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INLEIDING 
 

Voor u ligt het schoolplan van openbare basisschool Houtwijk.  

Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling voor de periode van 2019-2023 weer.  

Het ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting gegeven voor de totstandkoming van het 

schoolplan.  

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. 

 

Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen: waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal vooraf 

gegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen. 

 

Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid.  Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe 

zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch 

handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze 

weg in de tijd (meerjarenplanning)? 

 

Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een 

jaarplan opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete 

acties. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met team en MR.  

 

Het schoolplan is opgesteld door de directie n.a.v. teambijeenkomsten en is ter goedkeuring 

voorgelegd aan team en MR. De komende vier jaar gaan we planmatig aan de slag met ons 

schoolplan. Daarnaast zullen we aan het eind van ieder schooljaar het jaarplan voor ieder jaar 

vaststellen. Aan het einde van elk schooljaar evalueren we het jaarplan op teamniveau en met de MR:  

hebben we onze doelen in voldoende mate gerealiseerd? Dit doen wij volgens de PDCA-cyclus. 

 

 

 

 

  

   

Schoolplan 2019 - 2023 

 



4 

 

ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 

Naam OBS Houtwijk 

Brinnummer 19MZ 

Adres Mari Andriessenstraat 42, 2552 KN 

Telefoonnummer 070 218 13 75 

Directeur Karen Weijermans 

Emailadres info@obshoutwijk.nl 

Website www.obshoutwijk.nl  

 

 

Onze school is één van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is dé 

stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44 

reguliere basisscholen, 3 sbo scholen, 5 (v)so scholen. 

 

Schoolomschrijving en -omgeving 
 

De school dankt zijn naam aan de buurt Houtwijk.  

Houtwijk was in het verleden een gebied met uitgestrekte landerijen, een veiling, blekerijen en kleine 

fabriekjes aan smalle polderslootjes en hoorde bij de gemeente Loosduinen. 

Na de annexatie van Loosduinen in 1923 behield het gebied dit karakter aanvankelijk, maar het werd 

langzamerhand verlaten door de gevestigde ondernemingen.  

 

De school zelf staat in de Kunstenaarsbuurt. Deze ligt rond winkelcentrum Houtwijk. De huizen 

stammen uit de jaren '80 van de 20e eeuw. De straten zijn vernoemd naar kunstenaars en 

kunstverzamelaars. Zo is naar de beeldhouwer Mari Andriessen de straat vernoemd waaraan onze 

school te vinden is. Wijkpart Bokkefort is een centrale plek in de wijk waar de mensen uit de buurt 

samenkomen. 

 

Onze school staat in een wijk met veel sociale woningbouw. Veel gezinnen binnen onze school maken 

gebruik van zowel schoolmaatschappelijk als algemeen maatschappelijk werk, vanwege multi-

problematiek binnen de gezinnen.  

Gemiddeld 75% van onze gezinnen beschikt over een Ooievaarspas.  

In Houtwijk was in 2018 65,7% van de bevolking Nederlands en 34,3% heeft een 

migratieachtergrond1. De kinderen van deze gezinnen gaan voornamelijk naar OBS Houtwijk.  

De ouders van onze kinderen vertegenwoordigen ca. 13 nationaliteiten, waarbij het grootste deel uit 

Marokko afkomstig is.  

 

Gezien onze ouderpopulatie en de -betrokkenheid investeren wij in onze ouders, wat resulteert in 

zowel een oudercoördinator bij de peuterspeelzaal als de basisschool. Ook worden er ín de school, 

onder schooltijd, taallessen voor allochtone moeders aangeboden door Mondriaan.  

 

Het verzuim onder onze leerlingen is klein. Ze komen graag naar school. Helaas is het wel zo dat 

bepaalde gezinnen (te) vaak te laat komen. Om dit tegen te gaan, is met de leerplichtambtenaar actief 

beleid opgesteld.  

 

Het opleidingsniveau van ouders is divers. Van onze leerlingen had 24% een gewicht  (teldatum 1 

oktober 2018). In veel gezinnen wordt thuis geen Nederlands gesproken. 

 

Onze school wordt bezocht door 191 leerlingen (1 oktober 2018). 

                                                                 
1 Gegevens van: https://denhaag.buurtmonitor.nl 
 

mailto:info@obshoutwijk.nl
http://www.obshoutwijk.nl/
https://denhaag.buurtmonitor.nl/
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Het leerlingenaantal is gestegen t.o.v. voorgaande jaren door verhuizing van onze buurschool De 

Eshof (SCOH) naar Vroondaal. Voor de komende jaren is het afwachten hoe het leerlingenaantal zich 

zal ontwikkelen. 

 

De kinderen van onze school komen voornamelijk uit de directe omgeving van de school, met name 

uit de sociale woningbouw (Jan Romeinstraat).  

 

Zowel in de onder- als bovenbouw investeren we flink op taal-, lees- en rekengebied. Onze moderne 

methodes zijn hierop ingericht.  

 

Op didactisch gebied werken we met het HIM-model (Houtwijk Instructie Model), een aan de school 

aangepaste versie van het Directe Instructie Model (DIM). We werken in de groepen op drie niveaus 

zodat we onderwijs op maat kunnen bieden.  

 

Een deel van de gemeentelijke subsidies voor de verlengde schooldag (VSD) wordt onder schooltijd 

gebruikt door de inzet van vakdocenten muziek en techniek, zodat alle leerlingen hier profijt van 

hebben. Er is een vakdocent muziek voor de groepen 1 t/m 8 en vakdocent techniek voor de groepen 

4 t/m 8.  

 

Ook zijn er naschoolse cursussen sport waar kinderen kunnen kiezen voor een sportintroductie met 

als doel doorstroom naar de vereniging.  

 

Schooltijden 

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden. In de ochtend starten we om 08.30 uur en eindigt de 

school om 12.00 uur. ’s Middags zijn de leerlingen van 13.00 tot 15.00 uur op school, behalve 

woensdagmiddag. Dat is een vrije middag.  

 

Overblijf - Tussenschoolse opvang (TSO) 

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. De school regelt dit zelf met vrijwilligers. 

Inschrijving en betaling gebeurt via een digitaal, geautomatiseerd systeem, nl. 

‘OverblijvenmetEdith.nl’. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met 

kinderopvangorganisatie Triodus. Ook wordt een aantal van onze kinderen opgehaald door 

medewerkers van kinderdagverblijf /BSO Tiso. 

Sinds 1 januari 2018 bevindt BSO Helen Parkhurst zich in het gebouw. Daltonschool Helen Parkhurst 

zit tijdelijk in het gebouw van De Eshof. Doel van Triodus is om een BSO te handhaven in het gebouw 

als de nieuwbouw van de Helen Parkhurst aan de Baambruggestraat klaar is. 

Kinderdagverblijf/BSO Tiso bevindt zich aan de Toon Dupuisstraat. De leerlingen worden vanuit 

school (te voet) opgehaald. 
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR 
 

 

 

 

 

 

Waarden van De Haagse Scholen 

 

Strategisch beleid 

 

 

 
 

Het volledige ambitiestatement is terug te vinden in de bijlagen.  
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.  

  

Pedagogische-didactische onderwijsvernieuwing 

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te 

maken, qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de leermotivatie vergroten en bij 

kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende 

samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan 

bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen. 

 

Professionaliteit in mensen en cultuur 

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van 

en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van 

onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.  

 

We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie 

We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar; binnen en buiten De Haagse Scholen. 

We vinden het belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. We kunnen beter samenwerken 

(ook met externe partners), wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (in relatie tot passend 

onderwijs).  

We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van de organisatie en school kennen, 

daar trots op zijn en dit uitdragen.  

Ieder kind is bij ons welkom, ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en wij zijn daar trots op. 
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ONS SCHOOLCONCEPT  
 

Ons identiteitsbewijs – onze missie 

 

1. Waar staan wij echt voor? Onze missie 

Wij zijn een school die zich blijft ontwikkelen in een veilige omgeving met de volgende normen en 

waarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.  

Op onze school worden kinderen uitgedaagd om zich breed (op alle ontwikkelingsgebieden) te 

ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind. 

Wij zijn een gezonde en verkeersveilige school (vignet Gezonde School en School op Seef). 

  

2. Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders ?  

Wij zien ouders als gelijkwaardige partners.  
Wij streven naar optimale betrokkenheid van ouders op onze school, zodat dit ook doorwerkt op de 
leerlingen in de groep (motivatie). 
Ouders zijn een voorbeeld voor hun kind(eren).  
Waar ouders de mogelijkheden of middelen niet of nauwelijks hebben, biedt de school een 
helpende hand om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. 
 

3. Wat beloven wij leerlingen en ouders?  

 wij bieden een (sociaal en pedagogische) veilige en uitdagende leeromgeving waar 

leerlingen tot leren kunnen komen en hun talenten kunnen ontwikkelen 

 wij halen het maximale uit het kind  

 wij bieden differentiatie 

 wij bieden coöperatief onderwijs 

 op onze school werken bekwame en professionele leerkrachten en vakdocenten  

 wij bieden gepast en modern onderwijs  

 er is een heldere communicatie (o.a. nieuwsbrief, oudergesprekken, MSI) 

 wij bieden taallessen voor moeders inclusief kinderopvang 

 wij werken volgens onze missie en visie in combinatie met die van De Haagse Scholen 

 wij beloven dat leerlingen en ouders/verzorgers welkom zijn op onze school, waar wij eerlijk 

en met wederzijds respect met elkaar werken en omgaan 

  

4. Wat is onze unieke kracht?  

 er heerst op school een positief klimaat 

 wij zijn een bevlogen team 

 wij zijn een kleine school waardoor iedereen zichtbaar is 

 er is een goede samenwerking met externe partners 

 de leerlingen krijgen lessen van vakdocenten techniek, muziek en lichamelijke opvoeding  

 alle leerlingen volgen Engelse lessen; van voorschool t/m groep 8 

 wij zijn een gezonde school 

 

5. Waar mag men ons op aanspreken?  

Wij mogen aangesproken worden op al onze beloften. 

Een veilige school met kwaliteitsgericht onderwijs. 

Een uitdagende en gestructureerde omgeving met een bevlogen team dat zich blijft ontplooien. 

 

6. Hoe willen wij dat een leerling onze school verlaat? 

Een leerling verlaat onze school als een zelfredzame en zelfstandige leerling die terugkijkt op een 

fijne, leerzame periode. Hij/zij heeft voldoende bagage meegekregen op alle ontwikkelings-

gebieden, zodat hij/zij een volgende stap in zijn/haar ontwikkeling kan maken op de 

vervolgopleiding. 

 



 
 

 

 

Onze visie 



 
 

 

 
Toelichting op onze missie en visie 

 

In voorbereiding op het schoolplan zijn we als team aan de slag gegaan met Expertis onderwijsadvies. 

Het doel van verschillende bijeenkomsten met het gehele team was het gezamenlijk ontwikkelen van 

een compact, strategisch schoolplan waarin de missie en visie verwerkt zijn.  

 

Op voorgaande pagina’s vindt u ons identiteitsbewijs, onze missie en het compacte plan, onze visie. 

Beide documenten zijn als bijlage toegevoegd.  

 

Voortvloeiend uit deze documenten worden er actieplannen ontwikkeld. Elk actieplan wordt ontwikkeld 

door een groepje leerkrachten uit verschillende bouwen met een kartrekker, een PLG.  

 

Actieplannen 2019-2020:  

 Taal 

 Rekenen 

 Ouderbetrokkenheid en contacten met de buurt 

 Verbeteren aansluiten theorie/praktijk, thematisch/praktisch onderwijs (motivatie) 

 Zorg (zorgplan, inwerken nieuwe IB-ers, kindercoach, afstemmen taken IB) 

 ICT 

 

Voorwaarde voor alle acties is dat het fundament op orde is. Dat betekent dat de ingeslagen weg met 

betrekking tot gedrag gehandhaafd blijft. Hiervoor is in gezamenlijkheid in 2017-2018 een beleidsplan 

gedrag gemaakt en geïmplementeerd. Het beleidsplan gedrag bestaat uit een standaard plan waarbij 

de bijlagen elk jaar worden geëvalueerd en bijgesteld. Dit beleidsplan is in de bijlagen terug te vinden. 

Alle bijlagen van het beleidsplan gedrag liggen ter inzage op school. 

 

Actiepunten 2020 en verder: 

 Voortzetting actiepunten 2019-2020 

 Werkdrukverlaging 

 Wat te doen bij een tekort aan leerkrachten? 

 

Onze ambities: 

1. Wij verhogen het leerlingaantal, maar behouden het karakter van een ‘kleine school’. 

2. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie.  

3. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan). 

4. Wij beschikken over een jaarplan met ruimte voor evaluatie waardoor geborgd is dat de 

verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden.  

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

Ook vindt er dit schooljaar voor het eerst een audit plaats van collega’s van andere scholen en 

het bestuur.  

6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).  

7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders). 

8. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen. 
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Pedagogisch klimaat en Veiligheid 

 

 

 

 

Onze pedagogische visie is onderdeel van ons beleidsplan gedrag, onze visie en onze missie. 

 

OBS Houtwijk is een plek waar kinderen hun zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal gedrag positief 

kunnen ontwikkelen.  

De leerkrachten benaderen de kinderen positief en richten de aandacht op de sterke kanten. Door het 

positieve gedrag te benoemen, krijgt het kind een positief beeld van zichzelf en zal het zich daar naar 

gaan gedragen.  

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het onderwijs.  

Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en onderwijspersoneel een 

veilige omgeving te bieden. Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast 

gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier 

gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. 

Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen 

veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er wettelijke 

verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te zorgen voor sociale 

veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit 

beleid monitoren en een aanspreekpunt aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren. 

De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met betrekking tot 

sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen. 

Dit gebeurt aan de hand van een gevalideerd instrument, dat in samenwerking met Scholen met Succes 

is ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. 
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Er is in onze school veel aandacht voor sociale vaardigheden.  

Onze school is een school die open staat voor ouders, we proberen hen optimaal te informeren en te 

betrekken. Zij nemen deel aan de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR). 

Op het groepsrooster staan lessen waarin sociaal-emotionele onderwerpen centraal staan (Hoe vraag 

je iets aan iemand? Wat doe je als je het ergens niet mee eens bent? Wat doe je als je zelf verdriet 

hebt of een ander ziet met verdriet? Etc.).  

 

Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting binnen de grenzen van de 

normen en waarden in onze maatschappij, beschouwen wij als één van onze kerntaken.  

 

De school wil een basis zijn voor alle kinderen. Een plaats waar kinderen zich veilig voelen en zich 

kunnen ontwikkelen.  

Als school leveren we een bijdrage om de kinderen op te leiden tot een zelfstandig, evenwichtig lid 

van de samenleving waarbij zijn/haar talenten optimaal zijn ontwikkeld, gestimuleerd door een breed 

(naschools) aanbod.  

 

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel (o.a. door  het afnemen 

van vragenlijsten) en in de incidenten in en rond de school. Hiervoor hanteren we een 

incidentenregistratie in ESIS. Het pestprotocol is onderdeel van ons beleidsplan gedrag (zie bijlagen). 

 

Waarden  

Binnen de OBS Houtwijk staan de volgende drie waarden centraal:   

 

 Respect  

Wij hebben respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor onszelf.  

 Verantwoordelijkheid  

Wij accepteren wat gedaan kan en moet worden en doen dat zo goed mogelijk. Wij (de 

kinderen, ouders/ verzorgers en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en 

voor de afspraken die wij samen maken.   

 Veiligheid  

Wij maken hier onderscheid in fysieke en emotionele veiligheid. Door elkaars grenzen te 

accepteren en door ons te houden aan de gestelde regels en afspraken behouden wij een 

veilig klimaat in en rondom de school.   

 

Gewenst gedrag   

OBS Houtwijk wil het sturen van gedrag op een positieve manier benaderen. Dat wil zeggen dat OBS 

Houtwijk zoveel mogelijk het gewenste gedrag wil stimuleren en belonen en niet de focus wil leggen 

op het bestrijden van ongewenst gedrag. Dit doen wij door ons te richten op het positieve, gewenste 

gedrag van de kinderen. Dit staat ook beschreven in ons beleidsplan gedrag (zie bijlagen).  

 

Concreet handelen 

Kinderen worden gevolgd met SCOL en KIJK.  

Preventief wordt er gewerkt met de lesmethode Kwink en Goed Gedrag.  

 

Leerlingenraad 

Onze school beschikt over een leerlingenraad.   

 

Bij aanvang van het schooljaar wordt een leerlingenraad gekozen door en uit de groepen 5 t/m 8, 

aangevuld met enkele teamleden. Deze leerlingenraad komt maandelijks bijeen om mee te denken 

over veranderingen en verbeteringen aan zowel het leer– als activiteitenprogramma. Ook pesten staat 

maandelijks op de agenda. De kinderen van de leerlingenraad kunnen gevraagd en ongevraagd 

advies geven aan de directeur, team, OR en MR. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, 

dat wordt verspreid onder alle geledingen van de school.  

 

In school hangen twee ideeënboxen. Hierin kunnen kinderen en ouders (eventueel anoniem) melding 

maken van bijv. pestgedrag, maar er kunnen ook goede ideeën en suggesties aangeleverd worden. 
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Gezonde school 

Eind schooljaar 2017-2018 hebben we het themacertificaat Voeding van De Gezonde School behaald: 

http://www.gezondeschool.nl 

 

Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en 

genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding 

en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen 

op school vooral fruit, groente en brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever niet op school.   

 

Toezicht op beleid   

Bij niet toegestaan eten of drinken gaan we in gesprek met ouders. Niet toegestane traktaties worden 

wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de tas mee naar huis. De ouders 

ontvangen een standaardbriefje voor traktaties. 

Meer informatie: zie bijlage ‘Ouder informatie boekje 2019-2020’ 

 

Schoolplein 14 

Bron: website https://www.cruyff-foundation.org/14 

 

Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Op basis van 

deze visie heeft Johan Cruijff ruim twintig jaar geleden de Cruyff Foundation opgericht. Sport maakt 

kinderen fitter, leert ze met elkaar omgaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Helaas krijgt niet 

ieder kind de kans om genoeg te bewegen, bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte.  

 

Met een project zoals Schoolplein14 krijgen kinderen de ruimte om te sporten en bewegen én zich te 

ontwikkelen. Er wordt gewerkt vanuit de waarden van Johan: professioneel, eigenwijs, betrokken, 

positief, verbindend, toegankelijk en gepassioneerd. 

 

Het doel is zoveel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten en bewegen, waarbij er 

speciale aandacht is voor kwetsbare kinderen en de duurzaamheid hoog in het vaandel staat.  

Impact op vier thema’s: 

• Gezondheid  

• Leefbaarheid  

• Persoonlijke ontwikkeling  

• Meedoen  

Zie ook bijlagen: Notitie Veiligheid Versie 2.0 – 2018 (DHS) 

 

Doelen: 

 Beleidsplan gedrag up-to-date houden incl. planning lessen SEL en maandregels 

 Taak vertrouwenspersoon ouders en leerlingen verdelen over 2 collega’s 

 Deskundigheidsbevordering voor het gehele team, ‘Omgaan met emotioneel en agressief 

gedrag’ (studiedagen aug/sept 2019 incl. acteur - DDACT) 

 Vergroten betrokkenheid ouders t.a.v. gewenst gedrag in en rond de school (ouderavond 

DDACT) 

 Vervolg deskundigheidsbevordering 2018-2019 t.a.v. gedrag: studiedag Hans Kaldenbach, 

‘Korte lontjes’ door toepassen in de groepen 

 Deskundigheidsbevordering leerkrachten op gebied van gedrag d.m.v. het bijwonen van het 

congres School en veiligheid ‘Met alle respect’ met het gehele team (8 april 2020) 

 Behouden leerlingenraad 

 Behouden themacertificaat ‘Voeding’ – De Gezonde School 

 Behalen themacertificaat ‘Bewegen’ – De Gezonde School (2020) 

 Aanleg Schoolplein 14 (2019) en implementeren, zodoende vergroten speelplezier en 

beweegkansen 

 BHV up-to-date houden (april 2020) 

 

Zie ook bijlagen: nascholingsplan 2019-2020 

http://www.gezondeschool.nl/
https://www.cruyff-foundation.org/14
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Didactisch handelen 
 

Onze leerkrachten geven les volgens het Houtwijk Instructie Model (HIM). Dit is gebaseerd op het DIM 

(Directe Instructie Model) en Edi (Expliciete Directe Instructie), aangepast naar onze school. Door het 

gebruik van HIM maakt elke leerkracht gebruik van dezelfde effectieve instructie.  

Het borgingsdocument is terug te vinden in de bijlagen. Dit document wordt elk jaar geëvalueerd en 

bijgesteld (indien nodig).  

De school heeft gekozen voor een manier van werken waarbij vooral tijdens de verwerking, rekening 

gehouden wordt met de niveauverschillen tussen kinderen. We werken met convergente differentiatie. 

Dit betekent, dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle leerlingen in de groep minstens de 

gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te laten bereiken. Het streven hierbij is dat alle 

leerlingen profiteren van de groepsinstructie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt 

gehouden met de niveauverschillen tussen leerlingen.   

Drie keer per jaar vinden collegiale consultaties plaats. Leerkrachten gaan bij elkaar op bezoek met de 

kijkwijzer HIM (zie borgingsdocument). Met elkaar wordt een vakgebied gekozen. De bezoeken 

worden met elkaar besproken, geëvalueerd en komen terug op de bouw- of teamvergadering. Het 

verslag van het klassenbezoek staat in Bardo, eventueel gekoppeld aan een 

vragenlijst/evaluatie/beoordeling van Bardo.  

Doelen  

 Borgingsdocument HIM up-to-date houden 

 Continueren collegiale consultaties 

 Deskundigheidsbevordering HIM d.m.v. coaching onderwijsadviseur HCO 

 Onderzoeken mogelijkheid tot thematisch/projectmatig werken (n eerste instantie bij 

wereldoriëntatie) 

 Samenwerking leerjaren, groepsdoorbrekend 

 Werken met een doelenwand/datamuur 

 Vergroten/bevorderen eigenaarschap 

 Zorgen voor een effectief gebruik van de leertijd 

 Lokalen zijn ingericht volgens vaste afspraken 

 Leerkrachten nemen maatregelen om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes 

kunnen leren en werken (klassenmanagement) 

 

 



15 

 

ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

De inhoud van ons onderwijs 
 

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke leermiddelen / methodes wij hierbij gebruiken.  

Leermiddelen / methodes Afspraken Aanvullende informatie 

Peuter – en Kleuterplein 
 
Jaarplan LO 

Zintuigelijke en lichamelijke ontwikkeling 
 
Lichamelijke opvoeding 

Kleuterplein is niet leidend, we werken met een beredeneerd aanbod via 
KIJK 
Beweegbaan (coördinatie testen) 

Veilig leren lezen KIM 
versie 
Logo 3000 (gr. 1 t/m 5) 
Taal in Beeld 
Spelling in Beeld 
Nieuwbegrip XL 
Estafette 

Nederlandse taal CPS map fonemisch bewustzijn 
CPS map begrijpend luisteren 

Alles telt 
Rekentijgers 

Rekenen en wiskunde CPS map beginnende gecijferdheid 

Benny’s Playground 
I-pockets 
Backpack 

Engelse taal Vanaf de peuters (VVE) wordt Engels gegeven. 

Wereldzaken Aardrijkskunde  

Tijdzaken Geschiedenis  

Natuurzaken De natuur, waaronder biologie  

Nieuwe zaken Maatschappelijke verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting 

 

 Geestelijke stromingen LeVo (zie hieronder) 

 Expressie activiteiten Cultuurplan geschreven in 2019. COH  deelname in 2019-2020 leerlijn 
Beeldend invoeren 

Rondje verkeer 
Stap vooruit 
Op voeten en fietsen 
Jeugdverkeerskrant 
 

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag 
in verkeer 

Verkeersexamen in groep 7 
Verkeerscontainer 2x per jaar 
We zijn gecertificeerd “School op Seef (2x)”. 
Verkeerskunsten bij ons verkeersplein 
 

Lekker Fit Bevordering gezond gedrag Wij zijn gecertificeerde “Gezonde school”. 
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Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent van we nauw samenwerken met peuterleerplek Houtwijk van stichting JongLeren. De 

samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod in verband met doorgaande lijnen, het educatief handelen en de zorg en begeleiding. De 

peuterleerplek werkt met Peuterplein terwijl de kleuters Kleuterplein als bronnenboek gebruiken. Daarnaast maken we beiden gebruik van het registratiesysteem Kijk. We 

onderhouden een zeer goede relatie met de peuterleerplek. Peuters die ondersteuning behoeven worden in een vroeg stadium met de intern begeleider besproken en 

indien nodig geobserveerd. Daarna worden handelingsadviezen uitgewisseld. Meerdere keren per jaar worden er geplande peuterbesprekingen gehouden, waarbij de 

intern begeleider alle peuters met de leidsters bespreekt. Komend schooljaar ontvangt de peuterspeelzaal ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk. 

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden. De verwerking vindt plaats op drie niveaus (zie 

bijlage borgingsdocument HIM). Kinderen met een eigen leerlijn krijgen aparte instructie.  

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen een plek vinden in het voortgezet onderwijs. Voor de advisering is een procedure vastgesteld. We nemen deel aan het BoVo 

overleg.  

 

 

KWINK 
Goed gedrag 
 

Schoolveiligheid/welbevinden van de 
leerlingen/Burgerschap/ 
sociale cohesie 

SCOL lijsten 
Enquêtes WMKPO 
Vragenlijsten Vensters PO 
Tevredenheidspeiling via DHS 

Nieuwe zaken Bevordering actief burgerschap en sociale integratie 
overdragen  
kennis over / kennismaking met de diversiteit van de 
samenleving 

 

Pennenstreken 2 Schrijven  

De zaken groep 3 en 4 Wereldoriëntatie  

Eigen leerlijn vakdocent Techniek Zie cultuurplan (bijlagen) 

Eigen leerlijn vakdocent Muziek Zie cultuurplan (bijlagen) 

Aanvullende materialen en 
methodes 

Orthotheek  
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Ambities, aanbod en doelen 
 

Rekenen:  

 Beleidsplan rekenen up-to-date maken (2019) incl. afspraken Maatschrift 

 Nieuwe rekenmethode (2020) 

 Ambulante uren rekencoördinator (2019) 

Taal/lezen: 

 Beleidsplan taal up-to-date maken (2019) 

 Ambulante uren taalcoördinator (2019) 

 Logo3000 en Schooltaalwoorden gr. 4 en 5 passend bij eventueel thematisch/projectmatig onderwijs 

 Uitbreiding Logo gr. 6 t/m 8 

 Nieuwe taalmethode (2021) 

 Nieuwe methode technisch lezen (2022) 

 Nieuwe methode veilig leren lezen (2024) 

 Mogelijkheden dyslexiesoftware 

 School NT2 proof maken (2024); start gemaakt schooljaar 2018-2019 (Zien is snappen) 

Engels: 

 Oriëntatie op nieuwe/andere methode (afhankelijk van thematisch/projectmatig onderwijs) 

Cultuur: 

 Zie cultuurplan 2019 – 2023 (zie bijlagen) 

Techniek 

 Samenwerking Maris College – ontwikkeling doorlopende leerlijn PO-VO, thema: wetenschap en 

techniek (2019-2020) 

 Zie cultuurplan 2019 – 2023 

Verkeer 

Onze school is in het bezit van het certificaat ‘School op Seef’.   

Dit betekent dat onze school heeft  laten zien een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur te hebben 

wat verkeersonderwijs betreft. Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle 

leerjaren. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding.   

 

Ieder jaar doen de leerlingen van groep 7 mee aan het theoretisch verkeersexamen van Veilig Verkeer 

Nederland en aan het fietspraktijkexamen van de gemeente Den Haag. Ook leerlingen uit groep 8, die het 

vorige jaar tevergeefs of geheel niet aan één van beide examens hebben deelgenomen krijgen nog een kans. 

 

Zie ook bijlagen: Schoolgids 2019-2020 en Schoolactieplan verkeer (2016 – 2019) 

 

 Certificaat “School op Safe” behouden (2020) 

 Aanleg verkeersplein (2019) 

 

Geestelijke stroming 

 Onderzoeken mogelijkheid tot LeVo; levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (2019-2020) 

ICT gebruik 

 Beleidsplan ICT (2019) 

 Afspraken gebruik en inzet Snappet in combinatie met methodesoftware 

 Uitbreiden aantal laptops/chromebooks 

 Afspraken gebruik en inzet Prowise 

 Afspraken gebruik en inzet remediërende software  
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Overstap PO – VO 

 Document: ‘Overstap PO VO 2019- 2020 (ter inzage op school) 

VVE 

 Zie kwaliteitshandboek VVE (ter inzage op school) 

Overgang kleuters – groep 3 

 Document in ontwikkeling (2019) 

Voortgang ontwikkeling leerlingen cognitief 

 Invoeren en plannen Cito toetsen in LVS, bekijken verplichte en relevante toetsen 

 Start Cito begrijpend luisteren (E3, M4 en E4) in plaats van Cito begrijpend lezen 

 Kijk, alle ontwikkelingslijnen bekijken, beredeneerd aanbod en weekplanning integreren en kunnen 

verantwoorden 

 Studiedagen Cito; bespreken ontwikkeling leerresultaten op individueel en klassikaal niveau, incl. 

stellen van doelen 
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ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2017-2021 zijn de volgende onderdelen terug te vinden: 

 De ondersteuningsstructuur waarbinnen wij werken, zodat leerlingen die zorg en begeleiding krijgen 

die zij nodig hebben 

 De extra ondersteuning die wij bieden bovenop de basisondersteuning 

 Hoe onze school de leerlingen volgt zodat het aanbod afgestemd kan worden (toetsen, observaties, 

analyse, diagnose, besprekingen).  

Het SOP is terug te vinden in de bijlagen. 

Doelen 

 Zorgplan up-to-date (2019) maken 

 Basiskwaliteit op orde houden (zie SOP) 

 Kwalitatief goede overlegmomenten zoals interne zorgcommissies en andere multidisciplinaire overleg 

(MDO) momenten 

 Kritisch aannamebeleid (zie SOP) 

 Leerlingen met laag IQ en gedragsproblemen sneller doorverwijzen 

 Klassen zo klein mogelijk houden (m.b.v. inzet werkdrukgelden) 

 Vermijden van combinatiegroepen 

 SOP vernieuwen (2021) 

 Opleiden nieuwe intern begeleiders 

 Uitbreiding uren SMW vanuit gemeente en voor VVE 

 Kindercoach inzetten, extra uren SMW overnemen 

Passend onderwijs 

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben 

gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek aan 

te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. Bijna alle scholen van De 

Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband van SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-

afdelingen, deze zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de 

Strandwacht” en “De Piramide” maken daarnaast deel uit van enkele andere 

samenwerkingsverbanden.  

SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven wordt en er 

een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband is.  

De scholen werken op drie niveaus aan passend onderwijs:  

1) de basisondersteuning,  

2) extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje 

leerlingen) en  

3) extra ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO.  

Voor het gehele kader: zie het ondersteuningsplan van SPPOH 

 http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-

defintief-7-juli-2017.pdf . 

Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel  (SOP) ontwikkeld 

waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan basisondersteuning en 

extra ondersteuning.  

Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in de 

toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent voor de 

basisondersteuning op onze reguliere scholen.  

 

http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
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KWALITEITSZORG 
 

 

  

 

 

 

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is het totaal 

van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en 

cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te bepalen, te beheersen, te bewaken, te 

borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vragen van de 

kwaliteitscyclus (PDCA).  

 Doen wij de goede dingen?  

 Doen wij de dingen goed?  

 Hoe weten wij dat?  

 Vinden anderen dat ook?  

 Wat doen wij met die kennis en informatie 

 

Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de vraag wat 

wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze onderwijskwaliteit zichtbaar en 

meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik 

van een aantal procedures en instrumenten: 

 ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken. 

 BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. 

 Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle 

medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, voortgangsgesprek 

en beoordelingsgesprek. 

 Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie breed elke 

twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in de jaarplannen. 

 Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam (bestaande uit 

een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar bezocht worden. En de 

rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken door de bovenschools directeuren 

en de jaarplannen van de scholen. 

 Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een signaalfunctie heeft 

ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt bij de audits en de gesprekken 

en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren. 

 Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – directeuren. Naast 

de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats 

op de scholen. 

 Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS) 

 Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: 

strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, 

functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 
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Voor de kwaliteitszorg hebben wij een kwaliteitshandboek in ontwikkeling.  

De volgende hoofdstukken zijn hierin te vinden: 

 Kwaliteitszorg algemeen 

 Toezichtskader en rapportage inspectie 

 Actueel schoolplan, jaarplan, schoolgids, urenoverzicht leerlingen, ouderbetrokkenheid, VVE 

 Zorgplan, zorgprofiel, schoolprofiel, organogram zorg, doubleren 

 Toetsresultaten en analyses (M, E en eindtoets), registreren (Kijk, rapporten, Scol) 

 Onderwijsinhoudelijke protocollen (groepsoverzichten, groepsplannen en handelingsplannen; 

weekplanning, HIM, huiswerk, collegiale consultaties, toetsen/toetskalender, begeleiding/coaching 

nieuwe leerkrachten/niet functionerende leerkrachten, doubleren/versnellen, rapport- en 

startgesprekken, leesproblemen en dyslexieprotocol, rekenproblemen en dyscalculieprotocol, protocol 

eigen leerlijn, protocol werkwijze Snappet) 

 Kijkwijzers (HIM, Bardo, inrichting lokalen/doelenposters/stoplicht) 

 Organisatorische protocollen (mappen op school, schorsing/verwijdering, ziektevervanging, 

absentie/verlof) 

 Protocollen divers 

 Personeelsbeleid 

 Tevredenheidspeilingen, leerlingen, ouders en medewerkers 

 Overig materiaal (kwaliteitskaarten WMKPO, kern en SLO doelen, gebouw en omgeving) 

 

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de 

kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan) en op basis van 

de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit.  

De school neemt sinds schooljaar 2013-2014 deel aan de PLG kwaliteitskring Q van Stichting De Haagse 

scholen. De kwaliteitskring heeft als centrale focus de kwaliteitszorg in de school genomen. De school 

concentreert zich op specifiek relevante thema’s binnen het kwaliteitsinstrument WMK-PO, zet die uit in de 

school en analyseert. De analyse wordt vervolgens intern, maar ook  samen met andere scholen in de groep 

verdiept.  

Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar 

dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we 

belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers 

parallel verloopt (zie nascholingsplan). Binnen de gesprekkencyclus worden start-, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en directie. Eén van de doelen van de gesprekken is 

de kwaliteit te verhogen. De directeur heeft deze gesprekken met de bovenschools directeur.  

Resultaten van leerlingen 

Resultaten van de leerlingen worden gemeten aan de hand van methode gebonden toetsen en methode 

onafhankelijke toetsen (CITO LOVS) en bij de kleutergroepen door het gebruik van KIJK. Bij leerlingen uit 

groep 8 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Het doel is dat alle leerlingen van groep 8 het fundamentele 

niveau (1F) voor taal en rekenen behalen. Het streven is dat zo veel mogelijk leerlingen les krijgen op het 

hogere niveau ofwel streefniveau voor rekenen (1S) en (2F) voor taalverzorging en lezen. Op sociaal 

emotioneel gebied hanteren we SCOL.  

Methode gebonden toetsen worden door leerkrachten geanalyseerd en gebruikt om aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling. De CITO toetsen worden tweemaal per jaar in teamverband geanalyseerd. 

Er wordt gekeken naar trends of doelen behaald zijn en er worden nieuwe doelen gesteld.  

De Centrale Eindtoets wordt meegenomen in de bespreking van de CITO E-toetsen. Het bestuur wordt op de 

hoogte gesteld van de resultaten van deze eindtoets waarbij rekening wordt gehouden met leerlinggewicht en 

de ontheffings- en uitsluitingsgronden. De gegevens worden uitgewisseld met BRON, zodat de inspectie van 

het onderwijs op de hoogte is van onze resultaten.  

Om een doorgaande lijn te bewaken vanuit de peuterleerplek naar de kleutergronden is er een warme 

overdracht, waarbij indien nodig de intern begeleider aanwezig is.  
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Doelen: 

Kwaliteitshandboek up-to-date maken (2021) door o.a. (zie jaarplan):  

 Ouderbeleidsplan up-to-date maken (2019) 

 Zorgplan up-to-date maken (2019) 

 Afspraken registreren Scol op papier zetten (2019) 

 Handleiding rapporten aanpassen (2019) 

 Evalueren nascholingsplan (2020) 

 Maken profielen IB, reken- en taalcoördinator, coördinator Jonge kind/VVE, Kindercoach (2019) 

 SLO doelen toevoegen kwaliteitshandboek; hfdst. 12.4 (2019) 
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PERSONEELSBELEID 

Om eerdergenoemde onderwijskundige ambities (zie hoofdstuk ‘Onderwijskundig beleid – Ambities, aanbod 

en doelen’) te ontwikkelen te verwezenlijken, is besloten formatie vrij te maken. 

 

Voor de komende jaren wordt extra ambulante tijd ingezet voor IB (uitbreiding), een kindercoach (speerpunt 

gedrag), een taal- en rekencoördinator (speerpunten taal en rekenen) en de adjunct-directeur (kwaliteit). Dit is 

een mogelijkheid door de werkdrukgelden en door de nieuwe gewichtenregeling. 

 

We zorgen voor bekwaam personeel dat voldoende is toegerust om de gestelde eisen aan het pedagogisch-

didactisch handelen te realiseren, door:  

 nascholing (zie nascholingsplan)  

 collegiale consultatie 

 startende leerkrachten te begeleiden 

 inzet van de gesprekkencyclus (Bardo) 

 deelname aan de kwaliteitskring Q  

 het werken met functieprofielen  

 deelname aan interne werkgroepen (PLG’s)  

 deelname aan het leernetwerk gedrag (DHS)  

 jaarlijks samen een werkverdelingsplan te maken  

 jaarlijks samen professioneel statuut te evalueren en bij te stellen 

 deelname aan team- en bouwvergaderingen 

 IB/Directie overleg 

 deelname aan verschillende vormen van overleg met de SPPOH 

 het lezen van vakliteratuur 

Bovengenoemde punten worden uitgewerkt in de jaarplannen.  

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij naar een 

cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling vanzelfsprekend is in een 

inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het strategisch HRM beleid zal hiervoor een 

kader schetsen aan de hand van de volgende HR-bouwstenen: strategische personeelsplanning, 

beoordeling en gesprekkencyclus, verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, 

opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 

 

Bevoegdheid  

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en te halen. Het 

uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. Het lerarentekort is hierbij 

een enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe leerkrachten de eis dat zij over een 

onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs beschikken of, indien zij als zij-instromer zijn aangesteld, 

binnen twee jaar na aanstelling deze bevoegdheid behalen.  

 

Professionalisering 

Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door professionele 

ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de professionele ontwikkeling 

ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de 

school, tussen de scholen en op bestuursniveau. Leren vindt veelal met elkaar en binnen de school plaats 

bijvoorbeeld in de vorm van teamleren, collegiale consultatie en lesson study. Individuele opleidingswensen 

passend bij de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.  

 

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen 

Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

de directie functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk. 
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PARTNERS VAN DE SCHOOL 
 

Onze school staat midden in de gemeenschap.  

Wij streven naar samenwerking met alle instanties in de wijk. Onze school onderhoudt daarom structurele 

contacten met deze externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen, waardoor we adequaat samen 

kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, 

ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie 

onderhouden zorgen voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de 

school als organisatie ten goede.  

 

Goede contacten met ouders zijn van het grootste belang. We zien ouders als gelijkwaardige 

gesprekspartners. Voor de leerkracht is samenwerken met ouders voor de ontwikkeling van het kind van 

essentieel belang. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling 

van hun kind.  

Op de volgende wijze betrekken wij ouders bij het onderwijs van hun kind:  

 Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten met behulp van de ouderraad   

 Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders in het 

startgesprek 

 Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken via MijnSchoolinfo (nieuwsbrieven, 

groepspagina, mailings en berichten) 

 Ouders worden betrokken bij (extra) zorg in de interne zorgcommissie   

 Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs door het organiseren 

van een informatieavond en het voeren van adviesgesprekken   

 Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind door het voeren van 

twee rapportbesprekingen  

 Ouders worden, waar mogelijk, ingezet voor het begeleiden van activiteiten 

 De overblijf wordt gerund door ouders (vrijwilligers) 

 De school beschikt over een verkeersouder (School op Seef) 

 

Onze school onderhoudt systematische en gereguleerde contacten met:  

1. Ouders en verzorgers van onze (oud-)leerlingen 

2. Oud-leerlingen 

3. Peuterleerplek Houtwijk (stichting Jongleren) 

4. Samenspel (stichting Jongleren) 

5. Haagse Hogeschool  

6. Het Mondriaan college   

7. Buitenschoolse Opvang Triodus en Tios 

8. Vakdocent Techniek - Skills For Kids  

9. Vakdocent Muziek – MaasMuziek 

10. Kinderwerk Wijkcentrum Bokkefort (Stichting Vóór Welzijn) 

11. Diverse scholen voor voortgezet onderwijs 

12. Diverse scholen voor speciaal onderwijs. 

13. Diverse scholen voor regulier basisonderwijs 

14. Gemeente Den Haag, afdeling onderwijs, sport (Sportsupport)  

15. Bibliotheek Loosduinen 
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In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met: 

 De leerplichtambtenaar  

 De wijkagent  

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 Schoolmaatschappelijk werk  

 Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD) 

 Samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) 

 Haags Centrum voor Onderwijsadvies en Begeleiding 

 CED groep 

 Veilig thuis 

 Raad voor de kinderbescherming 

 Kentalis 

 Logopedie d’Haens 

 Youz (voorheen Jutters) 

 Jeugdformaat 

 Leestalent, bureau voor ondersteuning van dyslexie 

 Inzowijs 

 De Opstap, Kinder- en jeugdpraktijk 

 VoorleesexpresWillem Schrikkerstichting 

 Leger des Heils 

 

 

Andere externe partners: 

 HALT 

 Centrum voor milieu educatie 

 Kinderboerderij Nijkamphoeve 

 Verzorgingstehuis Houthaghe 

 Wijkberaad 

 Kinderraad Houtwijk 

 Diverse culturele instellingen 

 Buurtwinkels, waaronder de Albert Heijn, Hildo Kroplaan 

 Mondriaan Nederlandse taalles voor moeders) 

 Lyceo 

 Kinderboekenwinkel “In de wolken’ 

 Schoolfruit 

 Sportverenigingen in de buurt 

 Zwembad De Waterthor 

 Stichting Brede BuurtSchool (BBS) 

 Onderwijs leveranciers 

 CSU 

 Hill safety 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiq9fu4qITjAhVQK1AKHf9PBu0QjRx6BAgBEAU&url=https://begeleiding-west-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/het-ondersteuningsnetwerk-infosessie-voor-externe-partners-24-april-2019&psig=AOvVaw03LXkZx8ZaDD92B-JKKPdf&ust=1561536400669817
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LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN - MEERJARENPLAN 
 

In de onderstaande tabel is samengevat welke speerpunten wij hebben benoemd vanuit onze missie en visie om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van 

onze leerlingen.  Tevens is in de tabel terug te vinden in welk schooljaar de benoemde speerpunten terug te vinden zijn in de jaarplannen waarmee we de prioritering 

aangeven. 

cp = compact plan 

 

 Speerpunten Schooljaar (welk jaarplan) 

Pedagogisch klimaat Gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezondheid 

Evalueren en bijstellen beleidsplan gedrag 2019 – 2023 
 
Coaching werkhouding / gedrag groep 8 (Westcoaching); incl. ouderbijeenkomst 2019 – 2020 
Bevorderen/vergroten eigenaarschap van leerlingen 
 
Deskundigheidsbevordering leerkrachten door het bijwonen van de conferentie met alle respect – 
2019 – 2020 
 
Deskundigheidsbevordering hele team, ‘Omgaan met emotioneel en agressief gedrag’ door D-
Dact (incl. acteur) – 2019 – 2020 
 
Behouden leerlingenraad 2019 – 2023 
Afspraken betreffende leerlingenraad opnemen in Kwaliteitshandboek 2019 -2020 
 
Behouden themacertificaat ‘Voeding’ – de gezonde school 2019 – 2023 
Verlengen themacertificaat ‘Voeding’ – februari 2021 
 
Behalen themacertificaat ‘Bewegen’ – de gezonde school 2020 
 
Aanvragen subsidie Jong Leren Eten (max. € 2000) voor kooklessen, moestuinieren en/of 
excursie/gastles op gebied van voeding 2019 – 2020 
Indien mogelijk idem 2020 – 2021 
 
Implementeren Schoolplein14, vergroten speelplezier en beweegkansen 2019 – 2020 
 
BHV up to date houden 2019 – 2023 
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Didactisch handelen Project-/thematische 
onderwijs/schoolconcept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIM 
 
 
 
Collegiale consultaties 

Onderzoeken welke manier van werken past bij onze populatie 2019 – 2020  
cp: meer praktisch onderwijs 
cp: verbinden theorie praktijk (diepgang, los van methoden, samen met externen) 
cp: samenwerking leerjaren (werkgroep motivatie) 
cp; bewustwording werkhouding (gr. 8: samenwerking Westcoaching) 
cp: samenwerking tussen leerlingen (coöperatieve werkvormen) en klassen doorbrekend  
 
Uitproberen nieuwe manier van werken 2020 – 2021 
 
Implementeren nieuwe manier van werken 2021 – 2022 
 
Evalueren en bijstellen nieuwe manier van werken 2022 – 2023 
 
Onderzoeken groepsdoorbrekend werken 2019 - 2020 
 
Werkgroep theorie/praktijk en motivatie 2019-2020 
 
Borgingsdocument HIM up to date houden 2019 – 2023 
Deskundigheidsbevordering HIM, coaching onderwijsadviseur nieuwe leerkrachten 2019 – 2020 
Werken met doelenwand / datamuur 2019 - 2023 
 
Continueren collegiale consultaties 2019 – 2023 
 
 
 

Onderwijskundig beleid / 
inhoud van ons onderwijs 

Nederlandse taal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taalplan 2019-2020; (cp: visie ontwikkelen meertaligheid, taal, woordenschat) 
Evalueren / bijstellen taalplan 2020 - 2023 
 
Werkgroep taal (2019-2020) 
 
Implementeren Zien is Snappen, gefaseerd invoeren 2019-2020 
School NT2 proof maken 2019 - 2023 
 
Nieuwe taalmethode uitzoeken (2019-2020) 
 
Nieuwe taalmethode invoeren (2020-2021) 
 
Nieuwe methode technisch lezen uitzoeken (2020-2021) 
 
Nieuwe methode technisch lezen invoeren (2021-2022) 
 
Uitbreiding Logo groep 6 t/m 8 – afhankelijk van de uitgever 



28 

 

Rekenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur 
 
 
Engels 
 
 
Techniek 
 
 
Verkeer 
 
 
 
 
Geestelijke stromingen 

Mogelijkheden dyslexie software 2019 - 2020 
Rekenplan 2019-2020 
Evalueren / bijstellen rekenplan 2020 - 2023 
 
Werkgroep rekenen 2019-2020 
 
Uitzoeken en uitproberen verschillende methodes rekenen 2019 - 2020 
 
Invoering nieuwe methode rekenen 2020-2021 
 
ICT plan 2019-2020 
Afspraken gebruik en inzet Snappet in combinatie met methode software 2019 – 2020 
Afspraken gebruik en inzet remediërende software 2019 - 2020 
 
Uitbreiden aantal laptops/chromebooks  voor gr. 6 2019 – 2020 
 
Afspreken gebruik en inzet Prowise 2019 -2020 
 
Werkgroep ICT 2019-2020 
 
Leerlijn beeldend invoeren m.b.v. COH incl. professionalisering leerkrachten 2019 – 2020 
Zie cultuurplan 2019 - 2023 
 
Oriëntatie op nieuwe/andere methode 2019 – 2020 
Spreekvaardigheid leerkrachten 2020 - 2021 
 
Samenwerking Maris College; ontwikkeling doorlopende leerlijn PO/VO, thema wetenschap en 
techniek 2019 - 2020 
 
Opnieuw aanvragen certificaat ‘School op seef’ 2019 
Gebruik nieuwe verkeersplein met de verkeerscontainer van Breed Actief 2019 – 2023 
Opnieuw aanvragen certificaat ‘School op seef’ 2023 
 
 
Onderzoeken mogelijkheid tot LeVo (levensbeschouwlijk vormingsonderwijs) 2019 – 2020 
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Zorg en begeleiding Zorg optimaliseren 
 
 
Aanname beleid 
 
 
 
 
SOP 
 
 
SMW 
 
Coaching 
 

Zorgplan 2019-2020 
Evalueren en bijstellen zorgplan 2020 – 2023 
 
Cp: leerlingen met laag IQ en gedragsproblemen sneller doorverwijzen 
Cp; vaststellen kritisch aannamebeleid 2019-2020 (onderdeel zorgplan) 
 
Werkgroep zorg en coaching 2019-2020 (kindercoach) 
 
Evalueren SOP 2021 
Bijstellen SOP 2021 - 2022 
 
Uitbreiden uren SMW vanuit gemeente en voor VVE 2019 – 2020 
 
Inzetten kindercoach – 2019 -2020 
Evalueren inzet kindercoach 2020 

PO / VO Overstap PO / VO Document ‘Eindadvisering leerlingen groep 8’ 2019 – 2023 
Deelname BoVo (bezoekdagen VO, bespreek momenten 2019 - 2023 
Samenwerking Maris College; ontwikkeling doorlopende leerlijn PO/VO, thema wetenschap en 
techniek 2019 – 2020 
Doorstroomsubsidie; activiteiten ter bevordering van de doorstroom naar VO  2019 – 2020 
Schoolbezoeken VO 2019 - 2023 

Kwaliteitszorg Doorgaande lijn VVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorgaande lijn 
 
Resultaten 
 
 
 
 
PLG 
 
 
Kwaliteitshandboek 

Cp: basis verstevigen vanaf de voorschool   
Cp: overleg peuters-kleuters 
Cp: doorgaande lijn handhaven en verbeteren 
Cp; eerder aangeven zorgll-en, eerder aangeven IB’er 
Zie kwaliteitshandboek VVE allen 2019  - 2023 
 
Evalueren en bijstellen kwaliteitshandboek VVE 2019 – 2023 
Ontwikkelingslijnen Kijk bekijken, beredeneerd aanbod (themaplan) en weekplanning integreren 
en, evalueren, bijstellen en kunnen verantwoorden 
 
Document overgang groep 2 naar 3 incl. groep 1 naar 2 2019 - 2020 
 
Cp: handhaven voldoende eindtoets (2019-2023) 
Cp: verhogen tussenresultaten (2019-2023) 
Evalueren toets resultaten, bespreken en nieuwe doelen stellen; groepsplannen opstellen. 
Lvs SEO; Kijk/Scol, afnemen, analyseren en stappen zetten 2019 – 2023 
 
Continueren Kwaliteitskring Q met verschillende directeuren binnen DHS 2019 – 2020 
Werkgroepen werken volgens PLG (actieplannen) 2019 - 2023 
 
Kwaliteitshandboek evalueren en bijstellen 2019 – 2023 
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Overlegstructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten 
 
SLO doelen 

Kwalitatief goede overlegmomenten zoals IzoCo en ander multidisciplinair overleg. 2019 - 2023 
Overlegmoment d.m.v. werkgroepen ter vergroting betrokkenheid leerkrachten 2019 – 2023 
Minimaal aantal teamvergaderingen, vooral organisatorisch van aard.  Mededelingen etc. 
voornamelijk via groepsapp en mail. 2019 – 2023 
Bouwvergaderingen met mogelijkheid tot inbrengen casus; incl. peuters 2019 – 2023 
Studiedagen Cito; 2x per jaar analyseren en bespreken gegevens teambreed 2019 – 2023 
IB/Dir; bespreken lopende zaken zorg 2019 – 2023 
Overdracht einde schooljaar en van peuters naar kleuters 2019 – 2023 
Groeps-, leerling- en zorgleerlingbesprekingen; protocol bijwerken 2019 – 2023 
Start- en rapportgesprekken met ouders en leerlingen 2019 – 2023 
 
Handleiding rapporten aanpassen 2019 – 2020 
 
SLO doelen toevoegen in kwaliteitshandboek 2019 - 2020 
 

Personeelsbeleid Werkdruk verlagen 
 
 
Gekwalificeerd personeel 
 
Constant team 
 
Nascholing 
 
 
Profielen 
 
 
 
 
 
MR 

Cp: doen wat we écht moeten doen, keuzes maken 
Groepsgrootte bewaken; inzet werkdrukgelden 2019 - 2023 
 
Cp: behouden 
 
Cp: zo weinig mogelijk wisselingen 
 
Zie nascholingsplan 
Evalueren/bijstellen nascholingsplan 2019 -2023 
 
Maken profiel taken binnen school, (IB, kindercoach, ondersteuning – RT taken, taalcoördinator, 
rekencoördinator, coördinator jonge kind/VVE, administratie, conciërge, ICT coördinator) 2019 - 
2020 
Taakverdeling directie 2019 – 2020 
Profielen en de taakverdeling jaarlijks evalueren en bijstellen 2020 – 2023 
 
Eind 2018-2019 vertrekt een PMR lid (vervroegd pensioen). D.m.v. verkiezingen wordt een nieuw 
teamlid gekozen.  
Inwerken nieuw MR lid. 2019 – 2020 
Behouden functionele MR 2019 – 2023 
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Ouderbetrokkenheid Vergroten ouderbetrokkenheid 
en –participatie 
 
 
 
 
 
 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Ouderraad (OR) 

Werkgroep ouderbetrokkenheid en buurt 
 
Cp: partnerschap met ouders 
 
Werkhouding / gedrag groep 8 (Westcoaching); ouderbijeenkomst 2019 – 2020 
 
Ouderbeleidsplan up to date maken 2019 – 2020 
Ouderbeleidsplan evalueren en bijstellen 2021 - 2023 
 
Behouden functionele MR 2019 – 2023 
 
Behouden actieve ouderraad 2019 - 2023 
 

Huisvesting Onderhoud 
 
 
 
 
Nieuwbouw 

Gebouw wordt oud. Kosten onderhoud lopen jaarlijks op. 
Halve gebouw wordt gebruikt als wissellocatie. Helen Parkhurst is er augustus 2018 ingekomen 
en vertrekken herfst 2019 (waarschijnlijk). Vervolg is nog even onduidelijk. Uiteindelijk komt 
Montessori Houtwijk er met meer lokalen in (nu 3) . 
MOP (meerjaren onderhoudsplan) wordt beheerd door facilitaire dienst DHS.  
 
School staat op de nominatie voor nieuwbouw. Onduidelijk is wanneer dit zou moeten 
plaatsvinden.  
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FORMULIER ‘VASTSTELLING VAN SCHOOLPLAN’ 
 

Brinnummer  19MZ 

School:   OBS Houtwijk 

Adres:   Mari Andriessenstraat 42 

Postcode:  2552 KN 

Plaats:   Den Haag 

 

 

 

Verklaring: 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 – 2023 geldende schoolplan van deze 

school vastgesteld. 

 

Namens het bevoegd gezag,  

 

Naam:   Karen Weijermans    Frank van Zanten 

Functie:  Directeur     Voorzitter MR 

Plaats:   Den Haag     Den Haag 

Datum:   15 juli 2019     15 juli 2019 

 

 

Handtekening:      Handtekening 
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VERWIJZING NAAR BIJLAGEN 
 

https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/ 

Beleid omtrent aanvaarding van materie en geldelijke bijdragen niet zijnde ouderbijdragen en lumpsum, en 

sponsorbeleid. (Art 12 lid 1 WPO) 

Notitie veiligheid 2.0 2018 (DHS) 

SOP 

Ambitiestatement DHS 

Schoolgids 2019 - 2020 

Ouderinformatie boekje 2019 - 2020 

Werkverdelingsplan 2019 – 2020 

Professioneel statuut 2019 - 2020 

Nascholingsplan 2019 - 2020 

Cultuurplan 

Jaarplan 2019 – 2020 

Borgingslan HIM 

Compact schoolplan 2019 – 2023 

Beleidsplan gedrag 

 

 

 

https://www.dehaagsescholen.nl/bijlagen-schoolplan/

