal driemaal per jaar groepsbesprekingen waarin de leerkracht met de IB-er op metaniveau naar de
groep en haar onderwijsbehoeften kijkt. Minimaal, omdat de ontwikkeling van een groep mogelijk meer besprekingen
nodig maakt. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem, het sociaal
emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN, het kleutervolgsysteem KIJK.
Ook vormen de resultaten van CITO toetsen een belangrijke bron in deze gesprekken. De leerkrachten hebben de
resultaten van deze toetsen geanalyseerd en hebben aan de hand hiervan gereflecteerd op hun eigen handelen.
Tijdens de groepsbespreking wordt gekeken naar wat deze analyseresultaten zeggen over het gewenste handelen
van de leerkracht in de daaropvolgende periode. 

De leerkracht legt dit planmatig handelen vast in een groepsplan. Hierin wordt een beginsituatie beschreven voor de
aanpak waarop de leerlingen instructie / aanbod zullen krijgen: instructie afhankelijke-, de instructiegevoelige- of de
instructie-onafhankelijke groep. Het zegt iets over de nieuwe beginsituatie. Het zegt iets over aan welke kennishiaten
er gewerkt moet worden of dat er extra uitdaging nodig is.

Iedereen zit in de bus 
 De ontwikkeling van een kind kan maken dat de instructiebehoefte verandert. Het is geen vaststaand gegeven. De
Pijlstaart leerkracht zal er alles aan doen om geen doelen naar beneden te stellen (iedereen in de bus), maar ook niet
kinderen structureel instructie afhankelijk maken. Wij willen hierin waken voor het pygmalion effect. Het doel is om
kinderen zo snel mogelijk weer met aanpakgroep 2 mee te laten doen. Dit maakt dat de dagelijkse controle van begrip
in ons instructiemodel leidend is voor het bepalen van de instructiebehoefte bij een les.

Het handelen van de kleuterleerkracht vindt zijn basis in de themaplanning en die van de leerkrachten groep 3 t/m 8 in
het groepsplan. Deze worden uitgewerkt in de weekplanning die de hij/ zij hanteert. De dagelijkse evaluatie met
behulp van controle van begrip zorgt ervoor dat de leerkracht zicht houdt op de ontwikkeling van het plan/ de doelen.
De kleuterleerkrachten houden dit met name bij in het ontwikkelingsschriftje en hebben een tussenevaluatiemoment
in het midden van het thema. Hierbij worden de meest relevante ontwikkelingen/ bijstellingen genoteerd.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben iedere 2 weken een tussenevaluatie waarin de meest relevante
ontwikkelingen kort worden genoteerd bij de uitvoering van het groepsplan.
Dit zorgt voor ‘een stok achter de deur’ om zicht te blijven houden op het eigen handelen in relatie tot wat de
leerlingen laten zien en dus nodig hebben. Hiernaast zorgt deze werkwijze ervoor dat het zichtbaar is welke extra
ondersteuning kinderen nodig hebben, ook als een leerkracht uitvalt.
Aan het einde van de groepsplanperiode volgt weer een CITO meting op basis waarvan zijn/ haar handelen weer
geëvalueerd wordt. Hierbij vullen de leerkrachten een analysedocument in.  Zo werken we keer op keer middels het
cyclische systeem van HGW.
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Wanneer in een groepsbespreking blijkt dat een leerling uitgebreider besproken moet worden om zijn of haar
behoeften helder te krijgen, plannen we een leerlingbespreking in. Voorafgaande aan een leerlingbespreking doet de
IBer een observatie in de klas en ook de leerkracht probeert middels observeren, leerling gesprekken en andere
instrumenten, zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling
heeft ook de specialist een rol in deze bespreking.
Er wordt minimaal driemaal per jaar een oudergesprek gevoerd door de leerkracht. Bij het eerste oudergesprek van
een schooljaar, staat de informatie die de ouders aan de school geven centraal (het ouder-vertel-gesprek). Zij zijn
immers de kind-kenners bij uitstek. In de twee andere gesprekken ligt het accent meer op het bespreken van
resultaten en komt de informatie voornamelijk van de leerkracht. Met ouders van leerlingen met extra ondersteuning
vindt jaarlijks nog minimaal tweemaal een gesprek plaats om de ontwikkeling van de leerling te bespreken.

Binnen de mogelijkheden die wij hebben werken wij aan het bieden van passend onderwijs aan ieder kind.
Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind en werken vanuit de grondgedachte dat ieder kind leerbaar is.
Via de cyclus van handelingsgericht werken organiseren wij handelen en aanbod passend bij de zone van naaste
ontwikkeling van ieder kind. Hieraan werken wij vanuit de driehoek school-kind-ouder.
We werken vanuit de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind. We proberen hieraan tegemoet te komen.
In eerste instantie vanuit onze basisondersteuning, die breed is. Is dit onvoldoende, dan kunnen we met behulp van
het samenwerkingsverband verbreden. Wanneer blijkt dat we ondanks dat, onvoldoende tegemoet kunnen komen
aan de behoeften van een leerling om optimaal tot ontwikkeling te komen, onderzoeken we samen waar dit wel
mogelijk is. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en
niet kunnen geven.

Toetsing 
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. De procedures zijn beschreven in
de kwaliteitskaart toetsing en wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.

Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden
ingevoerd in het LVS ParnasSys.  Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In
leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun
kind. 

Resultaten 
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten.  Op basis van een analyse
stellen we interventies vast. Hiernaast vormt de controle van begrip in de dagelijkse lessen de basis voor het inrichten
van de instructie en het aanbod gericht op het behalen van de gestelde doelen.
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11 Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school, en aan de vastgestelde afspraken die zijn
vormgegeven in kwaliteitskaarten.

De school specifieke beleidsafspraken ondersteunen het personeel om zicht optimaal te kunnen richten op het
uitvoeren van hun taken.

De Pijlstaart werkt vanuit een platte organisatie structuur down up; het management en overige personeelsleden
faciliteren de leerkrachten om te kunnen excelleren.

De competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd en vormgegeven in kwaliteitskaarten:

*  Wegwijzer personeel :  informatie over afspraken, huishoudelijk reglement,        
   personeelsbeleid en de visie waarvandaan Pijlstaartleerkrachten dienen te werken.

* Instructie en leeromgeving en onderwijstijdurentabel : informatie over het Pijlstaart    
  instructiemodel,  leeromgeving afspraken en onderwijstijd.

* Ondersteuningskalender: informatie over de afspraken rondom afstemming en 
  opbrengstgericht werken.

Gesprekkencyclus
Conform de CAO primair onderwijs volgt onze school de gesprekkencyclus.
Op onze school werken wij naast de BG en FG-formulieren die bestuursbreed worden gebruikt met het observatie
instrument Kapablo en kijkwijzers die gerelateerd zijn aan onze visie op leren. Deze vormen de basis voor ontwikkel-
en feedbackgesprekken.
Hiernaast werken wij aan een cultuur waarbij leraren gerichte observaties doen bij elkaar om van en met elkaar te
leren. 

Professionele cultuur

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. KBS De Pijlstaart
heeft een visie op leren die door literatuuronderzoek en met behulp van externe deskundigen ontwikkeld is door het
team. Dit maakt dat er vanuit een researched informed en gedeelde visie inhoud wordt gegeven aan het onderwijs.

Platte organisatie                                                                                        
De organisatie staat in dienst van het leren van de leerling. De organisatie is een platte organisatie waarin alle
werknemers inclusief schoolleiding naast elkaar staan om voortdurend het leren van de leerlingen te optimaliseren. Er
is dan ook geen vergaderstructuur die hiërarchisch geleid wordt en/of inhoudelijk niet over didactiek / leerlingenzorg
gaat.

Leerteams                                                                                                  
De school heeft er voor gekozen om 2 leerteams te organiseren, te weten 1-4 en 5-8. Zij houden wekelijkse
leerteambijeenkomsten, waarin alle onderwerpen in relatie moeten staan met het leren van leerlingen. Zij
onderzoeken knelpunten, uitdagingen en doelen die uit de onderwijspraktijk van de leerkrachten komen. Zij doen
hiernaast literatuuronderzoek op thema’s die in relatie staan met de visie van de school. Zo is het team van de
Pijlstaart voortdurend bezig samen de eigen onderwijspraktijk verder te ontwikkelen. Literatuur en wetenschappelijke
bronnen spelen hierin een belangrijke rol. De ambitie is om de leerteams meer inhoud te geven via lesson studies.

Rollen                                                                                                         
Een platte organisatie betekent dat we samen onderzoeken, samen beslissen op basis van data en gebruik maken
van elkaars kwaliteiten. De Pijlstaart leerkracht is zelf kennisvol in data gestuurd werken. De IB-er heeft dan ook een
enigszins andere rol in de school dan een traditionele IB-er. Zo is te zien dat er naast een IB-er een leerkracht is die

KBS De Pijlstaart

Schoolplan 2021-2025 14



de data analist is van de school, zijn er diverse coördinatoren en specialisten die binnen en buiten de leerteams
ingezet worden. De Pijlstaart IB- rol wordt met name ingezet als critical friend van het team en zorgconsulent van de
school voor leerkrachten ‘en’ ouders. Anders gezegd; een schoolmaatschappelijk werker die zorg stuurt en niet
regisseert.

Cultuur                                                                                                       
Een platte organisatie waarin de teamleden verdeeld zijn over leerteams die bezig zijn het onderwijs op korte en
lange termijn te verbeteren en hier beslissingen over mogen nemen vraagt van teamleden een kritisch reflectieve
houding. Dit is o.a. terug te zien in de 2-jaarlijkse presentaties van de groepsanalyses, het samen onderzoeken van
het Pijlstaartonderwijs, waarin het eigen handelen centraal staat. De ambitie is om op basis van de lesson studies nog
meer klassikale consultaties te doen. Er mag gesteld worden dat de ontwikkelingsgerichte focus een belangrijk
cultuurkenmerk van de Pijlstaart is.

Bekwaamheid 
Onze school laat nieuwe leerkrachten direct kennismaken met onze visie op leren. Leraren worden opgeleid in het
kunnen uitvoeren van onze visie op leren door interne coaching en indien nodig externe. Zij hebben hierbij recht op
duurzame inzetbaarheid. Diverse actoren in de school doen groepsbezoeken aan de hand van kwaliteitskaarten en
hebben naderhand ontwikkelgesprekken.  In de leerteams wordt aan de hand van lesson studies de kwaliteit van de
leraren en die van elkaar geborgd en verder ontwikkeld. De schoolleider is geregistreerd schoolleider en ontwikkelt
zich mee met wat de school voor leiderschap nodig heeft.

Taakbeleid 
Op onze school kiezen alle leerkrachten elk schooljaar taken. We hebben daarbij gekozen voor het basismodel. Vóór
het nieuwe schooljaar wordt met iedere individuele werknemer afspraken gemaakt over het aantal lesuren of
lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken.

Scholing 
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (De afspraak is dat dit een relatie moet hebben tot de doelen van de school) en daarnaast organiseert en
faciliteert de directie en de leerteams teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de
missie, de visie en de ambities (doelen) van de school.
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12 Organisatiebeleid
Onze school is een van de  25 scholen van de Katholieke scholenstichting Utrecht. De directeur is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het beleid. De directeur wordt bijgestaan door 2 docenten die
het managementteam vormen, de intern begeleiding en 2 leerteamvoorzitters. Samen monitoren en ontwikkelen zij
met het team de schoolontwikkeling.

De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, ouderraad en een medezeggenschapsraad. Op
stichtingsniveau is er een GMR.

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden
aan de leerlingen. 

De focus van ons beleid ten aanzien van groeperingsvormen is om een jaargroep zoveel mogelijk bij elkaar te
houden. Een Pijlstaartgroep is een gemeenschap binnen de Pijlstaartgemeenschap. Dit maakt dat wij ervoor kiezen
om zoveel mogelijk te differentiëren in de groep zelf.

Een uitzondering kan gemaakt worden als de onderwijsbehoefte van een leerling hiervoor aanleiding geeft. Een
leerling kan dan een vak in een andere groep volgen indien dit beter aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Lestijden 
Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 3 t/m 8: we starten ’s morgens om 8.30 uur en eindigen
om 14.30u. Op woensdag zijn de tijden: 08.30u - 12.30u. Voor de kleuters gelden dezelfde lestijden, alleen op enkele
vrijdagen hebben zijn les van 8.30 – 12.00 uur.

Schoolklimaat
De Pijlstaart heeft 'gemeenschapszin' als pijler. Dit maakt dat wij samen met ouders, kinderen en ketenpartners
werken aan een prettige, veilige omgeving voor alle actoren van de school.

Wij werken aan een goed pedagogisch schoolklimaat door het  sturen op gemeenschapsgevoel en
ouderbetrokkenheid, alsmede de kinderen mede verantwoordelijk maken middels vreedzame school lessen.
We vullen 2x per jaar ZIEN in waarmee we ook aan de leerlingen laten zien dat wij hun welbevinden belangrijk
vinden. Dit pakken wij cyclisch aan met de fasen van handelingsgericht werken waarbij er op leerkracht-en
leerlingniveau informatie wordt verzameld. Opvallende scores worden middels een kindgesprek verder onderzocht.
Op basis van een kindgesprek kan er gekozen worden om de gedragsspecialist erbij te vragen en bevindingen te
vertalen naar een individueel handelingsplan. Ouders worden hierbij betrokken. Op schoolniveau worden de data
geanalyseerd en daar waar nodig een interventie gepleegd.
Schoolleider is verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid. BHV-coördinator is betrokken bij uitvoering. 
Anti perstcoördinator is zichtbaar in de school, fungeert als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen en monitort
pestbeleving samen met de gedragsspecialist. Vertrouwenspersonen zijn zichtbaar in de school en zijn
aanspreekpunt voor ouders en teamleden.

Veiligheid 
In het kader van veiligheid beschikt de school over vertrouwenspersonen, anti pestcoördinator en een BHV-team. 

De vertrouwenspersoon is aanspraakpunt voor ouders, personeelsleden en kinderen. De anti-pestcoördinator
coördineert en is aanspreekpunt voor leerlingen in het geval van pestsituaties. De hoofd BHV-er coördineert en
monitor het fysieke veiligheidsbeleid van de school.

De Pijlstaart heeft de afspraken rondom veiligheid vastgelegd in kwaliteitskaarten die jaarlijks worden geëvalueerd. In
de kwaliteitskaart 'wegwijzer personeel' borgen wij de afspraken en informatie die personeel nodig heeft om de eigen
veiligheid en die van de anderen te waarborgen. In de kwaliteitskaart 'sociaal emotioneel' borgen wij de afspraken om
de veiligheid van de leerlingen te waarborgen.

De school beschikt over een incidentenregistratiesysteem. Jaarlijks wordt deze geanalyseerd en indien nodig worden
er op basis van de resultaten verbeterpunten vastgelegd.

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn schoolgebouw-, plein- en klassenregels. Deze regels zijn
vastgelegd in de kwaliteitskaart 'gebouw- en pleinafspraken'. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld. Het doel hiervan is om met name duidelijkheid te scheppen in het kader van duidelijkheid schept veiligheid.
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De school biedt via de methode vreedzame school en onze kunst- en cultuureducatie lessen aan die de leerlingen
leert om passend gedrag te laten zien. Respect voor jezelf, de ander en de omgeving, samen met de grondhouding
dat verschil/diversiteit rijkdom is, staan hierin centraal.

De sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij met het leerlingvolgsysteem ZIEN. De resultaten kunnen aanleiding
zijn voor vervolgonderzoek en individuele doelen en activiteiten (zie kopje veiligheid).

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per 2
jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd besproken met een klankbordgroep ouders de
medezeggenschapsraad en voorzien van verbeterpunten.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids) en een (interne en externe) vertrouwenspersoon. In de
schoolgids en via de Pijlstaart 'wegwijzer ouders'  worden ouders hierover geïnformeerd. De school beschikt over
BHV-ers.

Samenwerking
De Pijlstaart is een gemeenschap van teamleden, ouders, kinderen en partners.
Samen staan wij om de leerlingen heen om het beste onderwijs te kunnen verzorgen. Dit maakt dat wij nauw
samenwerken met ouders, kunst en cultuurpartners, BSO, voorschoolschool, vervolgonderwijs en zorgpartners..
De voorschoolse voorziening neemt hierin een speciale plek. Wij werken aan gemeenschappelijke thema's, het
uitwisselen van informatie en aan een doorgaande lijn richting de kleuterklassen om zo leerlingen optimaal voor te
bereiden op de basisschool.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het
samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente en actoren
uit de omgeving van de school zoals ondernemers en buurtnetwerken.

Ouders/ verzorgers vinden wij van groot belang, omdat wij elkaar nodig hebben om kinderen optimaal te
ondersteunen in hun ontwikkeling. De leerkrachten zijn de pedagogisch-didactische professionals, de
ouders/verzorgers de experts van hun kinderen. Zo zien wij dit partnerschap als essentieel om de juiste keuzes te
kunnen maken ten behoeve van de ontwikkeling van een kind. Naast deze waarde zien wij ouders als onderdeel van
de Pijlstaartgemeenschap en bieden wij daarom veel ruimte om mee te denken, te organiseren en te participeren.

Uitstroom                                                                                                                              
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. De
afspraken hieromtrent hebben wij vastgelegd in de kwaliteitskaart 'POVO'. 

Privacy
Onze school houdt zich aan de huidige wet- en regelgeving omtrent privacy van leerlingen en ouders/verzorgers.
Daarbij waarborgen wij ook de privacy van onze medewerkers. De afspraken zijn vastgelegd in een privacyverklaring
die stichting breed is opgesteld. Deze is te vinden op de website van de school.

VVE  
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met de
voorschoolse voorziening. De samenwerking bestaat uit het werken aan dezelfde thema's,  regelmatig overleg over
het onderwijsaanbod(i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. 

Opvang 
Onze school beschikt over een samenwerking met naschoolse opvang partners, zowel op de school zelf als buiten de
school. Momenteel hebben we te maken met een aantal aanbieders van naschoolse opvang, te weten Ludens, de
Cursus BSO en Partou.
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13 Financieel beleid
Inleiding
De kracht van de KSU is dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’. Onze scholen zijn los van elkaar goed, maar
in samenwerking en verbinding met de andere scholen worden ze nog beter.
Dit uitgangspunt van het strategisch beleid is terug te zien in onze financiële en materiele beleidskeuzes. In dit
hoofdstuk van het schoolplan beschrijven we deze keuzes als het gaat om gezamenlijk en schoolbeleid op financieel
gebied.

Gezamenlijk zorgen we als KSU voor uitstekend onderwijs
Ten aanzien van het financiële en materiele beleid, volgen de middelen de uitgangspunten die we in ons strategisch
plan hebben opgenomen. Waar we elkaar kunnen versterken, gelet op de strategische doelstellingen of op specifieke
expertise, schaalvoordelen ofwel solidariteitsafwegingen, werken we samen. In de basis vindt de oorsprong van onze
bekostiging plaats vanuit de bekostiging per kind.

Gezamenlijke budgetten
Het financieel beleid kent drie begrotingscategorieën waar een gezamenlijke begroting op KSU niveau voor wordt
gemaakt. De scholen dragen -in verhouding tot hun inkomsten- een bedrag af om uitgaven te kunnen doen om de
gezamenlijke ambities te kunnen realiseren.
De volledige uitwerking van dit beleid is terug te vinden in de jaarlijkse begroting van de KSU.
Hieronder de drie begrotingscategorieën zoals we deze op KSU niveau kennen:
De begrotingscategorie “Gezamenlijk beleid” is opgezet voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld
PR en communicatie, werving en selectie en kwaliteits- en organisatie-impulsen.
De begrotingscategorie “Solidariteit” staat voor gezamenlijkheid, en versterkt onze positie op het gebied van
bijvoorbeeld langdurige ziektevervanging, begeleiding door de arbodienst, duurzame inzetbaarheid en
ouderschapsverlof.

Ten slotte is er de begrotingscategorie “Kantoor”, waarmee de personele en materiele kosten van het stafbureau
worden afgedekt. Gezamenlijke ondersteuning is hier gericht op compliance, advies en expertise, en
informatievoorziening.

Instrumenten en school-specifieke budgetten
Jaarlijks wordt, in de voorbereidingsfase van de kalenderjaarbegroting, door het College van Bestuur een kaderbrief
opgesteld, waarin de kaders en mogelijkheden voor de scholen vastgelegd zijn. De kaders worden opgesteld na
voorafgaand overleg met schooldirecteur, en relevante gremia zoals de GMR.
De instrumenten die op financieel gebied beschikbaar zijn voor een school zijn:
- een exploitatiebegroting,
- meerjaren-investeringsbegrotingen voor meubilair, onderwijsleerpakket en ICT (hardware),
- een meerjaren-onderhoudsplan en een onderhoudsbegroting per jaar.

De investeringsbegrotingen hebben een relatie met de exploitatiebegroting omdat de afschrijvingslasten in de
exploitatie komen.

De onderhoudsbegroting wordt vastgesteld op basis van een meerjaren-onderhoudsbegroting waarvoor een externe
dienst een bouwkundig onderbouwde opzet aanlevert. De kosten, voortkomend uit de onderhoudsbegroting worden
betaald vanuit een voorziening voor groot onderhoud. Ten aanzien van de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening wordt
een beperkte solidariteit toegepast door bij het bepalen van de dotatie op schoolniveau een minimaal (11%) en
maximaal percentage (18%) van de materiele begroting toe te passen. (percentages gebaseerd op de kadernota
2021 -2022)
Ten behoeve van de inzet van personeel wordt met een model gewerkt, waarbij de keuze is gemaakt voor
gedeeltelijke onderlinge solidariteit tussen de KSU-scholen. Op grond van beleidskeuzes vindt beperkte herverdeling
tussen de scholen plaats. In het Bestuursformatieplan wordt per schooljaar vastgelegd hoeveel personeel ingezet kan
worden op een locatie uitgaande van de bekostiging vanuit het Rijk, andere geldstromen en op basis van
beleidskeuzes van de KSU. Voor specifiekere informatie hieromtrent wordt verwezen naar het meest recente
Bestuursformatieplan van de KSU, dat te vinden is op de website van de KSU.
Naast directe inzet van personeel, zijn er ook indirecte personele kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied
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van schoolontwikkeling, nascholing, teambuilding en kosten MR.
Hiervoor nemen scholen een bedrag van ongeveer 20% van hun inkomsten vanuit de rijksbijdrage “Personeel en
arbeidsmarktbeleid” op. (percentage gebaseerd op de kadernota 2021-2022)

Voorzieningen en reserves
De KSU wil meerjarig financieel gezond blijven en in de basis zorgen voor continuïteit van uitstekend onderwijs. Als
onderdeel van de planning en control cyclus wordt daarom gekeken of de gewenste financiële kengetallen deze
continuïteit onderschrijven. Daarnaast wordt periodiek een risico-inventarisatie gedaan, waarbij beoordeeld wordt
hoeveel het weerstandsvermogen voor de KSU in totaal zou moeten zijn. Het gewenste weerstandsvermogen
reflecteert de benodigde reserve die nodig is om ingeschatte risico’s af te kunnen dekken.
De huidige reserves van de scholen zijn als volgt ingedeeld::
- een reserve personeel;
- een reserve PAB en
- een algemene reserve.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde financiële buffer (weerstandsvermogen) maakt dat er gelden
beschikbaar moeten blijven als voorziening, c.q. reserve, voor de momenten dat de bekostiging van de aanwezige
leerlingen niet voldoende is om (tijdelijk) een school in personele en materiële zin te bekostigen.
Bij het beoordelen van de vraag van scholen om de schoolreserves te mogen inzetten wordt initieel steeds
meegewogen of op dat moment de reserves van de totale KSU, evenals die van de school dit toelaten.
Inzet van middelen vanuit deze reserves kan op basis van een door de school opgesteld en door het College van
Bestuur goedgekeurd plan. Dit kan betrekking hebben op noodsituaties of extra ontwikkelplannen.
Stichting breed zijn maximumbedragen vastgesteld voor de reserves per school. Daarnaast geldt de stelregel dat een
reserve niet negatief mag zijn

14 Kwaliteitszorg
De Pijlstaart werkt met het kwaliteitskaartensysteem.
Er is een meerjaren kwaliteitscyclus gemaakt die laat zien wat er maandelijks moet gebeuren door wie. Onder deze
kwaliteitscyclus hangen kwaliteitskaarten die ontwikkelingen moeten borgen in de school. Deze kwaliteitskaarten
komen cyclisch langs de leerteams, waarna ze indien nodig, worden bijgesteld.
Hiernaast vindt er data verzameling plaats door  periodieke resultaatanalyses op school-, groep- en leerlingniveau
alsmede feedback en input uit de jaarlijkse klankbordgroepen van ouders.
Met behulp van een logboek wordt er bijgehouden hoe de ontwikkelingen verlopen. Aan het eind van het schooljaar
zorgt dit ervoor dat er relevante data is verzameld om op verder te bouwen.  Verantwoording vindt plaats aan
medezeggenschapsraad en bestuur. Jaarlijks worden ouders geïnformeerd over de evaluatie van het jaarplan, de
doelen van het nieuwe jaarplan en de data die hier aanleiding toe geven.

Leiderschap 
De organisatie staat in dienst van het leren van de leerling.  De Pijlstaartorganisatie is een platte organisatie waarin
alle werknemers inclusief schoolleiding naast elkaar staan om voortdurend het leren van de leerlingen te
optimaliseren. Er is dan ook geen vergaderstructuur die hiërarchisch geleid wordt en/of inhoudelijk niet over didactiek
/ leerlingenzorg gaat. De schoolleiding is met name onderwijskundige processen aan het sturen gericht op het
verbeteren van het leren van de leerlingen door het verbeteren van het pedagogisch didactisch handelen van de
leerkrachten. 
De leerkracht centraal zetten om de leerling te laten excelleren.

Kernwoorden: gedeeld leiderschap, onderwijskundig leiderschap, platte organisatie

Leerteams
De school heeft er voor gekozen om 2 leerteams te organiseren, te weten 1-4 en 5-8.
Zij houden wekelijkse leerteambijeenkomsten, waarin alle onderwerpen in relatie moeten staan met het leren van
leerlingen. Zij onderzoeken knelpunten, uitdagingen en doelen die uit de onderwijspraktijk van de leerkrachten komen.
Zij doen hiernaast literatuuronderzoek en lesson studies op thema’s die in relatie staan met de visie van de school. Zo
is het team van de Pijlstaart voortdurend bezig samen de eigen onderwijspraktijk verder te ontwikkelen. Literatuur en
wetenschappelijke bronnen spelen hierin een belangrijke rol.
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Rollen
Een platte organisatie betekent dat we samen onderzoeken, samen beslissen op basis van data en gebruik maken
van elkaars kwaliteiten.
De Pijlstaart leerkracht is zelf kennisvol in data gestuurd werken. De IB-er heeft dan ook een enigszins andere rol in
de school dan een traditionele IB-er. Zo is te zien dat er naast een IB-er een leerkracht is die de data analist is van de
school, zijn er diverse coördinatoren en specialisten die binnen en buiten de leerteams ingezet worden.
De Pijlstaart IB- rol wordt met name ingezet als critical friend van het team en zorgconsulent van de school voor
leerkrachten ‘en’ ouders. Anders gezegd; een schoolmaatschappelijk werker die zorg stuurt en niet regisseert.
Werken aan goed onderwijs betekent voor ons ook leiding nemen in het werken aan het welbevinden van
Pijlstaartgezinnen.

Leiderschap op de Pijlstaart betekent dat alle actoren van de gemeenschap zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om
een beredeneerde bijdrage te leveren aan het onderwijsproces van de leerling(en).

Inspectie 
Onze school heeft in schooljaar 2020 - 2021 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een
rapport met de bevindingen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school
gewaardeerd wordt met het predicaat goed.  

Zie verslag inspectie op de website www.onderwijsinspectie.nl

Zelfevaluatie 
Conform de meerjarenplanning voert de school zelfevaluaties uit.
Hierbij scoren diverse actoren van de school een zelfevaluatie gericht op het inspectiekader.
De uitkomst is een gemeenschappelijk ingevulde zelfevaluatie.
De zelfevaluatie is afgenomen in schooljaar 2020/2021.

Bijlagen

1. Zelfevaluatie KBS De Pijlstaart

Vragenlijst leerlingen 
Jaarlijks worden de ZIEN leerkracht- en leerling vragenlijsten afgenomen en vindt er een interview plaats met de
leerlingenraad.
Periodiek worden leerling tevredenheidspeilingen afgenomen.

Bijlagen

1. Resultaten leerlingvragenlijst

Vragenlijst ouders 
Minimaal 1x in de 2 jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen bij ouders. De uitkomsten worden besproken
met het team, een klankbordgroep ouders en de medezeggenschapsraad.

De laatste vragenlijst is afgenomen in schooljaar 2020/2021. De afgenomen onderwerpen zijn 'sfeer in de school',
'informatie en communicatie' en 'de kwaliteit van de lessen' en 'beoordeling school met een cijfer'.

De gemiddelde beoordeling is een 8.5. Alle gebieden scoren ruim voldoende tot goed.

Naast de tevredenheidspeiling bestaan er in de Pijlstaart 3 organen waarbij ouders betrokken zijn bij de kwaliteitszorg
van de school. Dit zijn de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de klankbordgroepen.

Bijlagen

1. Tevredenheidspeiling ouders
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Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school. Met behulp van die planning
plegen we systematische kwaliteitszorg. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg
stellen we (als team) actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan. 

De belangrijkste instrumenten in relatie tot de meerjarenplanning kwaliteitszorg:

- De kwaliteitskaarten.  

- De analysedocumenten die periodiek worden ingevuld.

- Het logboek die periodiek wordt ingevuld.

- De peilingen die worden afgenomen.

De meerjarenplanning borgt dat er op onze school:

*Er sprake is van een effectief onderwijsleerproces.

*We voldoende resultaten behalen.

*Er sprake is van een prettig en veilig schoolklimaat.

*Er sprake is van systematische kwaliteitszorg.

De volgende indicatoren geven wij invulling met behulp van de meerjarenplanning kwaliteitszorg:

*Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg

*Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

*Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

*Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

*Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag/logboek)

*Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

*Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door het werken met kwaliteitskaarten)

*Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

Beoordeling

De school heeft in het schooljaar 2020/2021 een zelfevaluatie uitgevoerd. De inspectie van het onderwijs heeft de
school in dit schooljaar ook beoordeeld.

De indicatoren werden ruimt voldoende tot goed beoordeeld met als eindoordeel 'goed'.

De aandachtspunten zijn 'samenwerking' in het kader van het verkrijgen van informatie over de schoolloopbaan van
leerlingen die in het voortgezet onderwijs zijn en het concreter opstellen van doelen voor niet kernvakken.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3

Aandachtspunt Prioriteit

De school beschikt over toetsbare doelen hoog

De school beschikt over informatie over de schoolloopbaan van leerlingen die de school
hebben verlaten.

hoog
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15 Basiskwaliteit
Onze school levert goede kwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 1 x per
twee jaar. Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze jaarplannen.

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. 

De eigen kwaliteitsaspecten komen voort uit onze visie op leren en de missie waar wij aan werken voor onze
leerlingen.

* Researched informed visie op leren.

* Kennis en vaardigheden instructieprincipes van Rosenshine

* Kennis en vaardigheden cognitive load theory van Sweller.

* Kunst- en cultuureducatie

* De school als gemeenschap

17 Strategisch beleid
De Katholieke Scholenstichting Utrecht  beschikt over een strategisch beleidsplan. Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.
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18 Aandachtspunten 2021-2025

Hoofdstuk /
paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld Trap 1: De school beschikt over een stevig kennisaanbod die is vertaald
naar eind- en tussendoelen.

hoog

Trap 2: De school biedt leerlingen in het curriculum via diverse
leercontexten de mogelijkheid om kennis zowel domein specifiek als
domein overstijgend toe te passen.

hoog

Trap 3: De school ontwikkelt hogere orde denkvaardigheden bij onze
leerlingen.

hoog

De school heeft een doelgericht curriculum gebaseerd op de mastery
learning methodiek.

hoog

De school gebruikt zowel summatieve als formatieve toetsing om informatie
op te halen en leren te stimuleren.

hoog

PCA
Kwaliteitszorg

De school beschikt over informatie over de schoolloopbaan van leerlingen
die de school hebben verlaten.

hoog

PCA
Onderwijskundig
beleid

De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk
van de behoeften van de leerlingen

hoog

PCA
Kwaliteitszorg

De school beschikt over toetsbare doelen hoog
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19 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 16DH

Naam: KBS De Pijlstaart

Adres: Amsterdamsestraatweg 1

Postcode: 3513 AA

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2021 tot 2025
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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20 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 16DH

Naam: KBS De Pijlstaart

Adres: Amsterdamsestraatweg 1

Postcode: 3513 AA

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2021 tot 2025 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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