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1. De school en haar omgeving 

Wie zijn wij? 

De Zoeker is een openbare school voor basisonderwijs. Het openbare karakter wil zeggen 
dat de school voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele 
achtergrond, toegankelijk is. De diversiteit van levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het kind. Dit doen wij niet apart, maar 
samen! 
 
Kernwaarden die hierbij uitgangspunt zijn: 
 Vertrouwen 
 Verbinden 
 Respect 
 Verantwoordelijkheid 
 Veiligheid 
 
Op de Zoeker leren kinderen met hun hoofd, hun hart, hun handen en hun huis (ouders). Wij 
denken in kansen en geloven in het talent van ieder kind. Om dat talent te laten groeien, 
stimuleren wij een kind om steeds een stapje verder te komen. Wij inspireren en motiveren, 
zodat een kind voldoende zelfvertrouwen krijgt en zijn gevoel van eigenwaarde stijgt. Dat is 
een belangrijke basis om jezelf te kunnen ontwikkelen.  Vanuit deze pedagogische 
grondhouding hoopt De Zoeker uiteindelijk dat alle kinderen, ouders en leerkrachten een 
plezierige schooltijd doormaken, waarin heel veel geleerd wordt. Wij vinden het belangrijk 
als school om aandacht en balans te vinden in het werken met hoofd, handen, hart en huis 
(de ouders). 
Daar staan de 4 wieken voor van De zoeker. 
 

Korte biografie 

Goed en gedegen onderwijs voor uw kind. Dit is wat u vindt bij De Zoeker, de openbare 
basisschool middenin de wijk Rooswijk. Openbare basisschool De Zoeker is gestart in 1971.  
De school is vernoemd naar De Zoeker molen die gestaan heeft aan de “Zoekersloot” 
(Sluissloot) op het terrein vlak naast de school. De molen is inmiddels verplaatst naar de 
Zaanse Schans. 
De Zoeker besteedt veel aandacht aan het individuele kind en hecht er veel waarde aan om 
de ouders samen met de leerlingen zoveel mogelijk bij het onderwijsproces te betrekken. De 
Zoeker stimuleert de kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat 
betekent dat wij een sfeer en onderlinge betrokkenheid hebben waardoor ieder kind prettig 
kan werken. Waar nodig krijgt uw kind een extra duwtje in de rug of juist een extra uitdaging. 
U wilt het beste voor uw kind, net als wij.  
Wij zijn trots op de kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs, maar blijven de lat altijd 
hoger leggen. Als team vormen we een lerende organisatie; dat wil zeggen de leerkrachten 
studeren, volgen cursussen, gaan bij elkaar op lesbezoek, bereiden gezamenlijk de lessen 
voor, stellen samen doelen op en wisselen wekelijks ervaringen uit. 
Bij ons op school geldt:  

 
afspraak = afspraak 

en 
zeggen wat je doet en doen wat je zegt 
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Hierdoor is De Zoeker een veilige en vertrouwde plek voor uw kind. Dit maakt leren 
plezieriger. Ook de emotionele veiligheid krijgt veel aandacht. Wij werken hard om 
pestgedrag te bestrijden en –beter nog- te voorkomen.  

 

Samenwerking met ketenpartners 

 

Externe instanties 

Het geven van onderwijs aan kinderen betekent dat je als school een grote 
verantwoordelijkheid hebt. De Zoeker wordt daarbij geholpen door verschillende instellingen. 
Het inschakelen van externe instanties gebeurt altijd in overleg met de ouders.  
 
Er zijn regelmatig collegiale contacten met verschillende instanties, met het doel de kennis 
over allerlei ontwikkelingen op peil te houden. De instellingen, waar regelmatig contact mee 
onderhouden wordt, zijn: 

 Jeugdgezondheidszorg 

 Jeugdteam 

 Logopedie 

 De schoolbegeleidingsdienst (SBD) 

 Bureau Jeugdzorg (BJz) 

 Stichting Kram 
Ouders kunnen ook zelf desgewenst contact opnemen met een van deze instellingen. Voor 
adressen en telefoonnummers kunt u terecht bij de intern begeleiders of de directie. 
 
Jeugdgezondheidszorg 

Door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD kunnen de leerlingen uit de groepen 
1/2 uitgenodigd worden voor een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en 
een assistent(e). Mocht u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u 
contact opnemen met de GGD.  
 
Onderzoek op school 

Alle leerlingen worden gedurende de acht jaar dat ze op De Zoeker zitten enkele malen 
medisch onderzocht door de jeugdarts. Alle oudste kleuters worden voor een onderzoek 
opgeroepen. Daarnaast worden groepen periodiek opgeroepen voor een onderzoek. Naast 
deze vaststaande onderzoek momenten, is uw jeugdarts altijd bereid om uw vragen te 
beantwoorden of probleemsituaties te bespreken. Regelmatig vindt overleg tussen de school 
en de jeugdarts plaats, waarbij gegevens worden uitgewisseld en tussentijds een oproep 
van de jeugdarts kan volgen. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat kinderen op indicatie 
worden opgeroepen. 
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Logopedie 

Alle kinderen worden in de kleuterafdeling door een logopediste onderzocht op 
spraakproblemen. 
Kinderen kunnen problemen hebben door het verkeerd uitspreken van bepaalde klanken, 
stotteren of een verkeerde ademhalingstechniek. 
Samen met de ouders wordt besproken hoe en wanneer de beste hulp kan worden 
gegeven. 
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2. Uitgangspunten schoolbestuur 

Strategisch beleid 

In het Meerjarenplan 2014-2018 “Meer dan de basis”  zet Zaan Primair haar koers uit op vijf 
hoofdlijnen. De strategische doelen worden uitgewerkt in jaarplannen per schooljaar. Dat 
doen we bovenschools. De scholen gebruiken het bovenschoolse jaarplan en hun 
schoolplan als input voor hun eigen jaarplan.  
 
1. Zaan Primair in de samenleving 
In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staan onder andere actieve ontmoeting en 

diversiteit centraal. Aandacht voor goed burgerschap vloeit voort uit de kernwaarden van het 

openbaar onderwijs. Bovendien maken actief burgerschap en sociale integratie deel uit van 

de kerndoelen. Zo kent burgerschapsonderwijs drie thema’s: identiteit, democratie en 

participatie. Kinderen leren wie zij zijn en wat zij in hun leven belangrijk vinden. De openbare 

school leert hen op basis van wederzijds respect naar elkaar te luisteren en op een positieve 

manier om te gaan met meningsverschillen. Zo kunnen zij later een actieve bijdrage leveren 

aan de maatschappij. 

In het kader van haar opdracht tot het verzorgen van openbaar onderwijs wil Zaan Primair 

een actieve rol in de Zaanse samenleving vervullen. 

 
2.  Onderwijs en opvoeding bij Zaan Primair 
De samenleving stelt eisen aan de kennis, vaardigheden en houding van kinderen. Goed 
onderwijs is de sleutel tot de ontwikkeling van volwaardige deelname aan die samenleving. 
Wij onderwijzen leerlingen in wat er speelt in de wereld en we leren ze om met een open blik 
naar de samenleving te kijken. Kinderen leren keuzes te maken voor zichzelf en binnen 
onze democratische samenleving. Onderwijs heeft een meerwaarde voor kinderen en helpt 
ze te socialiseren. In toenemende mate gebeurt dat in een digitale wereld.  
 
3. Elk kind doet mee bij Zaan Primair 
Elk kind heeft talenten en het is onze taak deze talenten te herkennen en tot bloei te laten 

komen. Hierbij denken wij in mogelijkheden en niet in beperkingen en sluiten wij aan bij de 

verschillende leerstijlen die kinderen hebben. “Ik doe ertoe”.  

  
4. Ouders bij Zaan Primair 
Een optimale ontwikkeling van kinderen stimuleren is bij Zaan Primair de basis van alle 

activiteiten die ouderbetrokkenheid betreffen. Actieve betrokkenheid van ouders is 

medebepalend voor het welbevinden en het schoolsucces van kinderen. Daarom werken de 

scholen aan een gelijkwaardige, wederkerige relatie met ouders. School en ouders staan in 

verbinding met elkaar. 

 

5. Organisatieontwikkeling van Zaan Primair 
De taak van Zaan Primair is: onderwijs van hoge kwaliteit verzorgen voor leerlingen en hun 
ouders. Om deze kwaliteit te garanderen, zal Zaan Primair de professionele 
schoolorganisatie in de komende jaren verder ontwikkelen. Mensen maken een organisatie, 
zonder mensen geen organisatie. 
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Kwaliteitsbeleid 

Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de organisatie haar doelen bepaalt, 

weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en waar nodig te 

verbeteren. Kwaliteitszorg is een houding. De Zaan Primair scholengroep stelt zich (cyclisch) 

de volgende vragen:  

 Waar staan wij voor? (visieontwikkeling, bepalen van doelen) 

 Hoe bereiken we dat? (voorbereiden en plannen van activiteiten; mensen en 

       middelen) 

 Wat kan beter? (gegevensverzameling en evaluatie) 

 Hoe verankeren we eenmaal behaalde kwaliteit (borging) 

De schooldirectie en het bestuur sturen het kwaliteitsbeleid aan op respectievelijke schools 

en bovenschools niveau.  Het kwaliteitsbeleid is verbonden met de visie op onderwijs en 

leren zoals verwoord in het meerjarenplan van de stichting en het schoolplan van de 

individuele school. 

Bestuur en schooldirectie dragen zorg voor professionele (school)cultuur. Bij de zorg voor 

kwaliteit zijn medewerkers, ouders, directie, bestuur en medezeggenschap betrokken. 

 
Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die een school, instelling of opleiding onderneemt 

om de kwaliteit van haar functioneren te bevorderen.  

De school voldoet aan kwaliteitszorg als de volgende indicatoren gerealiseerd zijn: 

1. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 

2. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 

3. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 

4. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

5. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 

6. De school verantwoordt  zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 

onderwijskwaliteit 

 

Verbetercyclus  

 

De indicatoren komen aan de orde in het systematisch toepassen van de PDCA-cyclus. 

Op bestuursniveau, schoolniveau en groepsniveau wordt de cyclus gehanteerd. De 

systematiek wordt beschreven in onze centrale schoolgids. 
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3. Ons schoolconcept 

Waar staan wij voor 

Op onze openbare basisschool De Zoeker willen wij onderwijs geven dat recht doet aan 
verschillen in kinderen. Wij geloven in het feit dat kinderen leren vanuit betrokkenheid. 
Betrokkenheid bij zichzelf en de ander, betrokkenheid bij onderwerpen uit de omgeving. 
Vanuit die betrokkenheid raakt een kind gemotiveerd om te leren. Door kinderen te 
ondersteunen in deze wijze van leren en omgaan met jezelf en de ander wil de school 
kinderen begeleiden in het groeien naar een zelfbewuste en zelfstandige persoonlijkheid. 
 
De collectieve ambitie van onze school; waar staat De Zoeker voor 
De school biedt kinderen de mogelijkheid zich in een veilige omgeving, op een 
gestructureerde, uitdagende en onderzoekende wijze, voor te bereiden op het volwaardig 
deelnemen aan een steeds sneller veranderende samenleving. Sleutelwoorden hierbij zijn: 
zelf initiatief leren nemen, samen leren & samen werken, leren leren, bewuste keuzes leren 
maken en een eigen leerstijl ontwikkelen. De Zoeker biedt daarvoor een eigentijdse en rijke 
leeromgeving. De school begeleidt kinderen expliciet bij hun sociaal emotionele ontwikkeling 
én hun persoonlijkheidsontwikkeling. 
 
Onze kernwaarden zijn:  
 
Vertrouwen 
Concreet betekent dit: 
 Afspraak = afspraak  
 We praten met elkaar en niet over elkaar 
 We zijn voorspelbaar voor leerlingen en ouders 
 Wij luisteren actief naar kinderen  
 Wij laten kinderen in hun waarde en leren ze verantwoordelijk te zijn voor eigen keuzes, 

gedrag, gevolgen en resultaten 
 Wij vinden het belangrijk om kinderen vaardigheden voor de toekomst mee te geven 

Wij gebruiken hiervoor de 7 vaardigheden van de Covey;  
o Wees pro-actief (je maakt je eigen keuzes) 
o Begin met het einddoel voor ogen (maak een plan) 
o Belangrijke zaken eerst (eerst werken, dan spelen) 
o Denk win-win (zoek naar een voordeel voor iedereen) 
o Eerst begrijpen, dan begrepen worden (luister voordat je praat) 
o Creëer synergie (samen is beter) 
o Houd de zaag scherp (evenwicht voelt het best) 

 Wij kunnen het kind leren genieten omdat leren leuk is 
 Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen 
 
Verbinden 
Concreet betekent dit: 
 In alles wat we doen zoeken we de samenwerking 
 Wij staan open voor elkaar, voor kinderen en ouders 
 Wij leren van en met elkaar 
 Wij maken afspraken over belangrijke dingen met elkaar en met onszelf  
 Wij spelen en leren met elkaar  
 Wij helpen elkaar en komen voor elkaar op  
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Respect 
Concreet betekent dit: 
 Wij accepteren dat er regels en afspraken zijn 
 Wij luisteren naar elkaar  
 Wij zijn aardig en vriendelijk voor elkaar 
 Wij waarderen verschillen en gebruiken ze om tot betere oplossingen te komen 
 Wij zijn opgeruimd en netjes en zorgen voor een  rustige werkomgeving 

 
Verantwoordelijkheid 
Concreet betekent dit: 
 Leerlingen worden betrokken bij hun eigen onderwijsleerproces. Zij zijn aanwezig bij 

rapportgesprekken en jaarlijks houdt de leerling een eigen portfolio bij die tijdens de 
rapportgesprekken met leerling en ouders wordt besproken 

 Leerlingen worden betrokken bij ontwikkelingen in de school, er wordt jaarlijks een 
leerlingenraad gekozen 

 Een ieder in school zich verantwoordelijk voelt voor de hele school  en alle betrokkenen 
 We elkaar aanspreken op gemaakte afspraken 
 
Veiligheid 
Concreet betekent dit: 
 Ieder kind het gevoel heeft gezien te worden, “er mag zijn” 
 We zoeken met elkaar een oplossing voor elk probleem en houden elkaar aan afspraken 
 We houden ons allemaal aan deze regels 
 We vertellen het altijd aan de juf of meester als een kind wordt gepest  
 Iedereen erbij hoort 
 Iedereen zorgvuldig met elkaars eigendommen omgaat 
 Iedereen open met elkaar in gesprek blijft 

 
 
Vanuit onze collectieve ambitie en onze kernwaarden hebben wij voor de komende jaren 
een aantal speerpunten: 
 Aandacht voor het kind als individu 
 Goed reken- en taalonderwijs 
 Zorgvuldig volgen van ontwikkeling en resultaten 
 Onderwijs vanuit de filosofie van de 7 vaardigheden 
 Veel aandacht voor samenwerken 
 Veel aandacht voor leren van en met elkaar 
 Betrekken van de (school-) omgeving bij het onderwijs 
 Leren vanuit onderzoeks- of ontdekvragen 
 
Onze collectieve ambitie voeren wij uit door: 
 Kinderen te leren zichzelf vragen te stellen, doelen te stellen, daaropvolgend keuzes te 

maken en prioriteiten te stellen 
 Kinderen te leren terugkijken op hun eigen leerproces, gedrag en resultaten 
 Kinderen te laten leren, met en van elkaar in de groep, met methoden en projecten 
 Kinderen te leren om samen te werken 
 Kinderen leren leren 
 Structureel met kinderen in gesprek te gaan over overeenkomsten en verschillen 

van diverse culturen en achtergronden; kortom leren elkaar te respecteren 
 Kinderen te begeleiden in het ontdekken van hun eigen manier van leren en hoe ze daar 

zelfstandig gebruik van kunnen maken 
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 De leeromgeving zo in te richten dat er een rijk aanbod aan uitdagend materiaal 
voorhanden is; 

 Kinderen te leren op vaste momenten te ontspannen en te bezinnen, waardoor ze 
kunnen leren hun energie in balans te houden; 

 Onderwijzend personeel zich bewust te laten zijn van haar voorbeeldrol voor de 
kinderen; 

 Samen te werken met andere instanties aan goede opvang en aansluiting bij voor-, 
tussen- en naschoolse opvang; 

4. Wettelijke opdrachten 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de 
kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen 
kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerling ondersteuning aangegeven hoe onze 
school hier aan voldoet. 

4.1 Wat hebben onze leerlingen nodig 

a. Analyse leerlingpopulatie 
b. Onze accenten 
c. Onze toelatingsprocedure 
d. Onze aanpak 

 
Ad. A. Analyse leerlingpopulatie 
Door de uiteenlopende populatie op de Zoeker dient een leerkracht in staat te zijn om 
uitstekend te differentiëren in de klas. De leerkracht moet zich bewust zijn van de vele 
verschillen in de klas wat betreft niveau, maar ook met betrekking tot de culturele 
achtergrond. Dit vraagt in de communicatie naar ouders van de leerkracht een meer dan 
gemiddelde kundigheid.  
Door de vroege inzet op taalontwikkeling sluiten wij goed aan bij de behoefte van onze 
kinderen. Het rekenen wordt steeds taliger. Ook dat vraagt om een goede taalontwikkeling 
bij de kinderen. Vandaar dat wij in de onderbouw spelenderwijs werken met taal en 
taalspelletjes. Hierbij  maken wij gebruik van de methode Kleuterplein en in het schooljaar 
2015-2016 wordt gestart met Logo 3000. 
 
Ad. B. Onze accenten 

 Een goede balans tussen hoofd, handen, hart en huis 

 Talenten van de kinderen ruimte geven om te ontwikkelen 

 Leerlingen betrekken en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces 

 Ouderbetrokkenheid centraal stellen 

 Een goed pedagogisch klimaat verzorgen volgens de waarden gebaseerd op positief 
opvoeden 

 Kwalitatief goede leerkrachten die weten wat kinderen nodig hebben 

 De omgeving van de school betrekken bij ons onderwijs 

 De Zoeker is een professionele leergemeenschap, waar we van en met elkaar leren. De 
interventies vanuit de methodiek LeerKRACHT spelen hier een belangrijke rol in. 

 
Wij vinden het belangrijk als school om aandacht en balans te vinden in het werken met 
hoofd, handen, hart en huis (de ouders). Hieronder omschrijven wij wat dit voor ons als 
school betekent. 
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Hoofd 
Met het hoofd leren kinderen. Zij vergaren hiermee kennis en inzichten en leggen relaties. 
De school ondersteunt kinderen in het verwoorden van deze processen en helpt kinderen 
overwogen keuzes te maken. Wij begeleiden, stimuleren, volgen, observeren en toetsen 
kinderen met het doel kinderen zich op een prettige manier te laten ontwikkelen. Presteren 
is: je uiterste best doen, maar ook realistisch blijven: de boog kan niet altijd gespannen zijn. 
Het is onder andere daarom dat wij ons richten op talent en competentie. 
 
Concreet betekent dit dat wij ons in de komende 4 jaar gaan richten op: 
 
Woordenschatontwikkeling 
Om een goede basis te leggen voor de taalontwikkeling is de woordenschatontwikkeling van 
essentieel belang. Om hier een verbeterslag in te maken zal in de onderbouw gestart 
worden met Logo 3000. 
 
Engels 
In de komende jaren zal er meer aandacht zijn voor het vak Engels. Engels is een 
internationale taal. Door jonge kinderen, op speelse wijze, in aanraking te laten komen met 
Engels ontwikkelen kinderen vanaf jonge leeftijd al gevoel voor deze taal. Het is waardevolle 
bagage voor het vervolgonderwijs en de toekomstige deelname in de maatschappij. Gedacht 
kan worden om in groep 5 te starten met Engels. 
 
Verbeteren van het opbrengstgericht en handelingsgericht werken.  
Hiermee beogen we in alle groepen het onderwijs, zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de 
onderwijsbehoeften van elk kind. Door het inzetten van snappet (computer gestuurd 
onderwijs) kan er beter aangesloten worden op het niveau en de ontwikkeling van het kind. 
Er zal een start gemaakt worden met deze vorm van onderwijs.  
De rekenspecialist zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van aanvullend 
materiaal voor het rekenen. Gedacht kan worden aan ´met sprongen vooruit´. 
Er wordt in het schooljaar 2015 – 2016 een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen 
geïmplementeerd in de groepen 4 t/m 6. 
 
Daarnaast zullen alle afspraken op de verschillende gebieden (rekenen, taal, 
sociaal/emotioneel’) worden vastgelegd in borgingsdocumenten door de specialisten. Deze 
worden jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld. 
 
Extra aanbod 
Steeds meer kinderen op De Zoeker hebben een onderwijsbehoefte die ligt boven het 
niveau van de groep. In dit schooljaar wordt een begin gemaakt met het aanbieden van een 
programma buiten de groepen voor kinderen die andere uitdaging nodig hebben, boven het 
programma van de groep. We maken hierbij gebruik van de begeleiding van ouders die met 
de kinderen werken aan thematische cursussen via Acadin en hun eigen leerproces 
bijhouden onder andere in een portfolio. 
 
Handen 
Denken, voelen en doen. Leren moet uitdagend zijn. Wij bieden daarom activiteiten die 
betekenis hebben voor onze leerlingen. Wij streven er naar dat kinderen met hun handen en 
lijf  hun doelen kunnen realiseren. Zij kunnen hiermee uitdrukking geven aan wat zij weten, 
kunnen, denken en voelen. Kortom: zelf verantwoordelijkheid leren nemen en handelen naar 
je gevoel en je keuzes. 
 



12 
 
 

 

Concreet betekent dit dat wij ons in de komende 4 jaar gaan richten op: 
 
Talenten onderwijs 
Vanuit betekenisvolle contexten werken kinderen aan een project. Elke 4-5 weken verandert 
het project en regelmatig presenteren kinderen aan elkaar en aan ouders wat ze geleerd 
hebben. De leerkracht bemiddelt tussen wat kinderen al weten en wat ze aan nieuwe 
informatie leren, door kinderen te stimuleren en uit te dagen binnen spelsituaties en 
aangeboden activiteiten.  
 
Hart 
Met het hart voelen kinderen. De school helpt kinderen te leren uitdrukking te geven aan hun 
gevoel. Gevoelens te herkennen en te gebruiken in verschillende situaties. 
 
Concreet betekent dit dat wij ons in de komende 4 jaar gaan richten op: 
 
Cultuur 
We willen meer aandacht schenken aan culturele activiteiten ín de school. We vinden het 
hierbij belangrijk dat er een verdiepingsslag in de lessen gemaakt wordt in het aanbod van 
de verschillende culturele activiteiten. Daarbij zullen we op zoek gaan naar meer 
samenhang in het aanbod.  
Leerlingenraad 
Behalve de inspraak van ouders, wil De Zoeker ook graag weten hoe leerlingen over de 
school denken en welke adviezen of ideeën zij hebben om de school nog beter te maken. 
De school stelt jaarlijks leerlingen in de gelegenheid om inspraak te hebben bij de 
ontwikkeling van de school.  Op deze manier stimuleren we in de school actief burgerschap 
door kinderen! 
 
Aandacht voor de sociaal/emotionele ontwikkeling 
Naast de wekelijks kanjertraining lessen in alle groepen, vinden we het voor leerlingen, 
medewerkers en ouders belangrijk dat wij er samen voor zorgen dat: 

 Iedereen zich veilig voelt. 

 Iedereen mee mag doen. 

 Iedereen erbij hoort. 

 Iedereen zorgvuldig met elkaars eigendommen omgaat. 

 Iedereen open met elkaar in gesprek blijft. 
 
 
Dat doen we door respect te tonen want: 

 We luisteren naar elkaar  

 We maken afspraken over belangrijke dingen met elkaar en met onszelf  

 We spelen en leren met elkaar  

 We helpen elkaar en komen voor elkaar op  

 We vertellen het altijd aan de juf of meester als een kind wordt gepest  

 We zoeken met elkaar een oplossing voor elk probleem en houden elkaar aan afspraken 

 We houden ons allemaal aan deze regels  
 
Huis 
De Zoeker hecht veel waarde aan de samenwerking met en het betrekken van de omgeving. 
In het ontwikkelen van het onderwijs zien wij ouders als onze educatieve partner. Wij willen 
graag overleggen met ouders wat zij belangrijk vinden in het onderwijs aan hun kind. Ook 
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horen wij graag van ouders welke ideeën zij hebben over opvoeden en de aansluiting tussen 
schoolse situatie en thuissituatie.  
Onderwijs geven betekent hart hebben voor kinderen en er elke dag weer zijn voor elk kind 
en aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Leerkracht zijn is daardoor een 
behoorlijk intensief en zwaar beroep. Dit betekent dat een leerkracht wel eens over het 
hoofd ziet dat hij ouders tijdig moet informeren als er zorg is. Wij vragen ouders daarom met 
ons mee te denken en bij vragen of twijfel tijdig aan de bel te trekken. Dat voorkomt 
teleurstellingen of onduidelijkheden en kan vaak preventief werken naar twee kanten. 
 
Concreet betekent dit dat wij ons in de komende 4 jaar gaan richten op: 
 

 Informele thematische bijeenkomsten voor ouders 

 Structurele koffieochtenden met directie en/of IB en/of specialist (rekenen/taal/ICT) 

 Klankbordbijeenkomsten. Zodat wij als school weten wat er onder ouders leeft. 
Ouders worden hierdoor actief betrokken bij het onderwijs aan hun kind en de school 
kan een breed draagvlak creëren voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. 

 Waar mogelijk zullen ouders gevraagd worden om ondersteuning te bieden bij 
bepaalde (projectmatige) lessen. 

 Een planmatige aanpak voor zowel het leren op school als in de thuissituatie (bijv.: 

uitbreiden/verdiepen VVE thuis programma, mogelijkheden tablets thuis/digitale 

prentenboeken, mondeling: hoe kun je je kind stimuleren/begeleiden, stimuleren 

voorlezen ouders  http://www.boekstart.nl/) 

 
Ad. C Onze toelatingsprocedure 
Uw kind mag naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar is. Als het kind ongeveer 3 
jaar en 9 maanden is, wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek met de 
adjunct directeur. Doel van het gesprek is naast kennismaking om zoveel mogelijk van uw 
kind te weten te komen zodat we uw kind zo goed mogelijk kunnen laten instromen en 
begeleiden. De school bepaalt vervolgens in welke klas uw kind wordt geplaatst. 
Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, alvast 5 dagdelen komen wennen aan de school, de 
leerkracht en de klasgenootjes. Hierover wordt u door de leerkracht gebeld om afspraken te 
maken.  
Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag van de maand, die volgt op de maand 
dat uw kind 5 jaar wordt. Zaan Primair heeft een reglement vastgesteld dat de toelating van 
leerlingen tot de scholen regelt. Zie website www.zaanprimair.nl voor het 
toelatingsreglement. Uiterlijk 15 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar 
wordt, moet u uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. De directeur van de 
school bepaalt vervolgens of de aanmelding daadwerkelijk wordt omgezet in een definitieve 
plaatsing. 
 
 
Procedure time-out/schorsing/verwijdering 
Uw kind kan wegens wangedrag of andere ernstige redenen van school worden geschorst. 
Voorafgaand aan een schorsing kan de zogenaamde “time out maatregel” toegepast 
worden. In dat geval wordt het kind maximaal 2 dagen de toegang tot de groep ontzegd. 
Gedurende deze periode wordt het kind in een andere groep geplaatst en vindt er intensief 
overleg met u als ouders plaats. 
Er kan ook, in overleg met de directeur van de school, door het bestuur besloten worden om 
uw kind per direct de toegang tot de school te ontzeggen voor maximaal 3 dagen. Voordat 

http://www.boekstart.nl/
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het bestuur en de directie van de school die maatregel neemt, wordt u eerst gehoord. De 
beslissing wordt u door de directeur van de school schriftelijk bevestigd. 
Verwijdering 
Tot verwijdering wordt bij hoge uitzondering besloten. Bijvoorbeeld als een kind zich zeer 
ernstig misdraagt of als ouders weigeren toestemming te geven voor nader onderzoek naar 
ernstige leer- en/of gedragsproblemen. De school kan dan de verantwoording voor de 
verdere ontwikkeling van het kind niet meer dragen. 
De beslissing tot verwijdering van uw kind wordt genomen door het bestuur van de Zaan 
Primair scholengroep. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Voordat wordt 
besloten tot verwijdering overlegt het bestuur met de directie van de school. Daarna wordt u 
gehoord en schriftelijk geïnformeerd over de redenen van de maatregel. Verwijdering van 
een leerling vindt pas plaats nadat de directie van de school een andere school (basisschool 
of school voor speciaal onderwijs) heeft gevonden. Het bestuur is verplicht om binnen een 
periode van 8 weken aantoonbaar te hebben gezocht naar een andere school voor primair 
onderwijs. Als dit zonder succes is, kan het bestuur alsnog tot verwijdering overgaan. U kunt 
tegen verwijdering schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur van Zaan Primair. 
 
Ad. D. Onze aanpak 
De kern van ons onderwijs ligt op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en taal (spelling 
en woordenschat ontwikkeling). Daarnaast schenken wij aandacht aan de sociale en 21st 
century vaardigheden:  Wees pro-actief (je maakt je eigen keuzes), begin met het einddoel 
voor ogen (maak een plan), belangrijke zaken eerst (eerst werken, dan spelen), denk win-
win (zoek naar een voordeel voor iedereen), eerst begrijpen, dan begrepen worden (luister 
voordat je praat), creëer synergie (samen is beter) en houd de zaag scherp (evenwicht voelt 
het best). 
School, ouders en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouderbetrokkenheid, in de 
breedste zin van het woord, is daarom ook van groot belang voor de ontwikkeling van de 
leerlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwijs ondersteuningsprofiel 
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A. Systeem van onderwijsondersteuning 

Het systeem van onderwijsondersteuning is beschreven in ons ondersteuningsplan. Dit 
plan ligt ter inzage in de school en zal in schooljaar 2015-2016 op de website worden 
gepubliceerd. 
 
 

 
 
 

B. Ondersteuningsprofiel 

Het ondersteuningsprofiel is gepubliceerd op de website. 
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De inhoud van ons onderwijs 

Voor de verschillende vakgebieden hanteert De Zoeker de volgende methodes: 

 

Vak Leermiddelen/Methode 

 Kleuterplein  

Logo 3000 

Aanvankelijk Lezen Veilig leren lezen 

Voortgezet technisch lezen Station Zuid 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 

Rekenen & Wiskunde Reken Zeker 

Taal en spelling Taal Actief 

Geschiedenis 
Maatschappelijke verhoudingen, waaronder 

staatsinrichting 

Speurtocht 

Aardrijkskunde 
Bevordering actief burgerschap en sociale 

integratie, overdragen kennis 

over/kennismaking met de diversiteit van de 

samenleving 

De blauwe planeet 

Schrijven Schrijven leer je zo! 

Engels The Team 

Verkeer Wijzer door het verkeer 

Culturele vorming en expressie In ontwikkeling 

Schoolveiligheid/welbevinden van leerlingen. 

Bevordering gezond gedrag 
Kanjerlessen  

Natuur & Techniek Natuniek 

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling  

Wetenschap & techniek Techniektorens 

Geestelijke stromingen Thematisch tijdens projectweken 

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde methoden, de wijze 
waarop deze methoden worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze 
methoden, voldoet onze school aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in 
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
 
Wij hebben in dit schoolplan een voorziening opgenomen waarbij wij een overstap willen 
maken naar Snappet. Deze overstap zal gefaseerd worden ingevoerd en gefinancierd.  
Tevens zal de methode Engels worden geactualiseerd, zal gestart worden met Logo 3000 
en zal de methode Station Zuid gebruikt worden in de groepen 4 t/m 6. 
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Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
Welke indicatoren/meetinstrumenten gebruiken we als school? 
 
Via het Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. 
LVS staat voor een werkwijze, waarin door middel van toetsen en testen, observeren en het 
nakijken van het werk, in overleg, de best passende begeleiding aan uw kind wordt 
gegeven. 
In dit LVS staan de gegevens van onder andere de CITO en de Scol resultaten opgeslagen. 

 Resultaten van Cito leerlingvolgsystemen spelling, woordenschat, aanvankelijk lezen, 
taal, begrijpend lezen en rekenen. 

 Methode gebonden toetsen. 

 Resultaten van werken met ontwikkelingsmateriaal/spel. 

 Resultaten van de Scol 
 
Het LVS wordt door de leerkracht bijgehouden. Het LVS kan ook gebruikt worden door de 
intern begeleider om de leerresultaten van uw kind te bespreken. 
Het LVS wordt ook als uitgangspunt voor de spreekavonden genomen. Als ouder/verzorger 
bent u vrij om het LVS van uw kind in te zien. In verband met de privacy van uw kind wordt 
het LVS in een afgesloten kast in de klas bewaard. Bij het verlaten van onze school wordt 
het LVS gebruikt om een onderwijskundig rapport samen te stellen. 
 
In het jaarverslag van De Zoeker staan de resultaten vermeld, evenals overzicht uitstroom 
leerlingen naar voortgezet onderwijs. 
 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal  Cito Cito Cito Cito Cito Cito Cito 

Technisch 
lezen 

  Cito Cito Cito Cito Cito Cito 

Begrijpend 
lezen 

  Cito Cito Cito Cito Cito Cito 

Spelling   Cito Cito Cito Cito Cito Cito 

Woordenschat  Cito Cito Cito Cito Cito   

Rekenen  Cito Cito Cito Cito Cito Cito Cito 

SEO Kleuterplein Kleuterplein Scol Scol Scol Scol Scol Scol 

Eindtoets        Cito 

 
 

5. Analyse van het functioneren van de school 

De school heeft in januari 2015 een kwaliteitsonderzoek gehad van de inspectie. Uit dit 
onderzoek zijn verbeter- en aandachtspunten voor de school aangegeven.  In de 
verbeterplannen wordt aangegeven hoe de school hier uitvoering aangeeft.  
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Vanuit de tevredenheidonderzoeken zijn de volgende aandachtspunten gekomen 
 
 Sfeer 
Bij dit onderdeel zijn de ouders zeer tevreden over de mate waarin de leerkracht respectvol 
omgaat met de leerlingen. Echter de leerkracht zou meer aandacht kunnen schenken aan 
het feit dat leerlingen “niet buiten de boot vallen”. 
Actie 
Met de nascholing voor het team die in 2014-2015 is ingezet, is één van de onderwerpen 
“alle kinderen zien in de klas”. De leerkrachten hebben tips en adviezen meegekregen en er 
zijn afspraken gemaakt. Om dit goed te borgen zal ook komend schooljaar hier nascholing 
op komen. 

 
 Sociaal emotioneel 
Hoewel er t.o.v. 2013 zeker enige verbetering is te zien, blijft dit aandachtspunt. Opvallend is 
echter de beleving van ouders over het optreden van de school ten aanzien van pesten en 
de leerlingen. 
Actie 
De school gebruikt al enkele jaren de Kanjertraining. Het is belangrijk dat hierover 
schoolbreed duidelijke afspraken gemaakt worden en dat deze uitgevoerd worden. Indien 
mogelijk zal hier nascholing op ingezet worden. De pestcoördinator/gedragsspecialist zal 
een duidelijkere plek in de school voor de leerlingen krijgen.  

 
 Communicatie 
Ouders geven aan dat zij meer en vooral tijdig geïnformeerd willen worden over de 
leerprestaties/vorderingen van uw kind.  
Actie 
Dit jaar is er binnen de school een nieuwe ondersteuningsstructuur ingevoerd. Doordat de 
leerkracht vaker de resultaten analyseert kan er eerder actie ondernomen worden, 
waaronder ook dat u geïnformeerd wordt over mogelijke signalen die de leerkracht 
waarneemt. Verder is er met Passend Onderwijs een aantal veranderingen binnen het 
onderwijs.  
 
 Schoolleiding/directie 
Ouders geven aan dat zij matig tevreden zijn over de visie, de organisatie en over de 
openheid over het gevoerde beleid.  
Actie 
In het schooljaar 2014- 2015 is er met de nieuwe directeur gestart een collectieve ambitie 
met de leerkrachten, ouders en leerlingen te formuleren.  
 
 Algemene ontwikkeling/onderwijs/begeleiding 
Ouders geven aan dat De Zoeker meer aandacht kan schenken aan de talenten van 
leerlingen. Er zou meer variatie in de lessen kunnen komen en het gebruik van moderne 
leermiddelen (ICT middelen) kan verbeterd worden. Meer kennis en aandacht kan er komen 
voor leerlingen met gedrags- en leerproblemen zodat de leerling beter begeleid kan worden 
in de klas. 
Actie 
Deze aandachtspunten hebben raakvlakken met de ondersteuningsstructuur binnen de 
school en de ingezette nascholing. De nascholing in de komende jaren zal een vervolg zijn 
op de ingezette koers. Aandachtpunten bij de nascholing zijn: inzetten coöperatieve 
werkvormen, alle kinderen zien in de klas, maar ook het lezen van de cito gegevens. Verder 
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zullen leerkrachten extra gestimuleerd worden om nascholing te volgen bij de Zaan Primair 
Academie. 
 
 Geledingen 
Ouders geven bij dit aspect aan dat zij beter geïnformeerd willen worden door de OR en MR. 
Ook geven zij aan dat het voor hen niet duidelijk is wat precies de werkzaamheden zijn van 
de OR en de MR.  
Actie 
In overleg met de OR en MR zal hier aandacht aan worden geschonken. 
 
Leerlingentevredenheidonderzoek 
De leerlingen van De Zoeker zijn matig tevreden met hun school (gemiddeld rapportcijfer 
van een 7.3;  dit was in 2013 een 7.9).  
 
 Sfeer 
De onvrede m.b.t. sfeer richt zich op: 

 De mate waarin de meeste kinderen zich aan de regels houden 

 Het luisteren naar elkaars ideeën  

 Vriendelijk en aardig omgaan met elkaar 

 Zin hebben om naar school te gaan 

 Bij het sociaal-emotionele aspect geven relatief veel leerlingen aan zich zenuwachtig te 
voelen als ze worden getoetst 

 17% van de leerlingen geeft aan dat er in de klas wordt gepest. 80% van de leerlingen 
geeft aan dat de school iets aan pesten doet 

 
Actie 
In een aantal groepen zijn inmiddels een aantal maatregelen getroffen om de sfeer te 
verbeteren. De school zal zich verder verdiepen hoe de communicatie tussen leerlingen 
verbeterd en hoe het pestgedrag verder teruggedrongen kan worden. Dit zijn echter 
vraagstukken die meer overleg vragen. 
Door bijvoorbeeld meer toetsen af te nemen, kunnen leerlingen beter wennen aan toets 
momenten waardoor het gewoner wordt en zij minder zenuwachtig zijn. Daarnaast is het ook 
belangrijk om dit onderwerp met leerlingen (individueel en in de klas)  te bespreken. Ook op 
het voortgezet onderwijs zullen zij immers  met regelmaat met toetsen in aanraking komen.   
 
 Voorzieningen 
De onvrede van de leerlingen ten aanzien van de voorzieningen is met name over de 
hygiëne van de wc’s, het schoolplein, de hygiëne in de klaslokalen en de gezelligheid van 
het schoolgebouw. De gymzaal  wordt door de leerlingen als hoogste gescoord (8.3). 
Actie 
T.a.v. de hygiëne van de wc’s zijn inmiddels al de nodige acties ondernomen. Daarnaast 
worden er door leerkrachten en directie meer controles uitgevoerd  ten aanzien van het 
gebruik van de toiletten.  
Wat betreft de gezelligheid van het schoolgebouw gaan we er van uit dat dit met het nieuwe 
gebouw een heel ander verhaal wordt. Na de verhuizing zal de werkgroep zo spoedig 
mogelijk verder gaan met de inrichting van het nieuwe schoolplein. Het is de bedoeling dat 
ook leerlingen hier in gehoord worden.  
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 Algemeen 
De leerlingen geven aan dat zij graag meer willen samenwerken in de klas en zij vragen zich 
af wat de leerzaamheid is van het maken van werkstukken en het houden van 
spreekbeurten. Ook zijn zij van mening dat de leerkracht het digibord meer en gevarieerder 
zou kunnen inzetten.  
Actie 
De samenwerking in de klas kan gestimuleerd worden door het structureel inzetten van 
coöperatieve werkvormen. In de komende jaren zal hier nascholing op zijn en worden er 
afspraken gemaakt over de inzet van de coöperatieve werkvormen. 
Verder zal de school (voor zover mogelijk) leerlingen meer betrekken bij de keuze en 
organisatie van de (extra) activiteiten op school. Een leerlingenraad zou hier een rol in 
kunnen spelen. Het doel is om in het komende schooljaar (2015 – 2016) te starten met de 
leerlingenraad. 
 
Medewerkerstevredenheidonderzoek 
Het team van de Zoeker is redelijk tevreden met het werk. Over de directeur/locatieleider, de 
sfeer, de MR, de identiteit, de inhoud van het werk en de samenwerking op school zijn de 
medewerkers (zeer) tevreden 
 
 Werkdruk 
In de afgelopen jaren is er veel gestapeld in het werk. Er hebben veel veranderingen 
plaatsgevonden waarin het team onvoldoende is meegenomen. 
Actie 
Er is een nieuwe overlegstructuur ingevoerd, waarin afstemming plaatsvindt. Verder wordt er 
dit jaar in nauw overleg met het team bekeken waar de werkdruk verminderd kan worden. 
Daarbij zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot het aantal 
projecten en andere activiteiten. In het 2015-2016 zullen hier de eerste stappen in gezet 
worden en dit zal in de komende jaren nog een vervolg krijgen. 
 
 Arbeidsvoorwaarden/persoonlijke ontwikkeling 
De onvrede over de arbeidsvoorwaarden is met name gelegen in het feit dat leerkrachten de 
ambitie hebben om door te groeien naar een LB-functie. De school is hierin echter gehouden 
aan de CAO afspraken. 
Actie 
In de functioneringsgesprekken zal de persoonlijke ontwikkeling onderwerp van gesprek zijn.  
 
 Werkomstandigheden 
Er is onvrede over de beschikbare financiële middelen, de werkplek, de huisvesting en over 
de beschikbare ICT-middelen. 
Actie 
Een groot deel van de financiële middelen zit in de formatie, verder heeft de school te 
maken met hoge afschrijvingslasten. Oorzaak hiervan is dat de school in het verleden 
aanzienlijk groter is geweest en dat hier ook de middelen destijds op zijn aangeschaft. Dit 
drukt op de begroting.  
Met de komende verhuizing naar de nieuwbouw zullen de werkplekken een aanzienlijke 
verbetering zijn. Het streven is om in de 2e helft van 2015-2016 een start te maken met het 
gebruik van Snappet. 
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 Onderwijs 
De medewerkers zijn (zeer) matig tevreden over de mate waarin het maximaal haalbare uit 
de leerling wordt gehaald, over de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoefte, 
over de manier waarop er op school omgegaan wordt met de toetsresultaten van de 
leerlingen en over de mate waarin er gevarieerd wordt lesgegeven. 
Actie 
Met ingang van 2014- 2015 is er een nieuwe ondersteuningsstructuur neergezet. Dit 
betekent dat toetsresultaten door de leerkrachten geëvalueerd/geanalyseerd worden en dat 
er in samenspraak met de intern begeleider hierop een vervolg wordt gegeven in het 
groepsplan.  
Belangrijke gedachte verandering is vooral dat de leerkracht de regie heeft. Hij/zij heeft het 
overzicht van de groep, onderhoudt de contacten met de ouders,  is (indien mogelijk) bij de 
SOT/BOT overleggen. Verder zal er schoolbreed onderzocht moeten worden wat er aan 
extra leermiddelen aangeschaft kan worden voor de snelle leerders, zodat de leerkracht een 
passend aanbod kan doen aan de verschillende leerlingen.  
 

5.1 Personeelsopbouw 

Bij de personeelsopbouw van onze school spreekt het voor zich dat elke werknemer het 
profiel van onze school onderschrijft en actief uitdraagt. Het team van De Zoeker bestaat in 
schooljaar 2015 – 2016 uit: 

 21 groepsleerkrachten (incl. vakleerkracht gymnastiek) 

 1 administratief medewerker 

 1 conciërge 

 2 intern begeleiders 

 1 adjunct directeur 

 1 directeur 
 

De leeftijdsopbouw en percentage: 
25-34 jaar    
35-44 jaar    
45-54 jaar    
55 jaar en ouder  
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Leeftijdscategorie Classificatie Classificatie Omschrijving Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar OP       Onderwijzend Personeel 1 0 1 

25 tot 35 jaar OP       Onderwijzend Personeel 4 0 4 

35 tot 45 jaar DIR      Directieleden 8 0 8 

45 tot 55 jaar DIR      Directieleden 8 1 9 

55 tot 65 jaar OOP      Onderwijs ondersteunend 

personeel 

8 2 10 

65+ jaar     0 0 0 

Totaal     29 3 32 

 

5.2 Ziekteverzuim 

Op onze school proberen wij het ziekte verzuim tot een minimum te beperken. Factoren die 
hierbij onze aandacht hebben zijn: 

 Taakbeleid voor een evenwichtige verdeling van taken transparant te maken 

 De leiding stuurt medewerkers op basis van verantwoordelijkheid, talent en 
resultaten 

 Een veilig werkklimaat  

 Waarderende gesprekkencyclus jaarlijks aanhouden 

 Plezier  
Alle medewerkers, kinderen en ouders in onze school dragen openlijk bij om dit te 
realiseren. Mocht een medewerker ziek worden dan zal de directie van de school volgens de 
normen van de Wet Poortwachter handelen. Daarnaast zal met de medewerker en de 
directeur een scenarioplanning worden gemaakt. Daarin wordt gekeken naar de inzetbare 
mogelijkheden van de medewerker om werkzaamheden te doen totdat de medewerker weer 
is hersteld. Deze planning zal samen met de arbo-arts en de arbeidsdeskundige worden 
getoetst op haalbaarheid.  
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5.3 Leerkrachtvaardigheden (waaronder specialisten) 

De Zoeker staat voor een lerende school waarin de volgende aspecten belangrijk zijn: 
1. Persoonlijk meesterschap, vanuit intrinsieke motivatie leren en ontwikkelen 
2. Aandacht en gesprek over mentale modellen van leerkrachten over hun beroep.  
3. Er is een gemeenschappelijk visie over de schoolorganisatie, het onderwijs en de 

manier van omgaan met elkaar, zowel intern als extern 
4. Belangrijk is het teamleren, er wordt individueel maar ook in teams binnen de 

schoolorganisatie geleerd.  
5. Er is een mate van systeemdenken terug te zien in de lerende schoolcultuur. Dat  is 

een manier van denken en kijken naar het grotere geheel van de organisatie.   
 

 
 
 
De Zoeker streeft er in de komende jaren verder naar toe om op elke specialisatie met een 
2-tal specialisten te werken. Deze specialisten schrijven beleid rond hun specialisme, 
begeleiden leerkrachten als die vragen hebben, zitten in het kwaliteitsteam en SOT en BOT 
als het om hun specialiteit gaat. Tevens geven zij invulling aan het schoolplan.  
De specialisten zijn: 

 2 taalspecialisten 

 2 rekenspecialisten 

 2 gedragsspecialisten 

 2 ICT coaches 

 2 motorische specialisten 

 2 cultuurcoördinatoren 

 2 techniekcoördinatoren 
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Daarnaast zijn alle leerkrachten op de Zoeker ingeschreven in het leerkrachtenregister en 
volgen zij jaarlijks (bij voorkeur) in de Zaan Primair Academie trainingen en/of maken zij 
gebruik van de leerkrachtenbeurs voor het volgen van een Master opleiding. 

5.4 Scholing 

In de komende jaren zal met name aandacht zijn voor de borging van de ingezette koers. 
Daarnaast wil de school een aantal zaken in het onderwijsaanbod vernieuwen. Dit betekent 
dat er scholing is op het gebied van: 

 Inzetten van de coöperatieve werkvormen 

 Effectief communiceren met kinderen en ouders 

 Kanjertraining herhalingscursussen en nieuwe teamleden dienen de training te volgen 

 Werken met Snappet in de klas 

 Aanbod extra verdiepen op taalontwikkeling LOGO 3000 woordenschat 

 Aanbod extra verdiepen op rekenen (bijvoorbeeld: met sprongen vooruit) 

 Implementatie methode voortgezet technisch lezen Station zuid groepen 4 t/m 6 

 Borging methodiek Leerkracht 

Teamvergadering 
(besluitvorming) 

2 Taal 
specialisten 

2 Reken 

specialisten 

2 ICT 
specialisten 

 
2 Motoriek 

coördinatoren 
 

2 Cultuur 

coördinatoren 

2  Techniek 
coördinatoren 

2 Sociale 
veiligheid & 

Welbevinden 
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5.5 Leiderschap 

Directie en intern begeleiders leiden het team van medewerkers. Er is een 2-wekelijks 
overleg waarin gesproken wordt over school- en onderwijsbeleid. Alle beslissingen die 
moeten worden genomen komen in dit overleg aan de orde. Wanneer het om specifieke 
zaken gaat zoals bijvoorbeeld: rekenen, taal, gedrag en dergelijke kan de specialist op dat 
gebied worden uitgenodigd voor deelname. Afstemming en/of besluitvorming met betrekking 
tot school- en onderwijsontwikkelingen wordt in de gezamenlijke teamvergadering genomen.  
De leerkracht heeft de regie in de klas en is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep 
in de breedste zin van het woord. Sleutelwoorden hierbij zijn: zelf initiatief leren nemen, 
samen leren & samen werken, leren leren, bewuste keuzes leren maken en een eigen 
leerstijl ontwikkelen. De leerkracht wordt, op verzoek, hierin bi gestaan door intern 
begeleiders en/of specialisten. Op onze school spreken wij van gedeeld leiderschap. Dat wil 
zeggen dat specialisten verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het 
schoolbeleid gekoppeld aan hun specialisme. De specialisten zien er op toe dat de 
afspraken voortvloeiende uit dit beleid ook worden uitgevoerd. De directeur draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op school gebeurt. 

5.6  Samenwerking IKC 

Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden om zo de 
optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. In de komende jaren zal de 
samenwerking tussen Babino en de aanbieders in het IKC (Integraal Kind Centrum) 
geïntensiveerd worden. Wij willen met deze samenwerking de ontwikkeling van onze 
kinderen vanaf 0 tot 12 jaar nog beter begeleiden. De komende jaren staan vooral in het 
teken van:  Inhoudelijke afstemming, ontwikkelingsaanbod en huisvesting. Op dit moment 
worden diverse naschoolse activiteiten gezamenlijk aangeboden en is de onderwijskundige 
aanpak op elkaar afgestemd. 
 
Het IKC de Zoeker heeft een belangrijke verbindende rol in de wijk. Het IKC is van grote 
waarde voor het sociale klimaat in de buurt. Het IKC De Zoeker verricht activiteiten voor 
ouders en de buurt. Dat doet IKC De Zoeker door beschikbaarstelling van gebouw en 
faciliteiten aan buurt- en wijkorganisaties.  

6. Lange termijn ontwikkelingen 

In de komende 4 jaar is het met name van belang om de focus te houden op de ingezette 
koers. Dat betekent dat het inzetten van coöperatieve werkvormen, communicatie met 
ouders en leerlingen, aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, 
woordenschatontwikkeling, voortgezet technisch lezen en rekenen speerpunten blijven. 
Daarnaast zal de school starten met Snappet; dit sluit aan bij de maatschappelijke digitale 
ontwikkeling en het levert voor de leerkracht een aanzienlijke tijdsbesparing op.  
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Het  onderwijs ondersteuningsprofiel in de school dient geborgd te worden, een belangrijk 
aspect hierbij is dat de leerkracht de regie heeft over de klas en daarbij ondersteund wordt 
door de specialisten en de intern begeleider.  
Daarnaast is in de gesprekken met ouders, leerlingen en team duidelijk geworden dat alle 
partijen het belangrijk vinden dat er meer aandacht mag komen voor de talenten van 
kinderen in de breedste zin van het woord. De school gaat op zoek naar een vorm waarin dit 
het beste georganiseerd kan worden.  
 
 

Schooljaar 2015-2016 

Vakgebied Acties Realisatie Kosten 
Didactisch Vervolg training coöperatieve werkvormen. Schoolbrede 

afspraken over vormen en dagelijkse inzet. 
Januari 2016 € 3000,-- 

Esis Esisvaardigheden vergroten: gebruik van kindjournaal, 
maken van analyses mbv datamuur 

Januari 2016  

Voortgezet 
technisch lezen 

Start in de groepen 4 t/m 6 voortgezet technisch lezen 
(Station Zuid) 

September 
2015 

 

Taalontwikkeling Scholing en start Logo3000 tbv de 
woordenschatontwikkeling 

September 
2015 

 

Rekenen/Taal Inzetten Snappet in de groepen 6/7/8    Januari 2016  

Rekenen Verdieping rekenen: met sprongen vooruit groepen  
3 t/m 5 

t/m juni 
2016 

Aanbod ZP 
Academie 

 Deelname grote rekendag 23-03-2016  

 Bijeenkomsten rekenspecialisten ZP 4x / 
schooljaar 

 

 Vaststellen en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2015 

 

Begrijpend lezen Vaststellen en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2015 

 

Soc. Em. Ontw Kanjertraining herhalingscursussen. Nieuwe teamleden 
dienen de training te volgen 
 

t/m juni 
2016 

€ 2000,-- 

 Vaststellen en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2015 

 

 

 Acties Realisatie Kosten 
Ondersteuning Extra ondersteuning/begeleiding in de groepen 7 en 8  op 

gebied van instructie geven en analyses maken door 
groepsleerkrachtondersteuner (Pim) 

t/m juni 2016 Ondersteu-
ningsbudget 

 Optimaliseren cyclus resultaten en opbrengsten t/m juni 2016  

 Optimaliseren werking inzet specialisten t/m juni 2016  

 Voeren van kind/ouder gesprekken t/m april 2016 Octo  

 Extra klassenbezoeken m.n. gericht op inzetten van 
IGDI-model dient zichtbaar gebruikt te worden in alle 
groepen(bewustwording) en coöperatieve werkvormen 

t/m juni 2016  

GIP Vaststellen en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 2015  

Leerkracht  Leerkrachten groep 1 t/m 8 plannen lesobservaties 
en lesbezoeken in per kwartaal.  In te plannen tijdens 
de gymtijden. 

 Bordsessies vinden structureel plaats volgens de 

t/m juni 2016  
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planning in de jaarkalender 

 Schoolbezoek collega school. 

Talentontwikkeling Onderzoek op welke wijze de kinderen op school hun 
talenten meer kunnen ontwikkelen. Een in te stellen 
werkgroep zal hier een plan voor maken.  

Februari 2016   

 
 
 

 Acties Realisatie Kosten 
Personeel Voeren van resultaatgesprekken door de adjunct 

directeur  
Gedurende het 
schooljaar 

 

 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
door de directeur 

Gedurende het 
schooljaar 

 

 Alle leerkrachten staan ingeschreven in het 
lerarenregister 

December 2015 €175 pp 

Nieuwe CAO Evaluatie invoering nieuwe arbeidstijden Oktober 2015  
Taakbeleid Effectiever en efficiënter inzetten van de verschillende 

specialisten, commissies en werkgroepen. 
Januari 2016  

 

Schooljaar 2016-2017 

Vakgebied Acties Realisatie Kosten 
Didactisch Borging coöperatieve werkvormen. (opgenomen in het 

onderwijsplan) 
t/m juni 
2017 

 

Esis Esisvaardigheden borgen en vergroten: gebruik van 
kindjournaal, maken van analyses mbv datamuur 

t/m juni 
2017 

 

Voortgezet 
technisch lezen 

Borging  voortgezet technisch lezen (Station Zuid) 
(groepen 4 t/m 6) 

t/m juni 
2017 

 

Taalontwikkeling Borging Logo3000 tbv de woordenschatontwikkeling t/m juni 
2017 

 

Rekenen/Taal Inzetten Snappet in de groep 3/4/5 Augustus 
2016 

 

 Borgen Snappet in de groepen 6/7/8    t/m juni 
2017 

 

Rekenen Borgen en verdieping rekenen: met sprongen vooruit 
groepen  3 t/m 5 

t/m juni 
2017 

Aanbod ZP 
Academie 

 Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2017 

 

Begrijpend lezen Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

t/m juni 
2017 

 

Engels Aanschaf nieuwe methode Engels (indien mogelijk op 
Snappet) 

Augustus 
2016 

 

Soc. Em. Ontw Kanjertraining herhalingscursussen. Nieuwe teamleden 
dienen de training te volgen 

t/m juni 
2017 

€ 2000,-- 

 Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2016 

 

 Schoolbezoek school 21st century skills, de 7 

vaardigheden van effectief leiderschap. 

Mei 2017  

Lentekriebels Projectweek in samenwerking met GGD. Er wordt 
schoolbreed in groep 1 t/m 8 elke dag een les gegeven 
over relaties en seksualiteit. Ook ouders worden 

Maart 2017 € 500,-- 
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betrokken. 

 

 Acties Realisatie Kosten 
Ondersteuning ondersteuning/begeleiding in de groepen 7 en 8  op 

gebied van instructie geven en analyses maken door 
groepsleerkrachtondersteuner (Pim) 

t/m juni 
2017 

Ondersteu- 
ningsbudget 

 Evalueren en optimaliseren cyclus resultaten en 
opbrengsten 

oktober 
2016 

 

 Optimaliseren werking inzet specialisten t/m juni 
2017 

 

 Voeren van kind/ouder gesprekken t/m april 
2016 

  

 Extra Klassenbezoeken m.n. gericht op inzetten van 
IGDI-model, dient zichtbaar gebruikt te worden in alle 
groepen(bewustwording) en coöperatieve werkvormen 

t/m juni 
2017 

 

Leerkracht  Leerkrachten groep 1 t/m 8 plannen lesobservaties 
en lesbezoeken in per kwartaal.  In te plannen tijdens 
de gymtijden. 

 Bordsessies vinden structureel plaats volgens de 
planning in de jaarkalender 

 Schoolbezoek collega school. 

t/m juni 
2017 

 

Talentontwikkeling Invoeren en evaluatie van een pilot waarin schoolbreed in 
een bepaalde vorm  gewerkt wordt aan de 
talentontwikkeling van kinderen.  

Mei 2017   

 

 Acties Realisatie Kosten 
Personeel Voeren van resultaatgesprekken door de specialisten  Gedurende het 

schooljaar 
 

 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
door de directeur 

Gedurende het 
schooljaar 

 

 Elke leerkracht heeft een eigen scholingsplan opgesteld 
voor de komende twee jaar 

Mei 2017  

Specialisten Op elk specialisme gebied zijn er 2 specialisten in de school t/m juni 2017  

 
 

Schooljaar 2017-2018 

Vakgebied Acties Realisatie Kosten 
Didactisch Evaluatie en borging coöperatieve werkvormen. 

(opgenomen in het onderwijsplan) 
t/m juni 
2018 

 

Esis Esisvaardigheden borgen en vergroten: gebruik van 
kindjournaal, maken van analyses mbv datamuur 

t/m juni 
2018 

 

Voortgezet 
technisch lezen 

Evaluatie en borging  voortgezet technisch lezen (Station 
Zuid) (groepen 4 t/m 6) 

t/m juni 
2018 

 

Taalontwikkeling Evaluatie en borging Logo3000 tbv de 
woordenschatontwikkeling 

t/m juni 
2018 

 

Rekenen/Taal Evaluatie en borgen Snappet in de groep 3/4/5 t/m juni 
2018 

 

 Evaluatie en borgen Snappet in de groepen 6/7/8    t/m juni 
2018 
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Rekenen Borgen en verdieping rekenen: met sprongen vooruit 
groepen  3 t/m 5 

t/m juni 
2018 

Aanbod ZP 
Academie 

 Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2017 

 

Begrijpend lezen Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2017 

 

Engels Evaluatie en borging methode Engels (indien mogelijk op 
Snappet) 

Oktober 
2017 

 
 
 

Soc. Em. Ontw Kanjertraining herhalingscursussen t/m juni 
2018 

€ 2000,-- 

 Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2017 

 

 Bewust inzetten van de 7 vaardigheden van effectief 

leiderschap 

t/m juni 
2018 

 

 

 Acties Realisatie Kosten 
Ondersteuning Optimaliseren werking inzet specialisten t/m juni 

2017 
 

Leerkracht  Leerkrachten groep 1 t/m 8 plannen lesobservaties 
en lesbezoeken in per kwartaal.  In te plannen tijdens 
de gymtijden. 

 Bordsessies vinden structureel plaats volgens de 
planning in de jaarkalender 

 Schoolbezoek collega school. 

t/m juni 
2018 

 

Talentontwikkeling Evaluatie en borgen van schoolbreed aanbod 
talentontwikkeling.  

december 
2017  

 

 

 Acties Realisatie Kosten 
Personeel Voeren van resultaatgesprekken door de specialisten  Gedurende het 

schooljaar 
 

 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
door de directeur 

Gedurende het 
schooljaar 

 

Specialisten Op elk specialisme gebied zijn er 2 specialisten in de school t/m juni 2017  

 
 
 

Schooljaar 2018-2019 
Vakgebied Acties Realisatie Kosten 

Didactisch Evaluatie en borging coöperatieve werkvormen. 
(opgenomen in het onderwijsplan) 

t/m juni 
2019 

 

Esis Esisvaardigheden borgen en vergroten: gebruik van 
kindjournaal, maken van analyses mbv datamuur 

t/m juni 
2019 

 

Voortgezet 
technisch lezen 

Evaluatie en borging  voortgezet technisch lezen (Station 
Zuid) (groepen 4 t/m 6) 

t/m juni 
2019 

 

Taalontwikkeling Evaluatie en borging Logo3000 tbv de 
woordenschatontwikkeling 

t/m juni 
2019 

 

Rekenen/Taal Evaluatie en borgen Snappet in de groep 3/4/5 t/m juni 
2019 

 

 Evaluatie en borgen Snappet in de groepen 6/7/8    t/m juni  
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2019 

Rekenen Borgen en verdieping rekenen: met sprongen vooruit 
groepen  3 t/m 5 

t/m juni 
2019 

Aanbod ZP 
Academie 

 Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2018 

 

Begrijpend lezen Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2018 

 

Engels Evaluatie en borging methode Engels (indien mogelijk op 
Snappet) 

Oktober 
2018 

 

Soc. Em. Ontw Kanjertraining herhalingscursussen t/m juni 
2019 

€ 2000,-- 

 Evaluatie en borging gemaakte school afspraken (zie 
onderwijsplan) 

Oktober 
2018 

 

 Bewust inzetten van de 7 vaardigheden van effectief 

leiderschap 

t/m juni 
2019 

 

 
 Acties Realisatie Kosten 

Ondersteuning Optimaliseren werking inzet specialisten t/m juni 
2018 

 

Leerkracht  Leerkrachten groep 1 t/m 8 plannen lesobservaties 
en lesbezoeken in per kwartaal.  In te plannen tijdens 
de gymtijden. 

 Bordsessies vinden structureel plaats volgens de 
planning in de jaarkalender 

 Schoolbezoek collega school. 

t/m juni 
2019 

 

Talentontwikkeling Evaluatie en borgen van schoolbreed aanbod 
talentontwikkeling.  

december 
2018 

 

 
 Acties Realisatie Kosten 

Personeel Voeren van resultaatgesprekken door de specialisten  Gedurende het 
schooljaar 

 

 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
door de directeur 

Gedurende het 
schooljaar 

 

Specialisten Op elk specialisme gebied zijn er 2 specialisten in de school t/m juni 2019  

 
 

Profilering 
Nu de Zoeker in een nieuw gebouw gehuisvest is, betekent dit ook dat wij ons als school in de 
wijk willen profileren.  We vinden het belangrijk dat de activiteiten die aangeboden worden in 
het IKC aantrekkelijk, uitnodigend en uitdagend moeten zijn voor kinderen. Daarnaast 
hechten wij veel waarde aan een goed contact met de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven in de omgeving.  En zeker net zo belangrijk is dat wij meer verbinding 
willen leggen met de wijk. Wij willen als school het  centrum zijn voor de wijk.  
In samenspraak met de pr-afdeling wordt er o.a. een schoolfolder gemaakt, bestemd voor 
ouders en andere belangstellenden.  
  



31 
 
 

 

7. Verwijzing naar documenten 

7.1 Schooldocumenten: 

 Jaarplan 

 Schoolgids 

 Jaarverslag (evaluatie jaarplan, onderwijsleerproces etc.) 

 Uitkomst en analyse tweejaarlijkse Tevredenheidsonderzoeken 

 School ondersteuning profiel 

 Ondersteuningsplan, trend analyses 
 

7.2 Documenten bestuur: 

 Meerjarenplan “meer dan de basis” 

 Centrale schoolgids 

 Gesprekken cyclus 

 Scholingsplan 

 Veiligheidsplan 

 Procedure schorsing en verwijdering 

 Gedrags- en omgangscode 
 


