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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
De Vuurvlinder is uitzonderlijke school door haar doelgroep en ambitieus en innovatief beleid. Reeds 10 jaar is er
sprake van nieuwbouw en al minimaal in 2 voorgaande schoolplannen werd uitgegaan van realisering daarvan aan het
einde van de schoolplanperiode. Door diverse externe omstandigheden is deze nieuwbouw nog niet gerealiseerd. Op
dit moment wordt er vanuit gegaan dat over 2 schooljaren het nieuwe gebouw in gebruik kan worden genomen.
Realiteitszin heeft geleerd dat dit uitgangspunt nog wel kan verschuiven en dat dit schoolplan daarom uitgaat van
verhuizing over 3 schooljaren. Indien het gewenste tijdpad toch wordt gehaald, dan zal dat in de jaarplannen worden
bijgesteld.
Huidige situatie
De Vuurvlinder is een school met kinderen uit meer dan 40 verschillende landen, met lagere (55%) en hogere
sociaaleconomische achtergronden (45%) uit Mariahoeve, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Benoorden- en
Bezuidenhout. Vrijwel alle kinderen hebben een migratieachtergrond. De school onderscheidt zich van andere scholen
in de buurt door het aanbod van 4 groepen voor Neveninstroom. Deze instroom is de afgelopen jaren verdubbeld. De
school heeft zich hiervoor gespecialiseerd in taalonderwijs aan anderstalige kinderen. Mede daardoor maakt de school
gebruik van vrijwel alle daarvoor beschikbare projecten uit de HEA, o.a. Leerkansenprofiel, Neveninstroom, VVE,
Ouders & School, Schoolsportcoördinator en Zomerschool.
De school is de afgelopen tamelijk explosief gegroeid naar 253 leerlingen op de 1 oktobertelling 2018 . Ze heeft echter
een buitengewoon groot verloop van zo’n 60 schoolverlaters en 60 nieuwe leerlingen per jaar. Zo werden we dit jaar
geteld op 253 leerlingen en hebben er inmiddels (mei 2019) bijna 275. Ook zijn er tussentijds al zo’n 15 leerlingen
weer vertrokken. Dat maakt de formatie en groepssamenstelling onvoorspelbaar en dit vergt een grote flexibiliteit in de
organisatie.
Daarnaast is de school een Brede Buurtschool die open staat voor samenwerking met partners uit de wijk. Daar
vloeien kort- en langlopende projecten uit voort, in samenwerking met o.a. Voor Welzijn, Het Diamanttheater, Resto
van Harte, het Diamant College, De Tuinen van Mariahoeve en het wijkberaad Mariahoeve.
Doorontwikkeling samenwerking KC Diamant 0-18
De partners in de toekomstige nieuwbouw bestaan uit het Diamant College, Vóór Welzijn, 2Samen. Met deze
stakeholders wordt nu al zoveel mogelijk samengewerkt. Praktische en inhoudelijke raakvlakken worden in
toenemende mate benut. Het CED begeleidt dit proces om te komen tot deze op elkaar afgestemde samenwerking. In
hoofdstuk 6.8 zal dit proces, de ambities en gezamenlijke doelen nader worden toegelicht en uitgeschreven voor de
komende 4 jaar.
Ontwikkeling onderwijsconcept.
Ook onderwijsinhoudelijk timmert de Vuurvlinder aan de weg. Het team is er van overtuigd dat het onderwijs moet
veranderen om te voorkomen dat de huidige generatie zich niet meer betrokken voelt bij wat zij leren. We willen dat
onze leerlingen worden opgeleid om mondige, verantwoordelijke en betrokken burgers te worden in een veranderende
maatschappij. Vanuit het werken in domeinen (in de nieuwbouw zijn klaslokalen verleden tijd) krijgen we meer ruimte
voor het werken op verschillende niveau's per vakgebied en in de thema's van Kernconcepten. Doel is om
samenhangend en betekenisvol gepersonaliseerd onderwijs te bieden aan een de diverse doelgroep van de
Vuurvlinder. Daarin zullen de leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces.
In dat proces worden we begeleid door het CED (onderwijsinhoud, gepersonaliseerd leren) Het KPC (thematisch
onderwijs in Kernconcepten) en Jeannot van Mierlo (procesbegeleiding, teamsamenwerking)
Ontwikkelingen ICT
Op het gebied van ICT ontwikkelingen worden de mogelijkheden op de voet gevolgd. De school werkt al 6 jaar met
Snappet. De komende jaren zullen we kritisch blijven bekijken en monitoren of dit leidt tot de gewenste resultaten.
Onlangs is gebleken dat met name op een aantal taalonderdelen de resultaten achterblijven bij de verwachtingen.
Daartoe is een verbeterplan geschreven, waarvan onderdelen zijn opgenomen in dit schoolplan.
Het afgelopen jaar zijn alle smartborden vervangen door Touchscreens.
In het nieuwe gebouw zal op dat moment gekeken worden naar de meest geavanceerde mogelijkheden.
Het vak Mediawijsheid wordt verschoven richting STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts & Mathematics)
omdat dit meer beantwoord aan de toepassing van dit van binnen kernconcepten en onderzoekend en ontdekkend
leren. In ons nieuwe gebouw willen we op dit gebied goed voorbereid zijn op de toekomst. In samenwerking met ITS
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zal mogelijk worden onderzocht of we als Pilot school voor een bedrijf als Microsoft of Google kunnen dienen.
Nieuwbouw inhoudelijk

Voor de fysieke invulling van het nieuwe gebouw is gekozen voor het werken in domeinen in een open lesruimte
zonder lokalen. Hierboven is een voorlopig ontwerp van zo'n domein te zien. Met het team, de leerlingenraad en een
klankbordgroep van ouders zal dit de komende jaren concreet worden ingevuld.
Al in het oude gebouw zal geëxperimenteerd worden met het werken in domeinen. Een aantal lokalen zal worden
samengetrokken en vanaf het schooljaar 2019-2020 worden er domeinteams gevormd.
De tijdelijke invulling van ruimtes en groei van de school vormt hierbij een bedreiging omdat het nog niet duidelijk is
waar deze extra ruimte zal komen.
Daarbij komt dat het gebouw tegen het Diamant College aan gebouwd wordt. We gaan een inhoudelijke
samenwerking aan met het VO. Naast het vinden van een doorlopende leerlijn met zoveel mogelijk overeenkomsten
wordt door de directeuren van beide scholen nu al gedacht over de vorming van een Junior College voor die
leerlingen. We ervaren dat de huidige knip tussen PO en VO voor veel kinderen van de Vuurvlinder een ongelukkige
is. Taalachterstanden maken het geven vinden van een passende plaats binnen het VO moeilijker. Ook andere
omstandigheden van het kind kunnen er toe leiden dat de keuze voor het niveau op 12-jarige leeftijd leidt tot
teleurstelling of schooluitval. Een natuurlijker overgang van PO naar VO is daarom gewenst en een unieke kans om
dat op een plek waar VO en PO daadwerkelijk fysiek met elkaar verbonden zijn te verwezenlijken.
Ook de verbinding met het Diamanttheater en de moestuin van Tuinen voor Mariahoeve wordt door de fysieke
nabijheid een natuurlijke.
Nieuwbouw facilitair
Naast de inhoudelijke kant zal ook de facilitaire kant de komende jaren de nodige aandacht vragen. De specifieke
wensen moeten op de juiste wijze worden uitgevoerd en neergezet. Daarvoor is veel overleg nodig met de partners,
de gemeente, het bestuur, het stadsdeel en de wijk en er zullen veel keuzes moeten worden gemaakt.
Lucasonderwijs
De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Koersplan Lucasonderwijs en de thema’s die wij
relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent,
dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?)
en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de
inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons
personeel. In het hoofdstuk Personeelsbeleid beschrijven we welke middelen we inzetten om de medewerkers te
ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO).
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We zien het geheel als een dynamisch groeidocument.

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting Lucas Onderwijs- in de
eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van
kenmerken (fase ‘to plan'). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen
op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to check') voor de komende vier jaar. Het
schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd
gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 20192023. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag
zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een
cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.
De afgelopen 4 jaar kenmerken zich als een zoektocht naar een bij onze specifieke populatie passend modern
onderwijsconcept wat recht doet aan de verschillende niveau's van de leerlingen per kalenderleeftijd en oog heeft voor
de taalachterstanden. In dat schoolplan was de verwachting dat wij aan het eind daarvan in het nieuwe gebouw
zouden zitten. Dat doel is niet behaald. Daardoor is ons wel meer tijd gegund om het concept uit te werken. De
verwachting is dat we augustus 2021 de nieuwbouw zullen betrekken. Voor die tijd willen we zoveel mogelijk
werkwijzen met elkaar vaststellen en afspraken maken op pedagogisch, didaktisch en organisatorisch vlak. We
kunnen niet op alle terreinen voorzien hoe dat gaat uitpakken in de praktijk. Het tweede deel van dit schoolplan zal
dan ook gericht zijn op het bijstellen en finetunen van deze afspraken in de uitvoering.
We zijn ons bewust van het ambitieuze gehalte van dit schoolplan en proberen de te behalen doelstellingen zo
realistisch mogelijk te formuleren. We hopen daarin de komende jaren niet teveel gehinderd te worden door het
dreigende lerarentekort.
We zullen dit schoolplan daarom ieder jaar toetsen aan de realiteit en aan de hand daarvan onze doelen bijstellen.

1.3 Procedures
Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage
geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023 zullen we
planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder
schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben
we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de
thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben we
verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan).
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Lucas Onderwijs

Voorzitter College van Bestuur:

Dhr. E.H. van Vliet

Adres + nr.:

Saffierhorst 105

Postcode + plaats:

2592 GK Den Haag

Telefoonnummer:

070-3001100

E-mail adres:

info@lucasonderwijs.nl

Website adres:

www.lucasonderwijs.nl

Gegevens van de school
Naam school:

RKBS De Vuurvlinder

Directeur:

Dhr. Rob Rosier

Adres + nr.:

Diamanthorst 10

Postcode + plaats:

2592 GH Den Haag

Telefoonnummer:

070-3859839

E-mail adres:

info@b
(mailto:info@vuurvlinder.lucasonderwijs.nl)svuurvlinder.nl

Website adres:

www.b (http://www.totaalschool.nl)svuurlinder.nl
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2.2 Kenmerken van het personeel
De directie vormt samen met vijf collega’s het managementteam (MT) van de school, waarvan een man en vier
vrouwen. Het MT bestaat uit een directeur, een adjunct directeur, de intern begeleider, de oudercoördinator en de
themacoördinator.
Door het voeren van het Leerkansenprofiel hebben we 6 vakleerkrachten in vaste dienst. Daarnaast heeft ieder
domein vanaf schooljaar 2019-2020 een fulltime onderwijsassistent. Daardoor zijn we in staat om interne
vervangingen met elkaar op te lossen. De school heeft nu 1 zij-instromer in dienst en wil er graag nog 1.
Het team (n=35) bestaat uit:
2 voltijd groepsleerkrachten
20 deeltijd groepsleerkrachten
6 vakleerkrachten
2 intern begeleiders
6 onderwijsassistenten
1 zij-instromer
1 administratief medewerker
1 conciërge
1 directeur
1 adjunct-directeur
1 oudercoördinator
3 peuterleidsters
Van de 35 medewerkers zijn er 28 vrouw en 7 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2015).
Per 1-9-2019

MT

Ouder dan 60 jaar

OP

OOP

2

Tussen 50 en 60 jaar

2

4

3

Tussen 40 en 50 jaar

1

4

3

Tussen 30 en 40 jaar

1

8

1

Tussen 20 en 30 jaar

1

2

4

5

19

11

Jonger dan 20 jaar
Totaal

2.3 Kenmerken van de leerlingen
Over de leerlingen merken we op:
Onze school wordt bezocht door gemiddeld 250 leerlingen
Op de teldatum wordt dit aantal sinds 2 jaar gehaald en stijgt wat in de loop van het jaar, om vervolgens weer
te dalen aan het begin van het schooljaar. Het aantal is sterk afhankelijk van het verloop en instroom kinderen.
Onderstaande berekening is gemaakt op 251 leerlingen in oktober 2018.
Van deze leerlingen heeft 20% een gewicht:
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16 leerlingen hebben een gewicht van 0,30
34 leerlingen een gewicht van 1,20
48 kinderen komen uit één-ouder-gezinnen
71 zijn minder dan 4 jaar in Nederland
163 doorlopen niet de gehele schoolperiode van 4-12 jaar op de Vuurvlinder

Op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten:
Extra aandacht voor de Sociaal-Emotionele ontwikkeling van nieuwkomers
Extra aandacht besteden aan het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften
Extra aandacht besteden aan het vak taal, in het bijzonder NT2 taal en Rekentaal
Extra aandacht besteden aan differentiatie en aansluiting bij het individuele niveau van de leerling
Extra aandacht voor achterstanden in het reguliere onderwijs en het inlopen van die achterstanden.
Extra aandacht aan verbinding en cohesie met de wijk
Extra leertijd van 6 uur per week

2.4 Kenmerken van de ouders
De diversiteit onder onze ouders is net zo divers als de kinderen. Afkomstig uit meer dan 40 verschillende landen en
ook met een diverse sociaal-economische achtergrond.
We hebben kinderen van expat- en ambassade ouders (vaak hoog opgeleid) maar ook ouders uit Polen, Bulgarije en
Roemenië. Daarnaast asielzoekers en statushouders. Ongeveer 20% is in Nederland geboren. 40% van de ouders
betalen de ouderbijdrage met de ooievaarspas. Dat zegt weer veel over de financiële draagkracht van dit deel van de
gezinnen. De inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage toont echter ook aan dat veel ouders een inkomen
hebben boven de €60.000 per jaar.
Door deze doelgroep is het moeilijk om goed en blijvend contact op de bouwen met de ouders. We kiezen er dan ook
bewust voor om geen Ouderraad te voeren, maar ouders per activiteit te activeren en in te zetten.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
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STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Enthousiast en innovatief team dat bereid is om buiten de Groot verloop in leerlingen door doelgroep. Daardoor
kaders te denken
moeilijk voorspelbare organisatie.
Gespecialiseerd in Taalonderwijs aan Neveninstromers

Onder bovengenoemde omstandigheden voldoen aan de
landelijke norm voor resultaten. Een aantal zwakke
leerlingen drukken te hard op het gemiddelde

Verlengde leertijd met vakleerkrachten voor Engels,
Techniek, Sport, Mediawijsheid, Tekenen/schilderen en
Muziek
Breed georiënteerd op de wijk en
samenwerkingspartners (Brede School)
KANSEN SCHOOL

BEDREIGINGEN SCHOOL

Vorming KC 0-18 met doorlopende
leerlijnen/samenwerking VO

Mogelijk teruglopen of wegvallen van Gemeentelijke
Subsidies

Ontwikkelingen op thematisch en betekenisvol
onderwijs.

Ontbreken van een eigen gymzaal in het
nieuwbouwcomplex

Nieuwbouw gebaseerd op onderwijs van de toekomst,
waarmee wij ons onderscheiden t.o.v. andere scholen in
de buurt.

Innovatief proces naar nieuw onderwijsconcept kan
leiden tot nog niet vaststaand beleid en tijdelijke daling
van resultaten
Het ontbreken van een adequate tijdelijke oplossing voor
de huisvesting van 2 groepen kan het
vernieuwingsproces vertragen of zelfs gedeeltelijk laten
stagneren

Naast deze analyse maakt de school vanaf mei 2019 een zelfevaluatie welke is bijgevoegd als bijlage. Ambities en
risico's uit deze zelfevaluatie komen terug in het schoolplan. De zelfevaluatie wordt ieder jaar opnieuw afgenomen en
op basis daarvan worden de behaalde doelen geëvalueerd en bijgesteld.
Bijlagen
1. Zelfevaluatie Vuurvlinder mei 2019

2.6 Risico's
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de
school, het personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen
maatregelen.
Risicoanalyse
IMPACT

K
A
N
S

Verwaarloosbaar (1)

Minimaal (2)

Gemiddeld (3)

Maximaal (4)

Catastrofaal (5)

Zeer klein (1)

Laag

Laag

Laag

Midden

Midden

Klein (2)

Laag

Laag

Midden

Midden

Midden

Middel (3)

Laag

Midden

Midden

Midden

Hoog

Groot (4)

Midden

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Zeer groot (5)

Midden

Midden

Hoog

Hoog

Hoog

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid
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Omschrijving

Kans

Impact

Risico

Toename aantal anderstalige leerlingen die kort op onze school
verblijven

Middel (3)

Catastrofaal (5)
Hoog

Maatregel: Beperken van het aantal instroomgroepen tot maximaal 4

Transitie naar nieuw onderwijsconcept en werken in domeinen

Zeer groot
(5)

Maatregel: Begeleidng door CED en KPC

Catastrofaal (5)
Kosten: 50.000 euro

Hoog

per jaar
Verhouding instroomleerlingen en veblijfduur op school vertaald in
resultaten

Klein (2)

Minimaal (2)
Laag

Maatregel: We hopen dat het nieuwe onderwijsconcept en nieuwbouw mede leidt tot

een meer stabiele poulatie
Risicoanalyse Personeelsbeleid
Omschrijving

Kans

Impact

Lerarentekort

Zeer groot
(5)

Catastrofaal (5)

Maatregel: Aanstellen van leerkrachten zij-instroom

Risico

Kosten: inguur extern

Hoog

personeel
Leerkrachten die niet passen bij nieuwe onderwijsconcept
verlaten de school

Klein (2)

Minimaal (2)
Laag

Maatregel: Aan de orde in gesprekkencyclus

Risicoanalyse Organisatorisch beleid
Omschrijving

Kans

Impact

Gereedkomen Nieuwbouw

Klein (2)

Maximaal (4)

Maatregel: Afhankelijk van externe factoren

Risico

Kosten: stijgend en budget

Midden

voldoet niet
Samenwerking VO

Klein (2)

Gemiddeld (3)
Midden

Maatregel: Intensieve gesprekken en afstemming tussen PO en VO op

bestuurlijk nieveau en uitvoerend niveau
Plaats van 2 externe groepen dichtbij of veraf van de school

Zeer groot (5)

Maatregel: Afhankelijk van Gemeentebeleid

Catastrofaal (5)
Kosten: 60.000

Hoog

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid
Omschrijving

Kans

Overschrijding kosten nieuwbouw onder invloed van veranderende markt en prijzen
en het ontbrken van indexering op deze ontwikkeling

Middel Gemiddeld
(3)
(3)

Maatregel: Bezuinigen tot op bepaalde hoogte op materialen en ontwerp

Impact

Kosten: nog

Risico

Midden

niet bepaald
Groot deel van de begroting is afkomstig vanuit Gemeentelijke Subsidie. Wanneer
de politiek dit verandert dan loopt de school een financieel risico

Klein
(2)

Minimaal (2)
Laag

Maatregel: Participeren op eventueel veranderend subsidiebeleid van de Gemeente
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Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid
Omschrijving

Kans

Impact

Lerarentekort kan leiden tot kwalitatief minder

Middel (3)

Gemiddeld (3)

Maatregel: Extra investeren in zij-instromende leren

Kosten: 60.000 per schooljaar

Risico
Midden

2.7 Landelijke ontwikkelingen
De hier onder genoemde thema's staan niet alleen op onze school en bij Lucas Onderwijs, maar ook landelijk in de
schijnwerper. Lucas Onderwijs gaat voor hoge kwaliteit, wil innovatief zijn, stimuleert de scholen steeds kansen te
zoeken voor onderwijsverbetering. Lucas Onderwijs gaat voor de brede vorming: niet alleen de cognitieve ontwikkeling
van kinderen doet er toe, maar ook de creatieve-, muzische-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
verdienen volledig de aandacht. Tevens wil Lucas Onderwijs dat de scholen betekenisvol zijn in en voor de
samenleving. De Vuurvlinder onderschrijft deze ontwikkelingen van harte en loopt voorop in deze ontwikkelingen. De
school wordt nu al gezien als voorbeeldschool op het gebied van 21st Century Skills & Learning en Snappetonderwijs. Daarbij is veiligheid bij ons op school een centraal thema. De kinderen komen bijna allemaal in een voor
hun onbekende en nieuwe situatie als ze bij ons op school komen. Het is onze eerste opdracht om de kinderen basaal
veilig en gelukkig te laten voelen in die situatie. Het ene kind heeft daar een maand voor nodig, het andere, soms door
traumatische ervaringen uit het verleden, langer. Pas vanuit het veilige gevoel kunnen we ieder kind in zijn/haar kracht
zetten en komt het tot leren.

We noemen een aantal thema's die landelijk én bij Lucas Onderwijs én bij onze school de volle aandacht krijgen:
Veel aandacht voor passend onderwijs
Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
Ouders als partners van de school
Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
Inzet ICT in het lesprogramma
De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)
Aandacht voor Wetenschap en technologie
Aandacht voor opbrengstgericht en handelingsgericht werken (differentiatiemodel, gepersonaliseerd leren)
Aandacht voor het gehele kind: dus voor maximale talentontwikkeling, de sociale en emotionele ontwikkeling,
en de muzische-, creatieve en motorische ontwikkeling (o.a. middels de VLT vakken muziek en tekenen,
leerorkest the residents),
Het aangaan van verbindingen met organisaties uit het maatschappelijke veld
Ontwikkelen van de Brede School en het Integraal Kindcentrum
verbinding PO/VO verbeteren
Inspectietoezicht en Bestuursakkoord
Voorheen keek de Inspectie vooral naar de resultaten. Echter, in het Waarderingskader PO (Inspectie, december
2014) lezen we: een school is "goed" als de resultaten op orde zijn, de leerlingen zich veilig voelen, de leraren goed
lesgeven en er een goede verbetercultuur op de school is. In het Voorlopig Ontwerp Toezicht 2016 (Inspectie van het
Onderwijs, november 2014) staat onder het kopje 'Wat is nieuw': Cruciaal is de aandacht voor de centrale positie van
de leraar en de professionalisering bij alle standaarden. Leraren moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en met het
toezicht willen we schoolleiders en besturen stimuleren om de leraar daartoe optimaal in staat te stellen. De
achtergrond is dat de leraren met elkaar doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de verdere
verbetering daarvan. In het Bestuursakkoord (zomer 2014) staat dat de school van 2020 zorgt voor kwalitatief hoog,
uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat wordt verzorgd door een team van leraren dat zich individueel en collectief
ontwikkelt in de professionaliteit, de leerling centraal stelt en bijdraagt aan doorgaande ontwikkelingslijnen. Het
Bestuursakkoord vertoont veel raakvlakken met het SBP 2014-2018 van Lucas Onderwijs. Onze school gaat zich
oriënteren op het programma van leerKRACHT.
We zijn maatschappelijk betrokken: de Brede School.
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De Vuurvlinder wil de driehoek ouders-school-omgeving rond het kind versterken opdat de opvoeding en het onderwijs
van het kind nog kansrijker verlopen. Het is een taak van onze school om de ouders tot partner te maken in opvoeding
en onderwijs. Maar ook instellingen zoals dagopvang 0-4 jaar, het CJG, het wijkcentrum, de BSO, de bibliotheek,
Resto van Harte, De Tuinen van Mariahoeve, het Diamanttheater en het Diamant College zijn wezenlijk als het gaat
om het versterken van die driehoek.
Onze school is een Brede School. Bovengenoemde partners bevinden zich over 3 jaar in hetzelfde gebouw. Deze
partners laten zich begeleiden door het CED in het formuleren van gezamenlijke doelen en concrete activiteiten voor
kinderen en ouders. De mogelijkheden om onderwijs in samenhang te brengen met voorzieningen als naschoolse
opvang, sport, zorg, welzijn en cultuur moeten daarmee optimaal worden benut. We zijn daarmee niet alleen
betekenisvol voor onze leerlingen en ouders, maar ook voor de buurtbewoners. Het sleutelwoord is samenwerken. Op
dit vlak ontmoeten we naast ons bestuur tevens de Gemeente Den Haag als partner: in de Haagse Educatieve
Agenda 2019-2023 (de HEA) krijgt de Brede School flink de aandacht, hetgeen zich laat vertalen in talrijke subsidies.
Daar maken we dankbaar gebruik van. Het streven is om als partners onze gezamenlijke doelen en activiteiten te
formuleren in een integrale aanvraag richting de Gemeente, welke op maat is voor het IKC en past bij de ontwikkeling
van een IKC met een zo breed mogelijk aanbod om de leerlingen in een optimale en kansrijke positie te brengen.
Aan het volgende is af te lezen dat onze school een Brede School is
1. Samenwerking met Diamanttheater, Tuinen van Mariahoeve, Diamant College, Vóór Welzijn, (Jongleren) de
Bibliotheek, Resto van Harte, ADO Den Haag, Cultuurschakel, Kunstpost en het Residentie Orkest voor
activiteiten binnen het curriculum en toegevoegde activiteiten na schooltijd.
2. Naschoolse Opvang i.s.m. 2 Samen. (Aan voorschoolse opvang lijkt geen behoefte)
3. Voorschool groepen i.s.m. met Jongleren
4. Verlengde Leertijd in het kader van Leerkansenprofiel
5. Zomerschool
6. Deelname aan leerorkest 'the Residents'
7. Deelname aan diverse activiteiten van, voor, door en met de wijk.
We willen ons ontwikkelen tot Kindcentrum 0-18 jaar.
Zowel in het SBP van Lucas Onderwijs, als in de Gemeentelijke HEA staat het ontwikkelen tot Integraal Kindcentrum,
Brede School 0-12 jaar, of zoals wij net noemen Kindcentrum 0-18 jaar, dominant op de agenda. We menen dat we
kinderen meer kansen geven op een optimale ontwikkeling als er een opvoedkundige en onderwijskundige lijn is van
0-18 jaar. We streven naar een optimale samenwerking met met name de voorschoolse educatie en de
buitenschoolse opvang. Uiteindelijk willen we samen met de Kinderopvangorgansatie 2 Samen, VVE Jongleren, en
het Diamant College, groeien tot locatie waar er sprake is van één organisatie, waar er één pedagogische en één
didactische visie is, waar één leidinggevende verantwoordelijk is voor de inhoud (het programma, het
dagarrangement), de medewerkers, de processen, de financiën en de facilitaire zaken. Daarbij werken we zo veel en
optimaal mogelijk met de partners in en rond het gebouw zoals het CJG Haagse Hout, het Diamanttheater,de
Bibliotheek en Tuinen van Mariahoeve en andere initiatieven die zich vanuit de wijk ontwikkelen.
We begrijpen dat de huidige wet- en regelgeving de nodige belemmeringen opwerpt. We zijn tevreden als we in 2023
een samenwerkend Kindcentrum zijn. Daarbij zal er (nog) een organisatorische scheiding zijn tussen het VO en de
andere organisaties. Voor ouders, kinderen en medewerkers wordt er gestreefd is naar één gezicht naar buiten, dus
één organisatie, met één schoolgids, één vlag in de mast, één vorm van medezeggenschap, etc. Daarnaast realiseren
we ons dat zaken zoals financiën, facilitaire zaken en de CAO van de medewerkers vooralsnog op de huidige wijze
(anno 2014) worden aangevlogen. Op dit vlak ontmoeten we, naast Lucas Onderwijs, tevens de Gemeente Den Haag
als partner: in de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 (de HEA) krijgt de Brede School flink de aandacht, hetgeen
zich laat vertalen in talrijke subsidies. Daar maken we dankbaar gebruik van.

2.8 Aandachtspunten Schoolbeschrijving
Aandachtspunt

Prioriteit

Profileren nieuwe onderwijsconcept

gemiddeld

anticiperen op lerarentekort

hoog
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3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Grote ontwikkeldoelen
Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden
1.

Op onze school werken we in domeinen van 60 ton 90 leerlingen en bieden Taal en Rekenen
groepsdoorbrekend aan. Hierdoor zijn we meer flexibel in het maken van niveaugroepen en komen we meer
tegemoet aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

2.

Op onze school werken we thematisch met Kernconcepten wat in toenemende mate in samenhang met alle
vakgebieden wordt aangeboden.

3.

De basiskwaliteit van het didactisch handelen van het gehele team is verbeterd en omschreven. Het is duidelijk
welke handelingen wij in de domeinen terug willen zien in het didactisch handelen.

4.

De leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces d.m.v. de leerlijn lerenleren en een nader te kiezen digitaal portfolio. Gesprekken hierover vinden periodiek plaats met
stamgroepleerkracht - leerling en ouders.

5.

De partners in het toekomstig Kindcentrum hebben de ambitie om over 4 jaar het samenwerkingsniveau 'Cheek
to Cheek te hebben bereikt. Dit houdt in dat de partners verschillende organisaties zijn die gezamenlijke
ontwikkelingsdoelen formuleren en ontwikkelen op basis daarvan gemeenschappelijke activiteiten in een
doorgaande lijn organiseren en leren van elkaars werk en competenties.

6.

Ons KC heeft afspraken en regels geformuleerd voor de mini-maatschappij die we gemeenschappelijk vormen.
Hierbij zijn Pedagogische benadering, Sociaal-Emotioneel beleid en Burgerschap belangrijke peilers. De
afspraken hierover zijn eensluidend en gezamenlijk gedragen.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie van de school
Missie van de Vuurvlinder
De Vuurvlinder en iedereen die aan de school is verbonden werkt vanuit de volgende kernwaarden: veiligheid,
nieuwsgierigheid, verbinding & samenwerking en een open houding. Deze kernwaarden vormen de basis van ons
dagelijks handelen en sluiten aan bij de missie van Lucas Onderwijs, de stichting waar de Vuurvlinder onderdeel van
is.
Onze school heeft de missie om ieder kind in zijn kracht te laten staan. Onze slogan is dan ook 'Kind in Kracht' . Of
als we het in breder perspectief van het toekomstig Kindcentrum Mariahoeve zien: 'Mens in kracht'
Mensen die in hun kracht staan:
hebben plezier met zichzelf, in hun werk, in hun leven
zijn energiek en creatief
zien mogelijkheden en kansen
werken aanstekelijk en verbindend op hun omgeving
kunnen bergen verzetten
Dit uitgangspunt geldt dit niet alleen voor de leerlingen, ook voor alle andere mensen die betrokken zijn bij de school
en de leerling, jong of oud.

Wij geven dat vorm door samen te werken vanuit onze kwaliteiten. Wij zijn:
Toegewijd en betrokken
Open en toegankelijk
Innovatief, creatief en idealistisch
Actief en flexibel
Gespecialiseerd in (tweede-) taalonderwijs
De Vuurvlinder heeft zichzelf het volgende doel gesteld:
Wij geven in 2023 thematisch onderwijs vorm met behulp van de kernconcepten. De basisvakken bieden we
op maat aan middels leerlijnen. Om deze invulling van onderwijs vorm te geven, werken wij in domeinen.
De activiteiten om dit doel te bereiken staan opgenomen in dit schoolplan. Tevens lopen we als school voorop in het
realiseren van de ambities zoals geformuleerd in het Strategisch BeleidsPlan (SBP) van Lucas Onderwijs.
Missiebeleid
Beleid om de missie levend te houden:
Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering
De missie en visie hebben we vertaald naar waarneembaar gedrag: minstens één maal per jaar bespreken we
of we dat gedrag nog voldoende zichtbaar maken naar de kinderen, de ouders en elkaar, en of we tevreden
zijn met de wijze waarop we elkaar daar feedback op geven.
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Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids en andere documenten van belang.

Parel

Standaard

Op onze school krijgen kinderen les van vakleerkrachten voor de vakken
Engels, Kunst, Mediawijsheid, Muziek, ICT en gym

OP1 - Aanbod

Op onze school krijgen kinderen vanaf groep 1 Engels. De kinderen van de
Vuurvlinder scoren al jaren hoog op het Anglia examen.

OR1 - Resultaten

Op onze school is iedereen welkom: Kind in Kracht, Mens in Kracht

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Het team op onze school is innovatief en gedreven

KA2 - Kwaliteitscultuur

4.2 De visies van de school
De Vuurvlinder is een veilig thuis voor kinderen uit de hele wereld. Leven is leren, dus school is leven. We halen de
wereld in school en gaan met de school de wereld in. Op de Vuurvlinder mag je zijn wie je bent, heb je inspraak en
raak je intrinsiek gemotiveerd.
Onze overtuiging is: als een kind zich veilig voelt, staat het meer open om te leren / If a child feels secure and happy, it
is more able to learn better.
Alle kinderen, maar zeker nieuwkomers hebben tijd nodig om te wennen op een nieuwe school, in een nieuwe
omgeving en in een nieuw land. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt op de Vuurvlinder.
Binnen een betekenisvolle leeromgeving komen leerlingen vanuit nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen tot
zelfontplooiing. Wij bieden de structuur die nodig is om kinderen te ondersteunen in hun leerproces en leren hen
stapsgewijs zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan. Op de Vuurvlinder leer je dat kennis rijkdom is en dat samen
werken en leren centraal staat.
Wij stellen hoge verwachtingen aan onze leerlingen, onze ouders en ons schoolteam. We streven ernaar om een ieder
in zijn kracht te zetten. De expertise van leerkrachten, kinderen en ouders wordt gewaardeerd en ingezet. We sluiten
zo gepersonaliseerd mogelijk aan bij het niveau van een leerling en werken in domeinen om daar beter op in te
kunnen spelen.
We zorgen dat niet alleen de leerlingen zelf maar ook hun ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind.
Daarom houden wij regelmatig ouder-kind-leerkracht gesprekken. We organiseren ruimte voor ontmoeting en zorgen
ervoor dat iedereen, ook ouders, zich veilig en welkom voelt binnen de school.
Je mag op de Vuurvlinder laten zien wie je bent. De volgende vragen voor de leerling staan daarbij centraal:
Wie ben ik? Wie ben jij? En wat betekent dat voor ons samen en voor de samenleving? Op die manier komt iedereen
op de Vuurvlinder tot zijn/haar recht.

Schoolplan 2019-2023

17

Basisschool De Vuurvlinder

We vormen een kindcentrum en samenwerkingsverband met 2Samen, Jongleren en het Diamant College.
Samenwerking en gebruik maken van elkaars expertise maakt de leeromgeving voor onze kinderen rijker, zinvoller en
betekenisvoller. Het hebben van doorlopende (leer)lijnen zorgt voor een soepele overgang tussen de verschillende
partners van het samenwerkingsverband, waardoor deze overgang voor kinderen logischer en natuurlijker is.
In ons kindcentrum zijn Talentontwikkeling, Taal, Gezondheid en Veiligheid de pijlers van onze gemeenschappelijke
agenda. Dit geven we op allerlei manieren in gezamenlijke projecten vorm. Onze ambitie is om op de lange termijn
vanuit intensieve samenwerking te komen tot 1 organisatie voor kinderen van 0-18 jaar en hun ouders.
Aandachtspunt

Prioriteit

Vanuit samenwerking komen tot 1 organisatie voor kinderen van 0-18 jaar en hun ouders

laag

Het werken in domeinen realiseren

hoog

Verschillende vakken in verschillende niveaugroepen aanbieden

gemiddeld

Gepersonaliseerd leren realiseren

laag

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
De Vuurvlinder is onderdeel van Lucas Onderwijs, een scholenstichting met een Rooms Katholieke grondslag.
Hierdoor is de Vuurvlinder een bijzonder bestuurde school. De populatie op onze school is echter erg divers. Wij
vinden wederzijds respect voor geloof, afkomst en cultuur erg belangrijk. Daarom maken onze kinderen kennis met
een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan de verschillende geestelijke stromingen en aan
specifieke feesten die gerelateerd zijn aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Hierdoor voelt een ieder
zich gekend en gerespecteerd in zijn of haar identiteit.
Aandachtspunt

Prioriteit

In kaart brengen en indien nodig aanvullen van levensbeschouwelijke activiteiten

laag

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ze
moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen
(dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groepsbespreking
besproken. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling
besproken. Er zullen pedagogische groepsplannen worden gemaakt, waarin de stimulering van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen een plaats krijgt.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Schoolplan 2019-2023

18

Basisschool De Vuurvlinder

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
2. Groepsvorming staat bij onze school het hele jaar door centraal. Ieder schooljaar wordt gestart met de Gouden
Weken.
3. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Leefstijl)
4. Onze school beschikt over een geïmplementeerd LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling (SCOL en BOSOS)
5. We hanteren op onze school gedragsregels die meehelpen de sociale veiligheid te waarborgen
6. We beschikken over normen: als meer dan 25% van de leerlingen uitvalt op een aspect van SCOL (D/E), dan
volgt er actie (o.a. vastgelegd in het pedagogisch groepsplan)
7. Onze school hanteert actief een anti-pestprotocol waar ouders, kinderen en medewerkers zich aan houden
8. Bij ouders en kinderen is de vertrouwenspersoon bekend en men is op de hoogte van de werkzaamheden van
deze persoon.
Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Het werken met een PGP met een passend aanbod, aansluitend op de pedagogische
behoeften van het kind. De aanpak SEO is vastgelegd in afspraken.

laag

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
Actief Burgerschap en Sociale cohesie is de basis van het handelen door de hele school heen. Leerlingen groeien
op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Vanwege de diversiteit aan culturen en achtergronden op onze
school, is de school een mini-maatschappij waarbinnen de leerlingen optimaal begeleid en voorbereid worden op
zelfstandig functioneren in de maatschappij. Hierbij hoort ook dat de kinderen leren wie zij zelf zijn en welke positie zij
mogen innemen ten opzichte van anderen.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
Onze school wordt bezocht door een pluriforme populatie leerlingen. Kinderen komen hierdoor direct in contact met
een grote diversiteit aan culturen.
De basishouding van de school is 'Kind in Kracht', 'Mens in kracht'. Kinderen leren om respectvol met diversiteit om te
gaan.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

1.We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden
en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

2.

2.Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.
Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden

3.

3.We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving
en die gericht zijn op samenwerking

4.

4.We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies)

5.

5.We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Omschrijving

Resultaat

actief burgerschap - Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie (Themaonderzoek)

3,92

Aandachtspunt

Prioriteit

Borging en vastleggen van het Actief burgerschap en Sociale cohesie

gemiddeld

4.6 Leerstofaanbod
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De basisvakken taal en rekenen
worden cursorisch aangeboden. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke
(Cito) en methodegebonden toetsen.
Voor het overig leerstofaanbod maken we gebruik van Kernconcepten.
Ten aanzien van leerstofaanbod hebben we de volgende ambities en doelen vastgesteld:
1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)
2. Wij gebruiken voor taal en rekenen een cursorische aanpak met methodegebonden toetsen (zie overzicht). Voor
de het overige leerstofaanbod maken we gebruik van kernconcepten.
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen
5. De methoden en leerarrangementen die we gebruiken sluiten aan op de behoeften van het kind.
6. Bij het leerstofaanbod gaan we uit van de referentieniveaus (die beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden
leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen, zichtbaar te maken in vier fundamentele niveaus en vier
streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S).
7. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
8. Het leerstofaanbod voorziet ruimschoots in het gebruik leren maken van ICT (o.a. middels de lessen
Mediawijsheid)
9. De 21st century skills zijn opgenomen in de Kernconceptenaanpak
10. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs.
Leerkansenprofiel
Onze school is een van de 25 Haagse scholen die een subsidie krijgt van de Gemeente Den Haag om per week de
lestijd van de kinderen te verlengen met 6 uur. Daarmee kan de leertijd op met name het gebied van taal worden
vergroot. Tevens stelt de subsidie ons in staat om professionals aan te stellen die onder meer de muzische-,
creatieve- en motorische vakken een boost geven. Alle vakken die in het kader van het Leerkansenprofiel worden
aangeboden staan in dienst van de taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen, en samenhang tussen de diverse vakken.
Binnen de lestijd wordt door de groepsleerkracht extra tijd voor taalontwikkeling vrijgemaakt. Tevens zorgt het
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aanstellen van vakdocenten voor deze vakken ervoor dat de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd is. Onze school werkt
met het zogenaamde geïntegreerd model: we hebben een evenwichtige verdeling over de dag tussen de cognitieve
en de andere vakken.
Over de organisatie van de onderwijstijdsverlenging merken we op:
1. Dat de vakken die gegeven worden in het kader van het leerkansenprofiel verweven zijn door de dag heen.
2. Dat deze vakken worden gegeven door vakdocenten.
Over de inhoud van de onderwijstijdsverlenging merken we op:
1. De volgende vakken worden gegeven in het kader van het Leerkansenprofiel: Mediawijsheid, Engels (inclusief
Anglia Examens voor de bovenbouw), (extra) Bewegingsonderwijs, Beeldende Vorming, Techniek, Muziek.
2. Er binnen deze vakken sprake is van een doorgaande leerlijn.
3. We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde leertijd in het thematisch werken.

Zomerschool
De Gemeente den Haag stelt ons met subsidie in staat om in de grote vakantie maximaal 12 dagen van maximaal 4
uur per dag een zomerschool te organiseren voor 120 kinderen. De focus ligt op taalontwikkeling.
Over de organisatie en inhoud van onze zomerschool merken we op:
1. We organiseren de zomerschool voor alle kinderen in Haagse Hout
2. Het ochtendgedeelte bestaat uit een reken/taal aanbod van Sardes, gegeven door leerkrachten van Lucas
Onderwijs.
3. Het middaggedeelte heeft een recreatieve invulling en wordt verzorgd door Vóór Welzijn.
Neveninstroom
De school is de enige school met neveninstroomklassen voor PO in Noord Den Haag. Nieuwkomers of kinderen die
de Nederlandse Taal niet machtig zijn stromen op alle leeftijden in op de Vuurvlinder. Vanaf 6 jaar doen ze dit in een
speciale NT2 klas met maximaal 16 kinderen per groep. We delen deze klassen in op leeftijd (heterogeen) en
koppelen ze aan het bijpassende domein. Naast nieuwkomers zien we de laatste jaren ook een toename van
anderstalige kinderen die eerst een aantal jaar op Internationaal onderwijs heeft gezeten in Nederland. Deze komen
niet in aanmerking voor extra subsidie, maar de Vuurvlinder neemt deze kinderen wel op. Vaak omdat ouders een
langer of definitief (werk) contract hebben gekregen in Nederland en permanent in ons land blijven.
Na 1 jaar NT2 onderwijs zit een kind ongeveer op groep 3 niveau Nederlandse taal. Op dat moment stromen ze uit
naar een reguliere groep. Gemiddeld doen kinderen er 3-4 jaar over om op alle gebieden de achterstand in te lopen
t.o.v. de Nederlandse kinderen. Dit heeft dus grote invloed op de zorg en differentiatie die geboden moet worden in de
reguliere domeinen, om deze kinderen in staat te stellen deze achterstand in te lopen. Het ontbreekt aan subsidie voor
deze nazorg.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

4
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Aandachtspunt

Prioriteit

Optimaliseren van de vakspecifieke didactiek

hoog

het gebruik van tablets en programmeren? Anouk? 21 st century?

hoog

We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde leertijd in het thematisch
werken

laag

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Vak

Methodes

Toetsinstrumenten

Taal

Startblokken

Bosos

onderdelen van Veilig
Leren Lezen

Methodegebonden en
zelfgemaakte toetsen

Taal Actief (Snappet)

Methodegebonden
toetsen (groep 4 t/m 8)

Thematisch aanbod NT2 TAK toets

Vervangen
Steviger aanbod op ontluikende
geletterdheid

Werkwijze taal, begrijpend lezen,
schrijfonderwijs en mondelinge
taalvaardigheid
Aanvullend thema toets ws

NIO/ADIT en ROUTE
8
Technisch lezen

LIST aanpak
Motiverend lezen
Aanvankelijke
leesonderwijs en
voortgezet lezen

Cito-DMT en AVI

Aanvullend Connect
groep 3 en 4,

Cito-DMT en AVI

RALFI lezen
Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL
thema teksten

Protocol
Leesproblemen Dyslexie
Methodetoetsen
Cito-toetsen
Begrijpend lezen
NIO/ADIT en ROUTE
8

Spelling

Pi-Spello

Methodetoetsen
Cito-toetsen Spelling
PI-dictee
NIO/ADIT en ROUTE
8

Schrijven

Pennenstreken

Engels

Gedeeltelijk met
Leerarrangementen

Toetsen van de
leerkracht

Rekenen

Alles telt met
doelen (Snappet)

Cito-toetsen Rekenen
en Wiskunde

Schoolplan 2019-2023

mogelijke aanvulling Bareka
(rekenmuurtje)

22

Basisschool De Vuurvlinder

Vak

Methodes

KRT
Alles telt

Vervangen

Toetsinstrumenten

Mogelijk Bareka als aanvulling

Methodegebonden
toetsen groep 3
NIO/ADIT en ROUTE
8

Geschiedenis

Kernconcepten

Aardrijkskunde

Kernconcepten

Natuuronderwijs

Kernconcepten

Wetenschap &
Techniek

Kernconcepten
Leerlijn van Vakdocent

Tekenen en
Handvaardigheid

Leerlijn van Vakdocent

Verkeer

Klaar over!
en ke rnconcepten

Muziek

Kernconcepten

Methodegebonden
toetsen
Toetsen van de
vakdocent

Bewegingsonderwijs Leerlijn vakdocent
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

onderdelen van Leefstijl

SCOL

Mediawijsheid

Leerlijn vakdocent en
Kernconcepten

Toetsen van de
vakdocent

groepsplan gedrag

Aandachtspunt

Prioriteit

Snappet als verwerkingsvorm inzetten in plaats van doel

hoog

Een keuze maken voor een digitaal kindportfolio

laag

Er wordt intensiever ingezet op ontluikende geletterdheid en aanvankelijk lezen

hoog

De mogelijkheid van een LVS-rekentoets die minder talig is dan de CITO wordt onderzocht

gemiddeld

Er worden nieuwe afspraken gemaakt over adaptief toetsen of n.a.v. de lesstof toetsen

hoog

4.8 Taalleesonderwijs
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. Wij
hebben ons gespecialiseerd in taalonderwijs en in het onderwijs van Nederlands als tweede taal. Om de wereld om je
heen goed te kunnen begrijpen en er aan deel te nemen, is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. We
investeren hier dan ook erg veel tijd in. Hierbij is ruimte voor differentiatie tussen leerlingen.
Het doel is om alle kinderen, en in het bijzonder kinderen met een taalachterstand met een zo goed mogelijke bagage
aan Nederlandse taal naar het Voortgezet Onderwijs te brengen. Het taalleesonderwijs wordt versterkt door het
onderbrengen van bepaalde leerlijnen in de verlengde leertijd uren, waardoor er binnen de reguliere lestijd meer
ruimte ontstaat. Verlengde leertijd houdt in dat onze leerlingen 6 uur extra vakken krijgen waar taalonderwijs in
geïntegreerd is. Met name woordenschat en mondelinge taalvaardigheid komen hierin aan bod.
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Vanuit het schoolteam komt de volgende visie op taalonderwijs naar voren:
• Taalonderwijs is van groot belang, omdat taal een belangrijke rol speelt bij het verwerven van inhouden en
vaardigheden in alle leergebieden.
• Differentiëren in het taalonderwijs doen wij door gebruik te maken van het werken in domeinen, waarbinnen niveauindelingen worden gemaakt. Op deze manier doen we recht aan de diversiteit van onze leerlingen (taalsterk-taalzwak,
snelle lerenden, traag lerenden).
• Kinderen leren van en met elkaar. Dit faciliteren wij door te werken in domeinen, het gebruik van diverse
coöperatieve werkvormen en om in de Kernconceptenaanpak de verworven taalvaardigheden toe te passen.
• Door middel van het digibord, platen, woordwebben e.d. maken we taal visueel in de klassen.
• Taalleesonderwijs wordt cursorisch aangeboden om de doorgaande leerlijn te borgen. Daarnaast wordt door het
gebruik van de Kernconceptenaanpak de verworven taalvaardigheden functioneel en gevarieerd aangeboden.
• Wij vinden het belangrijk dat ons taalonderwijs voldoet aan de kerndoelen.

Ons aanbod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onze school beschikt over een taalbeleidsplan en een taalcoördinator
Onze school heeft 4 neveninstroomgroepen, hierin staat Nederlands als tweede taal verwerven centraal.
De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs, door de verlengde leertijd.
De leraren beschikken over goede (actuele) methodes/aanpakken voor taal, begrijpend lezen en technisch lezen
De school geeft technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid en heeft een dyslexiecoördinator.
We maken groepsplannen voor spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.
Onze school werkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk, nauw samen met 't Vlindertje, de peuterspeelzaal die
ook in de school gevestigd is en de 2 vlinders, het buitenschoolse opvang.
9. We bieden cursussen Nederlands voor volwassenen aan.

Onze doelen en ambities:
1. Wij willen ons aanbod voor neveninstromers in alle groepen verder verstevigen, zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen op het gebied van het verwerven van de Nederlandse taal
2. Wij willen de voortgang van leerlingen die van de neveninstroomgroepen naar een reguliere groep overgaan
evalueren door middel van toetsing na 20 weken. Ons onderwijs in zowel de neveninstroomgroepen als de reguliere
groepen kunnen wij optimaliseren met deze informatie.
3. Wij willen een samenhangend woordenschat aanbod bieden in de VLT-vakken.
4. Wij willen ons taal/leesbeleid optimaliseren en daarvoor afspraken maken over ons aanbod voor technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen, NT2-onderwijs en de inzet van Zien is Snappen.

Aandachtspunt

Prioriteit

Taalbeleidsplannen updaten

gemiddeld

Implementeren van de nieuwe technisch leesaanpak LIST

hoog

Implementeren van een nieuwe werkwijze begrijpend lezen

gemiddeld

Het realiseren van een instroomgroep voor nieuwskomers (eerste 10 weken?)

hoog

Implementeren van een nieuwe spellingmethode Pi-Spello

hoog

Het NT2 aanbod vastleggen

hoog

4.9 Rekenen en wiskunde
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Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het
geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate meer talig is geworden en dat dit bij steeds meer
leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed
in te slijpen). In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt vanuit de leerlijnen zoals geformuleerd door Stichting
Leerplanontwikkeling (SLO). We gebruiken in de groepen 3 t/m 8 de lesmethode Alles telt (inclusief
methodegebonden toetsen) en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De lessen worden
verwerkt op de tablets van Snappet. Deze manier van werken maakt mogelijk dat leerlingen sneller werken, meer
oefenstof en oefenstof op hun eigen niveau krijgen aangeboden. Ook kan er met Snappet aan specifieke leerdoelen
worden gewerkt, waardoor de lestijd effectiever wordt ingezet. Ook is er op deze manier ruimte voor verdere
ontwikkeling van o.a. creatief denken en probleemoplossende vaardigheden. Binnen kernconcepten worden
integratieopdrachten en activiteiten opgenomen. Hierdoor wordt een betekenisvolle context gegeven bij deze
belangrijke basisvaardigheden.
Onze doelen en ambities zijn:
Wij beschikken over een moderne, eigentijdse methode (groep 1 t/m 8)
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS
De leraren werken bij rekenen en wiskunde met groepsplannen (HGW)
Per leerling hebben we voor de Cito-toetsen onze eigen ambities beschreven in de groepsplannen
Wij gebruiken de methodegebonden toetsen systematisch
De leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek (ze zijn
op de hoogte van de nieuwste inzichten).
7. Wij willen de mogelijkheden van Snappet voor analyse, differentiatie en gepersonaliseerde leerdoelen
optimaal inzetten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aandachtspunt

Prioriteit

De leraren beschikken over voldoende didactische vaardigheden m.b.t. de moderne
rekendidactiek

hoog

Meer aandacht voor 'rekentaal' tijdens de instroomfase van nieuwkomers

hoog

Onderzoeken van een minder talige toets dan de CITO

gemiddeld

4.10 Wereldoriëntatie
Bij de visies van de school zijn de ontwikkelingen m.b.t. wereldoriëntatie en de ambitie richting
kernconcepten uitgebreid beschreven.
De samenhangende opdrachten, die vakoverstijgend worden aangeboden, leiden tot een meer betrokken manier van
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leren door de leerling. Op deze manier krijgen vakken als biologie, geschiedenis, natuurkunde, cultuureducatie en
techniek meer samenhang en dus meer betekenis voor de kinderen. Ook verworven taal- en rekenvaardigheden
integreren we in deze aanpak waardoor deze vaardigheden functioneel moeten toepassen.
Bij het formuleren van Kernconcepten wordt uitgegaan van de kerndoelen en leerlijnen van het SLO. Een Kernconcept
legt een vraag of een probleem neer bij de kinderen en stimuleert zo onderzoekend leren. Afhankelijk van de leeftijd
wordt meer of minder sturing gegeven in het zoeken naar een antwoord of oplossing. Het resultaat kan op papier
komen te staan, gepresenteerd worden, maar het kan ook gebouwd worden of op een andere manier fysiek tastbaar
worden gemaakt. Kernconcepten worden door de leerkrachten ontworpen, in samenwerking met de vakdocenten. Aan
elk Kernconcept wordt een periode van ongeveer 8 weken (tussen de schoolvakanties) besteed. De kerndoelen van
de verschillende leerjaren zijn verdeeld over 4 periodes en geclusterd, waardoor er één schoolbreed thema wordt
behandeld in elke periode. De groepen werken daarbinnen aan hun eigen subthema. De thema's worden gezamenlijk
(met de ouders) afgesloten. We werken stapsgewijs aan het uitbouwen van onze aanpak.
Onze doelen en ambities op het gebied van wereldoriëntatie en Kernconcepten zijn:
1. We geven woordenschatonderwijs een expliciete plaats binnen de Kernconcepten.
2. We borgen de Kernconcepten systematisch en verbreden door een integratie te maken met taal en rekenen.
3. We willen leerlingen meer eigenaar maken van hun eigen leerproces.

Aandachtspunt

Prioriteit

Blokken in het rooster besteden aan kernconcepten

gemiddeld

Het WO-aanbod binnen kernconcepten in beeld brengen teneinde de SLO-doelen zichtbaar
te maken

gemiddeld

Invoering kernconcepten

hoog

4.11 Kunstzinnige vorming
Bij de visies van de school zijn de ontwikkelingen m.b.t. kunstzinnige vorming en de ambitie richting kernconcepten
uitgebreid beschreven. De samenhangende opdrachten, die vakoverstijgend worden aangeboden, leiden tot een meer
betrokken manier van leren door de leerling. Op deze manier krijgen vakken als kunstzinnige vorming, biologie,
geschiedenis, natuurkunde, cultuureducatie en techniek meer samenhang en dus meer betekenis voor de kinderen.
Ook verworven taal- en rekenvaardigheden integreren we in deze aanpak waardoor deze vaardigheden functioneel
moeten toepassen. Bij het formuleren van Kernconcepten wordt uitgegaan van de kerndoelen en leerlijnen van het
SLO. Een Kernconcept legt een vraag of een probleem neer bij de kinderen en stimuleert zo onderzoekend leren.
Afhankelijk van de leeftijd wordt meer of minder sturing gegeven in het zoeken naar een antwoord of oplossing. Het
resultaat kan op papier komen te staan, gepresenteerd worden, maar het kan ook gebouwd worden of op een andere
manier fysiek tastbaar worden gemaakt. Kernconcepten worden door de leerkrachten ontworpen, in samenwerking
met de vakdocenten. Aan elk Kernconcept wordt een periode van ongeveer 8 weken (tussen de schoolvakanties)
besteed. De kerndoelen van de verschillende leerjaren zijn verdeeld over 4 periodes en geclusterd, waardoor er één
schoolbreed thema wordt behandeld in elke periode. De groepen werken daarbinnen aan hun eigen subthema. De
thema's worden gezamenlijk (met de ouders) afgesloten. We werken stapsgewijs aan het uitbouwen van onze aanpak.
Onze doelen en ambities op het gebied van kunstzinnige vorming en Kernconcepten zijn:
1.We geven woordenschatonderwijs een expliciete plaats binnen de Kernconcepten.
2.We borgen de Kernconcepten systematisch en verbreden door een integratie te maken met taal en rekenen.
3.We willen leerlingen meer eigenaar maken van hun eigen leerproces.
Aandachtspunt

Prioriteit

Het kunstzinnige vormingsaanbod binnen kernconcepten in beeld brengen teneinde de SLO- gemiddeld
doelen zichtbaar te maken

4.12 Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Opvoeding is wat ons betreft een zaak van
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hoofd, hart en handen. Ook vinden we de fysieke gezondheid van onze leerlingen een prioriteit. Daarnaast vinden we
het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: oefenen in bewegen kan je natuurlijk in je eentje, maar hoe leuk is het om
dat in een groep te doen, en om de beweging te oefenen in het spel.
Omdat wij bovenstaande van groot belang vinden, hebben wij ervoor gekozen om bewegingsonderwijs een plek te
geven binnen de vakken die vanuit het Leerkansenprofiel worden gegeven in de verlengde leertijd. Tevens maken we
gebruik van de mogelijkheid tot het Sportcoördinatorschap. Hierdoor realiseren wij voor onze leerlingen extra
beweginglessen bovenop 2 uur gym per week.

Onze ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wij beschikken over een goed gefaciliteerde gymzaal
Wij besteden bovengemiddeld veel tijd aan lichamelijke opvoeding
Wij beschikken over een vakdocent lichamelijke opvoeding
Wij beschikken over een uitgewerkt curriculum lichamelijke opvoeding
Wij gebruiken de Basislessen Bewegingsonderwijs
Wij geven gezondheid een expliciete plaats binnen de leerarrangementen van wereldoriëntatie

Omdat we in de nieuwbouw geen gymzaal hebben toegewezen gekregen zal moeten worden onderzocht of schoolnabij een oplossing kan worden gevonden voor het onderdeel Sport. Als dit niet gebeurt dan moeten we onderzoeken
of we de ambities voor bewegingsonderwijs op een andere kunnen bereiken. We hopen gebruik te kunnen blijven
maken van de huidige gymzaal aan de Diamanthorst 10 en daarmee het huidige aanbod te continueren. Beweging is,
naast een gezonde activiteit, ook een belangrijke uitlaatklep voor kinderen die dat in mondelinge Nederlandse Taal
(nog) niet kunnen.
Aandachtspunt

Prioriteit

Het vinden van een goed alternatief voor het ontbreken van een gymzaal in de nieuwbouw

hoog

Indien dit niet mogelijk blijkt een alternatief bedenken voor bewegingslessen

gemiddeld

4.13 Wetenschap en Technologie
Bij de visies van de school zijn de ontwikkelingen m.b.t. wetenschap en technologie en de ambitie richting
kernconcepten uitgebreid beschreven. De samenhangende opdrachten, die vakoverstijgend worden aangeboden,
leiden tot een meer betrokken manier van leren door de leerling. Op deze manier krijgen vakken als biologie,
geschiedenis, natuurkunde, cultuureducatie, wetenschap en techniek meer samenhang en dus meer betekenis voor
de kinderen. Ook verworven taal- en rekenvaardigheden integreren we in deze aanpak waardoor deze vaardigheden
functioneel moeten toepassen. Bij het formuleren van Kernconcepten wordt uitgegaan van de kerndoelen en leerlijnen
van het SLO. Een Kernconcept legt een vraag of een probleem neer bij de kinderen en stimuleert zo onderzoekend
leren. Afhankelijk van de leeftijd wordt meer of minder sturing gegeven in het zoeken naar een antwoord of oplossing.
Het resultaat kan op papier komen te staan, gepresenteerd worden, maar het kan ook gebouwd worden of op een
andere manier fysiek tastbaar worden gemaakt. Kernconcepten worden door de leerkrachten ontworpen, in
samenwerking met de vakdocenten. Aan elk Kernconcept wordt een periode van ongeveer 8 weken (tussen de
schoolvakanties) besteed. De kerndoelen van de verschillende leerjaren zijn verdeeld over 4 periodes en geclusterd,
waardoor er één schoolbreed thema wordt behandeld in elke periode. De groepen werken daarbinnen aan hun eigen
subthema. De thema's worden gezamenlijk (met de ouders) afgesloten. We werken stapsgewijs aan het uitbouwen
van onze aanpak.
Wetenschap en Techniek krijgen bij deze Kernconcepten en binnen het Leerkansenprofiel bijzondere aandacht door
de keuze voor vakleerkrachten Techniek en STEAM. De leerlingen krijgen op deze manier basisvaardigheden mee en
krijgen in de toekomst de kans om hun talenten verder uit te bouwen.
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Onze doelen en ambities op het gebied van wetenschap en technologie en Kernconcepten zijn:
1.We geven woordenschatonderwijs een expliciete plaats binnen de Kernconcepten.
2.We borgen de Kernconcepten systematisch en verbreden door een integratie te maken met taal en rekenen.
3.We willen leerlingen meer eigenaar maken van hun eigen leerproces.

Aandachtspunt

Prioriteit

Het aanbod op gebied van Wetenschap en Techniek (STEAM) binnen kernconcepten in
beeld brengen teneinde de SLO-doelen zichtbaar te maken

gemiddeld

4.14 Engelse taal
De Vuurvlinder geeft al meer dan 14 jaar versterkt Engels. Dat houdt in dat de peuters al Engelse les krijgen en we
vanaf groep 1 minimaal 1 uur per week Engels verzorgen, gegeven door een vakleerkracht. Engels is onderdeel van
de Verlengde Leertijd en daar bovenop wordt vanaf groep 7 nog een extra uur Engels per week gegeven. Omdat we
meer dan 40 verschillende nationaliteiten hebben op school, kinderen ook vaak weer verhuizen naar andere landen in
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de wereld, wordt dit vak door kinderen, ouders en school als belangrijk ervaren. Jaarlijks wordt dit afgesloten met het
Anglia examen (een Europees genormeerd examen voor Engels als 2e taal). De Vuurvlinder scoort hier al jarenlang
hoog op.

4.15 Les- en leertijd
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het
leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de kinderen
voldoende leertijd geven om zich de leerstof eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht
en een dag voorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten
halen. Het gebruik van Snappet zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk adaptief kan worden gewerkt en dat er altijd
lesstof op het juiste niveau voor handen is. Tevens kan de leerkracht de voortgang goed volgen en hierop inspelen.
We hebben op onze school door het Leerkansenprofiel een Verlengde Leertijd van 6 uur per week.
Onze ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland
De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster
De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie

(zie ook het hoofdstuk onderwijstijd)
Aandachtspunt

Prioriteit

Analyse effectieve leertijd door middel van groepsbezoeken en metingen

gemiddeld

4.16 Pedagogisch handelen
Onze kernwaarden zijn: veiligheid, nieuwsgierigheid, verbinding & samenwerking en een open houding. Deze
elementen sturen ons pedagogisch handelen en geven hierdoor invulling aan ons schoolklimaat. Leraren creëren een
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Dit is een voorwaarde
om tot ontwikkeling te komen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een
positieve en motiverende leerkracht, die hoge verwachtingen heeft van de leerling, een begeleider is die ervoor zorgt
dat de leerlingen het werk individueel maar zeker ook in samenwerking met anderen kunnen doen.
Dit wordt op de volgende manieren zichtbaar:
De leraren zorgen voor een ordelijke domeinruimte.
De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving.
De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om.
De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen. O.a. door vormen van coöperatief leren en
gezamenlijke projecten (zoals Kernconcepten)
De leraren bieden de leerlingen structuur. O.a. door te werken met een zichtbare dagplanning, een vaste
lesopbouw en vaste rondes door de groep.
De leraren zorgen voor veiligheid. O.a. door open en consequent te zijn, door zichtbaar en aanspreekbaar te
zijn en door situaties en onderwerpen bespreekbaar te maken.
De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken consequent. Er zijn schoolregels, maar ook worden
er in de groepen afspraken gemaakt i.s.m. de leerlingen.
De leraren leren de leerlingen zelfstandig (samen)werken. Dit door ze vrijheid te geven en een coachende
houding aan te nemen, door samen te reflecteren op het leerproces en de samenwerking.
Zie verder: de visies van de school.
Aandachtspunt

Prioriteit

Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen

gemiddeld

4.17 Didactisch handelen
Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met
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groepsplannen). We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar
tempo). We kunnen leerlingen, onder andere door het gebruik van Snappet, bij de basisvakken zo veel mogelijk
adaptief laten werken. Daarnaast vinden we samenwerking een belangrijke vaardigheid, hiervoor creëren we veel
ruimte in ons onderwijs door onder andere coöperatieve werkvormen in te zetten.
Het directe instructie model (DIM)
Onderzoek toont aan dat de effectiviteit van de instructie grote invloed heeft op de taakgerichtheid van de leerlingen.
Effectieve instructie is wanneer de leerkracht daadwerkelijk bepaalde doelen op het niveau van de leerling realiseert.
Bij leerkracht gestuurd onderwijs staat tijdens het instructieproces de leraar centraal. Directe instructie is gebaseerd
op de veronderstelling dat er het meest makkelijk geleerd wordt door een stap voor stap uitleg. Daarnaast gaat men er
bij directe instructie vanuit dat nieuwe kennis en vaardigheden gebaseerd moeten zijn op eerder verworven kennis en
vaardigheden. Het directe instructiemodel benadrukt vooral het belang van HOE en WAT onderwezen wordt.
Onze ambities ten aanzien van het Lesgeven: didactisch handelen zijn:
- Het verder implementeren en borgen van het directe instructiemodel, aangevuld met technieken uit Teach like a
champion.
Aandachtspunt

Prioriteit

het DIM model wordt door elke leerkracht op dezelfde wijze toegepast

hoog

Het verder implementeren en borgen van het directe instructiemodel, aangevuld met
technieken uit Teach like a champion

hoog

Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen

hoog

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen
niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
- Invoeren van de leerlijn Leren Leren en de leerlijn Sociaal Gedrag
- Het zelfstandig werken in domeinen afgewisseld met instructiemomenten

Aandachtspunt

Prioriteit

Implementatie leerlijn Leren Leren

gemiddeld

Implementatie leerlijn Sociaal Gedrag

laag

Eenduidigheid in de school- en groepsregels

gemiddeld

4.19 Klassenmanagement
Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
- de leraren maken een dag- en weekplanning en houden zich hier aan
- de leerlingen weten welk gedrag van hen verwacht wordt binnen bepaalde coöperatieve werkvormen
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- de leraren maken gebruik van visualisaties voor tijd, gedrag en uitgestelde aandacht (time-timer, niet storen symbool,
verkeerslicht)
- de leerkrachten hanteren gelijke afspraken binnen de domeinen m.b.t. gedrag- en leefregels.
Aandachtspunt

Prioriteit

Eenduidigheid in de school- en groepsregels

gemiddeld

Eenduidige afspraken over leef- en gedragsregels binnen de domeinen

gemiddeld

4.20 Zorg en begeleiding
De leerlingenzorg richt zich in toenemende mate op het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. We proberen (preventief) systematisch en vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig
hebben. Het gaat hier om leerlingen met een leerachterstand, maar ook om leerlingen met een grote ontwikkelings- of
leervoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl. Door middel van toetsen en observaties volgen we de ontwikkeling
van onze leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Wanneer leerlingen extra zorg nodig hebben, brengen
we d.m.v. analyse en diagnose het probleem in kaart. We bieden, in overleg met ouders zorg op maat aan onze
leerlingen. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij ons onderwijs zo moeten inrichten dat kinderen zich veilig, tevreden en
gesteund voelen. Dit zien wij als een voorwaarde om te komen tot goede leerprestaties. We maken daarbij een
onderscheid tussen algemene zorg voor alle leerlingen, ofwel het geven van goed onderwijs en de zorg voor
leerlingen die extra aandacht behoeven.

Binnen de zorgstructuur op onze school onderscheiden wij 5 niveaus van zorg, te weten:
Zorgniveau 0 Basisgroep met basisaanpak
Zorgniveau 1 Incidentele zorg door leerkracht in subgroep
Zorgniveau 2 Aanmelding bij IB voor leerlingbespreking
Zorgniveau 3

3a Betrokkenheid van interne zorgcommissie (kindbespreking genaamd)
3b Uitvoerende fase van zorgniveau 3

Zorgniveau 4 Betrokkenheid SPPOH (samenwerkingsverband Passend Onderwijs)
Zorgniveau 5 Proces van aanvraag arrangement voor extra ondersteuning binnen de school of verwijzen naar een
andere vorm van onderwijs (SBO of clusterschool), ook via SPPOH.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
E en ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld wanneer een leerling op één of meerdere vakgebieden een
achterstand heeft van meer dan een jaar en hierbij de einddoelen van het onderwijs niet zal halen. Er wordt dan een
uitstroomperspectief opgesteld met tussendoelen die daarvan zijn afgeleid. In de interne zorgcommissie wordt
besloten of er een ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt. Ouders ondertekenen het OPP. De groepsleerkracht zorgt
dat het originele ontwikkelingsperspectief in de zorgmanager komt en dat de doelen en aanpak in het groepsplan bij
de individuele leerlijn komt. Halfjaarlijks wordt het OPP geëvalueerd door leerkracht en intern begeleider. Aan het eind
van het schooljaar vindt een evaluatie met ouders plaats.
De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. De aspecten
rond de zorg op onze school hebben we beschreven in ons Intern Zorgplan, zie bijlage.

Onze doelen zijn:
1. De school houdt in Esis een digitaal zorgdossier bij van iedere leerling.
Aandachtspunt

Prioriteit

Borging van de afspraken m.b.t. Esisgebruik

gemiddeld
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4.21 Afstemming
Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht
(algemeen) met daarop de kenmerken (bevorderende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften) van hun
leerlingen . Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. Na iedere CITO periode worden
individuele doelen Op basis van analyses van toetsresultaten worden de niveaugroepen binnen de domeinen
samengesteld. Dit krijgt stapsgewijs vorm tijdens deze schoolplanperiode. Ook is er ruimte voor leerlingen die een
individuele leerlijn volgen voor een of meerdere vakgebieden. De groepsplannen worden twee keer per jaar
geëvalueerd tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider.
Onze ambitie:
De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Dit wordt mede
vormgegeven door het werken in domeinen.
Aandachtspunt

Prioriteit

Borging van de afspraken m.b.t. groepsplannen

gemiddeld

Niveaugroepen samenstellen op basis van toetsanalyse.en gepersonaliseerd lesstofaanbod
hieraan koppelen

hoog

4.22 Extra ondersteuning
Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP).
Leerlingen die meer dan gemiddeld ondersteuning behoeven op gedrag, krijgen hiervoor ook een OPP om helder te
krijgen wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn om het gedrag zo effectief en efficiënt mogelijk bij te
sturen.
Daarnaast starten alle nieuwkomers met een OPP, een eigen leerlijn om de ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen
volgen. Dit betekent niet direct dat wanneer een leerling uitstroomt naar een ' reguliere' groep, de leerling een eigen
leerlijn gaat volgen. De lat wordt hoog gelegd en leerlingen krijgen zo veel mogelijk op leerjaar lesaanbod en binnen
het programma wordt er nagestreefd om hiaten weg te werken.
Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school
aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t. de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming).
Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1. Er wordt een OPP opgesteld voor iedere nieuwkomer vanaf 6 jaar
2. Het OPP wordt geschreven volgens een vast format
3. Dit OPP wordt 2x per jaar geëvalueerd, bijgesteld en besproken met ouders/ kind
4. Op de planning staat zes maal per jaar een MDO gepland om zorgleerling goed in kaart te brengen
5. Het SOP beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning
6. Het SOP beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

4.23 Talentontwikkeling
Leerkansenprofiel
Onze school is een van de 25 Haagse scholen die een subsidie krijgt van de Gemeente Den Haag om per week de
lestijd van de kinderen te verlengen met 6 uur. Daarmee kan de leertijd op met name het gebied van taal worden
vergroot. Tevens stelt de subsidie ons in staat om professionals aan te stellen die onder meer de muzische-,
creatieve- en motorische vakken een boost geven. Alle vakken die in het kader van het Leerkansenprofiel worden
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aangeboden staan in dienst van de taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen, en samenhang tussen de diverse vakken.
Binnen de lestijd wordt door de groepsleerkracht extra tijd voor taalontwikkeling vrijgemaakt. Tevens zorgt het
aanstellen van vakdocenten voor deze vakken ervoor dat de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd is. Onze school werkt
met het zogenaamde geïntegreerd model: we hebben een evenwichtige verdeling over de dag tussen de cognitieve
en de andere vakken.
Over de organisatie van de onderwijstijdsverlenging merken we op:
1.Dat de vakken die gegeven worden in het kader van het leerkansenprofiel verweven zijn door de dag heen.
2.Dat deze vakken worden gegeven door vakdocenten.
Over de inhoud van de onderwijstijdsverlenging merken we op:
1.De volgende vakken worden gegeven in het kader van het Leerkansenprofiel: STEAM, Engels, (extra)
Bewegingsonderwijs, Tekenen & Schilderen, Techniek, Muziek.
2.Er is binnen deze vakken sprake is van een doorgaande leerlijn.
Onze ambitie is om deze vakken in de komende jaren te verweven met Kernconcepten, waardoor het voor de
leerlingen een samenhangend en betekenisvol geheel worden.

Aandachtspunt

Prioriteit

Het vastleggen van het taalaanbod binnen de Verlengde Leertijdvakken

gemiddeld

De vakken van LKP worden gegeven in logische samenhang en verbinding met
Kernconcepten

gemiddeld

4.24 Passend onderwijs
We hebben de Wet Passend Onderwijs (Staatsblad 5 november 2012) eigenlijk niet nodig om te vinden dat ieder kind
recht heeft op goed onderwijs. Met Passend Onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de
bekostiging van extra onderwijsondersteuning van kinderen neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders,
scholen en gemeenten. Schoolbesturen krijgen een zorgplicht en werken samen in een samenwerkingsverband. Door
de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag
van kinderen en de specifieke kenmerken van de regio. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen
dat kinderen verwezen worden naar het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Voor kinderen die het nodig hebben,
blijft het speciaal onderwijs bestaan.
Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).
De SPPOH beschrijft in het Ondersteuningsplan welke extra ondersteuning het samenwerkingsverband aan de
leerlingen geeft, hoe de zorg wordt georganiseerd, hoe de extra middelen daartoe worden verstrekt en op welke wijze
verantwoording over de besteding wordt afgelegd. Op http://www.sppoh.nl/ staan alle zaken het
samenwerkingsverband betreffende, op overzichtelijke wijze beschreven.
Het bestuur van Lucas Onderwijs ziet er op toe dat de elementen uit het Ondersteuningsplan SPPOH op een
adequate wijze een plek krijgen in het beleid van- en het handelen in de scholen.
We bieden de volgende extra ondersteuning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

School maatschappelijk werk
Sociale vaardigheidstraining
Individuele begeleiding/ondersteuning bij individueel arrangement (vroegere rugzak)
Tekentherapie
Motorische Remedial Teaching
Gedragsspecialisten (deze begeleiden leerkrachten)
Leesondersteuning

Er is een Schoolondersteuningscommissie (SOC) aan onze school verbonden. Deze commissie bespreekt of en
wanneer de grenzen van de zorg die de school zelf kan bieden zijn bereikt en welke vorm van extra ondersteuning de
school zal aanvragen of besluit tot de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs.
Hierin nemen plaats (7 en 8: afhankelijk van te bespreken problematiek):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intern begeleider
onderwijsadviseur van SPPOH
(adjunct)directeur
school maatschappelijk werk
ouders
leerkracht
schoolarts
orthopedagoog HCO

4.25 Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht) en handelingsgericht (gericht op het handelen van de
leerkracht). Daarbij volgen we de individuele leerlijn van ieder kind, stellen we ambitieuze doelen en creëren een
aanpak om de leerling in staat te stellen dit doel te bereiken. Per Cito-toets wordt een individueel doel vastgesteld.
Leidend zijn hierin de leercurve van de leerling, kenmerken van de leerling, de observaties van de leerkracht en de
doelen van de inspectie. Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken wordt ondersteund door ons
leerlingvolgsysteem, de groepsoverzichten en de groepsplannen. Bij de groepsbespreking wordt de uitslag van de
toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde
vaardigheidsscore). Tevens wordt gekeken naar de groei op methodegebonden toetsen en de observaties van de
leerkracht. Als de gewenste groei uitblijft, worden er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken. Deze worden
verwerkt in de groepsplannen (waarin de doelen een aanpak van de leerkracht staan beschreven).
De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de in
de groepsplannen beschreven aanpak toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren hebben
ook de mogelijkheid om bij elkaar te observeren om zo good practice op te doen.
Aandachtspunt

Prioriteit

borging van het uitvoeren van groepsplannen conform afspraak

hoog

4.26 Resultaten
We streven ernaar om iedere leerling de mogelijkheden te geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We zien ook
duidelijk de beperkingen die toetsing van de leerresultaten bij onze populatie leerlingen in zich heeft. De taligheid van
de toetsen vormt voor vele leerlingen een probleem, waardoor de toets niet altijd meet wat hij zou moeten meten.
Tevens is het moeilijk om uit de testresultaten conclusies over het onderwijs op klassen- of schoolniveau te
trekken. De in- en uitstroom van leerlingen is door uiteenlopende redenen erg groot (o.a. verhuizing,
remigratie, tijdelijk verblijf in Nederland, overstap naar een school in nabijheid van huis). Daarom is met de inspectie,
tijdens het schoolbezoek van 28 november 2013, besproken dat het kijken naar individuele leerresultaten het meeste
zicht geeft op de vorderingen en de kwaliteit van het onderwijs. Voor analyse van de opbrengsten op schoolniveau zal
worden gekeken naar de leervorderingen (in vaardigheidsscore) van leerlingen die 4 jaar of langer op de Vuurvlinder
onderwijs hebben gekregen. Uitgangspunt voor de beoordeling van de resultaten zijn de minimumeisen van de
Inspectie. Deze analyse wordt ieder half jaar gemaakt na de afname van de Cito-toetsen. Op basis van de conclusies
uit deze analyse wordt in juli/augustus van elk schooljaar een onderwijsverbeterplan gemaakt voor het nieuwe
schooljaar. De verbeterplannen zijn leidend voor het onderwijs in de groepen en eventuele (structurele) aanpassingen
in het onderwijsbeleid van de school.
Daarbij moet wel vooraf worden geconstateerd dat maar zo'n 20% van de leerlingen langer dan 4 jaar op de
Vuurvlinder verblijven. Dit feit zal in de weging en beoordeling meegenomen worden. Neemt niet weg dat we in de
korte tijd dat kinderen soms op de Vuurvlinder verblijven, we daar het maximaal haalbare uit willen halen.
De opbrengsten van de volgende vakgebieden worden geanalyseerd:
technisch lezen
begrijpend lezen
spelling
rekenen/wiskunde
Tevens is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Deze wordt middels SCOL gemeten en
de resultaten vormen input voor het opstellen van een pedagogisch groepsplan per groep. Tevens wordt
er verbeterpunten op schoolniveau geformuleerd. Deze komen terug in het jaarlijkse onderwijsverbeterplan.

Schoolplan 2019-2023

34

Basisschool De Vuurvlinder

Ontwikkelpunten:
1. Een handleiding voor het maken van de analyses opstellen, zodat deze aanpak overdraagbaar is.
2. Het MT voert jaarlijks een zelfanalyse uit op basis waarvan de jaarplannen worden geëvalueerd en indien nodig,
bijgesteld.
Aandachtspunt

Prioriteit

Onderzoek naar minder talige methode overstijgende toetsen

hoog

Een handleiding voor het maken van de analyses opstellen, zodat deze aanpak
overdraagbaar is

gemiddeld

4.27 Toetsing en afsluiting
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS Esis.
De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met
schoolvoorschriften). Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 7
krijgen alle leerlingen en ouders een pre VO-advies. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito).
Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de
schoolgids. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1.Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem (Esis)
2.Onze school beschikt over een toetskalender
3.Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften
4.Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten
5.Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Route 8 en NIO)
6.Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure.

4.28 Vervolgsucces
Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met
de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart
(resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien
nodig- bij.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1.Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid)
2.Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3
3.De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3
4. Vanwege verhuizingen en emigratie is een groot gedeelte van onze leerlingen niet te volgen.

4.29 Leerkansenprofiel 3.0
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Al 10 jaar biedt de vuurvlinder Verlengde Leertijd d.m.v. het project Leerkansenprofiel van de gemeente Den Haag. De
eerste jaren gebeurde dit na schooltijd in 4 verschillende blokken per jaar. De workshops in deze blokken werden
gegeven door verschillende en wisselende vakleerkrachten. Hoewel de keuzevrijheid voor kinderen groot was, was de
organisatie daarvan een fulltime klus en de kwaliteit zeer wisselend en moeilijk te sturen. 6 jaar geleden zijn we
daarom over gegaan op 6 vaste vakken en hebben daarvoor vaste (vak-) leerkrachten aangenomen voor 6
geïntegreerde vakken, verweven in het basisrooster. We spraken van Leerkansenprofiel 2.0 . De basisvakken zijn
ICT-Mediawijsheid, Techniek, Engels, Sport, Beeldende Vorming en Muziek. Doel is tweeërlei; De kinderen de
gelegenheid geven hun talenten te ontwikkelen en extra tijd voor Taal en Rekenen.
In deze schoolplanperiode zal Leerkansenprofiel 3.0 ontstaan. We willen dat het onverdeeld onderdeel wordt van de
thema's in Kernconcepten, dat leerkrachten die lesgeven binnen de LKP ook een PABO diploma hebben, zodat ze
binnen de domeinen van rol kunnen wisselen als de thema's daarom vragen en dat de inhoud van de lessen
overeenkomt met de eerder omschreven basisvisie:
Bij de visies van de school zijn de ontwikkelingen m.b.t. de vakken in de Verlengde Leertijd en de ambitie richting
kernconcepten uitgebreid beschreven. De samenhangende opdrachten, die vakoverstijgend worden aangeboden,
leiden tot een meer betrokken manier van leren door de leerling. Op deze manier krijgen vakken als sport, beeldende
vorming muziek, techniek, sport, STEAM en Engels meer samenhang en dus meer betekenis voor de kinderen. Ook
verworven taal- en rekenvaardigheden integreren we in deze aanpak waardoor deze vaardigheden functioneel moeten
toepassen.
Bij het formuleren van Kernconcepten wordt uitgegaan van de kerndoelen en leerlijnen van het SLO. Een Kernconcept
legt een vraag of een probleem neer bij de kinderen en stimuleert zo onderzoekend leren. Afhankelijk van de leeftijd
wordt meer of minder sturing gegeven in het zoeken naar een antwoord of oplossing. Het resultaat kan op papier
komen te staan, gepresenteerd worden, maar het kan ook gebouwd worden of op een andere manier fysiek tastbaar
worden gemaakt. Kernconcepten worden door de leerkrachten ontworpen, in samenwerking met de vakdocenten. Aan
elk Kernconcept wordt een periode van ongeveer 8 weken (tussen de schoolvakanties) besteed. De kerndoelen van
de verschillende leerjaren zijn verdeeld over 4 periodes en geclusterd, waardoor er één schoolbreed thema wordt
behandeld in elke periode. De groepen werken daarbinnen aan hun eigen subthema. De thema's worden gezamenlijk
(met de ouders) afgesloten. We werken stapsgewijs aan het uitbouwen van onze aanpak.
Omdat we in de nieuwbouw geen gymzaal hebben toegewezen gekregen zal moeten worden onderzocht of schoolnabij een oplossing kan worden gevonden voor het onderdeel Sport. Als dit niet gebeurt dan moeten we onderzoeken
of een andere manier van bewegingsonderwijs, bijvoorbeeld Dans, het extra sport uur kan vervangen. We hopen
gebruik te kunnen blijven maken van de huidige gymzaal aan de Diamanthorst 10.
Onze doelen en ambities op het gebied van Leerkansenprofiel zijn:
1.We geven Leerkansenprofiel 3.0 een expliciete plaats binnen de Kernconcepten.
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2.We vinden een goede organisatievorm waarbinnen kinderen meer keuze krijgen welk vakgebied zij verder willen
ontwikkelen. (Volg je talenten)
3. Er is duidelijk of we sport en bewegingsonderwijs op dezelfde wijze kunnen blijven aanbieden of er zijn andere
keuzes gemaakt door externe factoren.

Aandachtspunt

Prioriteit

Leerkansenprofiel 3.0 heeft een explicite plaats binnen Kernconcepten

gemiddeld

Kinderen krijgen door een andere organisatievorm een toenemende mate van keuze om hun laag
talenten verder te ontwikkelen.
Er is duidelijkheid of in dezelfde mate het versterkt sportaanbod mogelijk is of dat er
alternatieven moeten worden gevonden

hoog

Bijlagen
1. 2018 Schoolportret LKP Vuurvlinder LKP - externe visitatie

4.30 Neveninstroom
De Vuurvlinder geeft al meer dan een decennium les aan kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse
Taal niet of nauwelijks spreken, de school is de enige met dit aanbod in Den Haag. een klein gedeelte van deze
kinderen is ook afkomstig uit de randgemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg, die onvoldoende plaatsen
hebben. Daarbij zien we de laatste 2 jaar een grote toename van kinderen die al één of meerdere jaren op
internationale scholen hebben gezeten in Den Haag. Hun ouders besluiten voor langere tijd in Nederland te blijven
wonen en dus hun kinderen te laten integreren in het Nederlandse Onderwijssysteem. Deze kinderen komen niet in
aanmerking voor extra Rijkssubsidie omdat ze al langer dan een jaar in Nederland wonen. De Vuurvlinder zou het
daarom beter vinden als niet minder dan een jaar woonachtig in Nederland als norm wordt genomen, maar 1e jaar
Nederlands onderwijs. Daarnaast zien we een toename van statushouders die zich vestigen in de wijk. Ook andere
gezinnen van buitenlandse afkomst vestigen zich in de wijk. Dit heeft de afgelopen 2 jaar geleid tot een flinke stijging
van het leerlingaantal van gemiddeld 180 leerlingen naar meer dan 250 leerlingen. Het aantal neveninstroomgroepen
is toegenomen van 1 aan het begin van de vorige schoolplanperiode, naar 4 op dit moment. Hoewel het niet goed is te
voorspellen, ziet het er naar uit dat de toestroom de komende jaren nog toe zal nemen in Noord Den Haag, ook door
voorgenomen nieuwbouw van woontorens in Bezuidenhout.
De hierboven beschreven niet voorziene groei is van grote invloed op het onderwijs in de Vuurvlinder. Een kind zit
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ongeveer op E3 niveau als het uitstroomt naar de reguliere groep. Gemiddeld doet een kind er 3-4 jaar over om met
alle vakken op een gelijk niveau te komen als een kind wat in Nederland is geboren. Op de Vuurvlinder stromen het
hele jaar kinderen in, zowel bij de kleuters als op andere leeftijden, Na een jaar gaan zij naar de reguliere groep. Dat
kan na de zomervakantie zijn, maar ook na de herfst, kerst en voorjaarsvakantie stromen er kinderen uit naar de
reguliere groep. Daarbij zien we dat er naast de reguliere schoolverlaters van groep 8 ook nog zo'n 50 kinderen per
schooljaar tussentijds vertrekken door verhuizing of andere schoolkeuze doordat zij op niveau zijn gekomen. Daardoor
heeft de Vuurvlinder maar zo'n 40 kinderen die langer dan 4 jaar op onze school zitten.
Het is dus een hele klus voor de leerkrachten om de hele klas op individueel niveau te bedienen, mede omdat de
groepsgrootte vrijwel gelijk is aan een school met Nederlandse kinderen.
We denken en hopen, door ons onderwijs te organiseren in Domeinen en meer te gaan werken met niveaugroepen,
beter tegemoet te komen aan de individuele niveaus en onderwijsbehoeften van onze kinderen.
Daarnaast streven we ernaar om hierbij voor ieder individueel kind de lat zo hoog mogelijk te leggen en ambitieuze
doelen te stellen. De groei van kinderen vertaalt zich bij ons op school op individueel niveau en niet op groepsniveau.
Groepsresultaten en eindresultaten vertalen niet op de juiste manier de groei en ontwikkeling die kinderen doormaken
op onze school.
De Gemeentelijk subsidies voor neveninstroom zijn het afgelopen jaar meer dan gehalveerd. Schakelklassen zijn de
afgelopen 4 jaar vrijwel wegbezuinigd. Het instroomonderwijs lijkt steeds meer onder druk komen te staan. De
Vuurvlinder zal zich deze schoolplanperiode dan ook hard maken voor een grotere inhoudelijke en financiële
erkenning voor het onderwijs aan anderstalige kinderen, zowel bij het Rijk als bij de Gemeente.
Ook zal de Vuurvlinder de komende 2 jaar extra aandacht besteden aan het NT2 onderwijs binnen de Domeinen. Door
de wisselingen in team en nieuwe krachten merken we dat deze expertise extra aandacht behoeft.

Beoordeling
De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)
Aandachtspunt

Prioriteit

Thematisch onderwijs in de NT2 groepen vormgeven en beschrijven

gemiddeld

Met het bestuur bepalen waar het maximale draagvermogen in leerlingaantal ligt voor de
Vuurvlindert

hoog

NT2 onderwijs in de reguliere Domeinen ondersteunen en (her-)implementeren

gemiddeld

4.31 Zomerschool
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De Vuurvlinder organiseert samen met Vóór Welzijn dit schooljaar voor de 8e keer de zomerschool voor Haagse Hout.

De Zomerschool is begonnen met 80 - 100 leerlingen. Inmiddels wordt al 2 jaar voor maximaal 120 leerlingen uit de
wijk Mariahoeve de Zomerschool georganiseerd. De Vuurvlinder organiseert de Zomerschool in samenwerking met de
andere basisscholen in Mariahoeve. Meestal zit de school enkele weken na het verschijnen van het aanmeldformulier
op de website al vol.
Ook zien we een toename van leerlingen uit het internationale onderwijs. Op de Zomerschool wordt in de ochtend
door leerkrachten taal gegeven aan de hand van een speciaal voor de Zomerschool ontworpen programma. In de
middag neemt Vóór Welzijn het over met culturele en sportieve activiteiten.
Na 8 jaar vragen we ons af of de gelden voor de zomerschool t.b.v. taalonderwijs wellicht effectiever kunnen worden
ingezet. De afgelopen jaren is drastisch bezuinigd op neveninstroomonderwijs en schakelklassen. We missen in onze
school vooral de schakelklassen voor kinderen die uit de NT2 groepen in de reguliere groep komen. Het zou zeer
aanvullend zijn als deze kinderen, die gemiddeld op groep 3 niveau Nederlandse Taal uitstromen naar de reguliere
groep, op deze manier een extra duw in de rug te geven bij het inhalen van die taalachterstand. We willen dan ook de
komende jaren in gesprek met ons bestuur en de gemeente kijken of deze voor de Zomerschool bestemde gelden
wellicht anders in te zetten zijn op de Vuurvlinder.
Mocht de Gemeente bij het huidige beleid blijven organiseren we ook met alle plezier de Zomerschool voor de wijk
Mariahoeve.
Aandachtspunt

Prioriteit

Via het bestuur de vraag aankaarten bij de Gemeente of de gelden voor de zomerschool
effectiever kunnen worden benut voor taalonderwijs

laag

4.32 Onderwijstijd
De school organiseert voldoende onderwijstijd. Door het leerkansenprofiel hanteert de school een rooster van 6 uur
extra leertijd per week. We hebben daarom vanaf de kleuters t/m groep 8 een rooster van 08.15-12.00 uur en 12.4515.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag van 08.15-13.15 uur. Daarmee hebben we 30
uur per week. Hiermee zitten we ruim boven de wettelijke norm.
Daarnaast wordt ieder jaar aan de hand van de domeinroosters gekeken of er voldoende tijd wordt besteed aan de
basisvakken taal en rekenen.
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5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
Het integraal personeelsbeleid van Lucasonderwijs richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gebruik Leertijd
Pedagogisch handelen
Didactisch handelen
Afstemming (HGW)
Klassen(domein)management
Samenwerken met collega's
Opbrengstgericht werken
Beroepshouding
Communicatie

De competenties en de criteria staan centraal bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken en zijn verwerkt in de
beoordelingsformulieren binnen het digitaal bekwaamheidsdossier van Cupella.
De gesprekkencyclus zal qua inhoud en vorm de komende jaren worden vernieuwd, conform de richtlijnen van
Lucasonderwijs.
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1. Een flexibele werkhouding en eigen verantwoordelijkheid
2. Eigenaarschap van de vormgeving van het onderwijs in het domein, binnen de gestelde kaders
3. Innovatief, veranderingsbereid, onderzoekend en verbeterend
4. Gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid
5. Vakinhoudelijk didactisch en pedagogisch handelen
6. Een professionele werkhouding.

Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een competentieset voor leraren

2.

We beschikken over een functionerende gesprekencyclus

3.

We beschikken over een gevalideerd observatie-instrument, aansluitend bij Cupella en de gesprekkencyclus

Aandachtspunt

Prioriteit

Vormgeven van de nieuwe gesprekkencyclus conform de richtlijnen van Lucasonderwijs

hoog

Keuze maken voor een gevalideerd observatie instrument wat aansluit bij ons
onderwijsconcept

gemiddeld

5.2 Bevoegde en bekwame leraren
Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de
bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Daarin staat de
gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de
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bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. In de
gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van
bekwaamheid. Tenslotte werken alle betrokkenen met een bekwaamheidsdossier in Cupella.

5.3 Organisatorische doelen
De Vuurvlinder is een Brede School en wil toewerken naar een situatie waarin taken en functies binnen een IKC 0-18
elkaar aanvullen en op elkaar aansluiten. Dit vergt flexibiliteit, inzet en bezieling van het (toekomstige) personeel. Het
aannamebeleid van het personeel is er op gericht mensen te vinden die een brug willen bouwen tussen de
verschillende instellingen, te zoeken naar mogelijkheden waarin we ons aanbod en curriculum kunnen versterken met
elkaar en bereid zijn een doorgaande en eenduidige lijn te ontwikkelen. Daarbij moeten ze bereid zijn te weken in
Domeinen in samenwerking met andere collega's.
Ook moeten ze veel inspanning willen leggen in het ontwerpen van gepersonaliseerd en betekenisvol onderwijs aan
onze multiculturele doelgroep.
Dit vergt extra inspanning boven de reguliere taak om deze organisatie met elkaar te bouwen. De gewenste situatie in
2023 is naast het behoud van de bestaande functies nog niet te voorzien. Tijdens deze schoolplanperiode zal duidelijk
worden welke expertise daarin gewenst is en zullen mogelijk nu nog niet bestaande functies ontstaan.
We zijn ons er van bewust dat er extra investeringen nodig zijn om dit ideaal te bereiken. Daarom zal naast een hoop
vrijwillige inzet voor dit doel ook gekeken moeten worden naar tijdelijke financiële en formatieve uitbreiding om het IKC
0-18 te continueren. Extra financiële steun vanuit de Gemeente en het Bestuur is hierbij onmisbaar.

5.4 De schoolleiding
De schoolleiding uit de directeur en de adjunct-directeur. Deze zijn (eind)verantwoordelijk voor de inhoud en
organisatie van het onderwijs, personeelsbeleid, financiën en facilitaire aangelegenheden.
Daarbij laten zij zich voeden door de feedback van het Management Team, bestaande uit de IB-er, de
oudercoördinator en de Kernconcepten-coördinator.
Daarnaast hebben de domeinleiders en de domeinen een grote eigen zeggenschap in het vormgeven van het
onderwijs. Minimaal zes keer per jaar hebben zij overleg met het MT om dit beleid op elkaar af te stemmen en te
evalueren en verbeteren.
De directie heeft als visie dat eigenaarschap van leerkrachten over hun eigen ontwikkeling en schoolontwikkeling
zoveel mogelijk moet worden bevordert. Hierbij gaan we in de basis uit van vertrouwen in de deskundigheid en
professionaliteit van het team. Eigenaarschap is afhankelijk van individuele ervaring en competenties van de
leerkracht en zal op maat en naar behoefte worden ingericht.
De schoolleiding bewaakt hierbij of de algemene schoolkwaliteit niet in het geding komt en corrigeert zo nodig.

5.5 Beroepshouding
De kwaliteit de leerkrachten op onze school werken is de sleutel tot succes. Naast de lesgevende capaciteiten zijn
eigen verantwoordelijkheid, bevlogenheid, passie en inspiratie van onze medewerkers de basis voor hun dagelijkse
inzet. Naast de lestaken wordt ook extra inzet gevraagd op gebieden van Brede school/wijkactiviteiten, zorg voor
leerlingen, Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:
1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. De leraren hebben een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. hun persoonlijke ontwikkeling en zijn daartoe
gemotiveerd en nemen zelf initiatief
4. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken
5. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
6. De leerkrachten zijn bereid zich in te zetten voor de extra activiteiten die de Vuurvlinder als Brede School (mede-)
organiseert.
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5.6 Professionele cultuur
In onze school komen leerkrachten en leerlingen samen om van en met elkaar te leren. Wij werken aan een cultuur
die gericht is op verbetering en ontwikkeling, waar sprake is van een continue leersituatie voor leerlingen en
professionals. Wij doen dat langs drie wegen:
Onze school streeft er naar zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap door met elkaar
onderwijs te ontwerpen en onderzoek te doen. Dit kan gebeuren in een collegiale, gelijkwaardige situatie, maar
ook in een opleidingssituatie.
Deze krijgt vorm in:
Duurzame Inzetbaarheidsuren binnen de Normjaartaak waarin op grond van de schoolontwikkeling individuele
invulling wordt gegeven aan de behoefte van de leerkrachten,
Deelname aan het domeinoverleg, waardoor men met elkaar het onderwijs binnen het domein vormgeeft en
zichzelf daarin ontwikkelt
Stimuleren deelname aan aanbod van Lucas academie
Persoonlijke trajecten t.b.v. professionalisering of specialisatie
teambrede deskundigheidsbevordering, begeleid door CED of andere externe partijen.
1. We stimuleren de persoonlijke professionaliteit van onze medewerkers en onze schoolleider door te vertrekken
vanuit de eigen passies en talenten. Scholing, onderling lesbezoek, visitaties en collegiale consultatie dragen bij
aan de ontwikkeling van onze professionaliteit. We verkennen vragen rondom het kind en zijn ontwikkeling en
rondom de effectiviteit van onderwijsstrategieën die daarop kunnen aansluiten. Leraren houden hun eigen
ontwikkeling bij in een digitaal portfolio/bekwaamheidsdossier. (Cupella)
2. Op onze school verwachten we eigen initiatief en verantwoordelijk van de leerkracht ten aanzien van zijn/haar
persoonlijke ontwikkeling in lijn met de schoolontwikkeling.

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de pabo’s In Holland en de Leidse Hogeschool de
gelegenheid om ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire
of LIO-er in de klas wil (kan) begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s. Voor
de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool.
Ook maken we gebruik van MBO stagiaires - opleiding onderwijsassistent en hebben we Middelbare scholieren die
hun Maatschappelijke Stage bij ons op school vervullen.

5.8 Introductie en begeleiding
Nieuwe leraren krijgen een mentor (een meer ervaren collega). Deze mentor voert het introductiebeleid (zie bijlage)
uit, waarbij het speerpunt ligt op de bespreking van de competenties. De nieuwe collega wordt op de hoogte gesteld
van de missie, de visies en de ambities van de school. Een beginnende leraar krijgt in een inductietraject de
mogelijkheid zijn basisvaardigheden te versterken, eventueel ondersteund door een coach en in samenwerking met
de Lucasacademie.
Bijlagen
1. Begeleidingsplan Nieuwe leerkrachten

5.9 Taakbeleid
Met betrekking tot het taakbeleid heeft onze school gekozen voor het overlegmodel/basismodel. De concrete
uitwerking is vastgelegd in een jaartaak en werktijdenregeling. Binnen het taakbeleid van Lucas Onderwijs is
duurzame inzetbaarheid een aandachtspunt. Bij de invulling van het taakbeleid op schoolniveau wordt rekening
gehouden met de individuele mogelijkheden van de medewerkers in relatie tot hun persoonlijke omstandigheden en
de levensfase waarin ze verkeren. Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. De taken
zijn onderverdeeld in lesgevende taken, groepstaken en professionalisering (zie voor de uitwerking de normjaartaak).
Elk jaar wordt er bekeken of de taken goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan
van wensen en sterke kanten van de personeelsleden. Tenslotte worden er jaarlijks afspraken gemaakt over
deskundigheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid.
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5.10 Collegiale consultatie
Collegiale consultatie moet de komende 4 jaar uitgroeien tot een normale en gewenste vorm van leren van elkaar.
Binnen de domeinen krijgt dit al meer vorm doordat de leerkracht al door de nieuwe organisatie in verbinding staat met
zijn collega's. Ook bestaat de mogelijkheid om de VLT vervanger in te zetten om bij andere leerkrachten te gaan
kijken.
Ook Lucas-breed zal worden gezocht naar mogelijkheden tot collegiale consultatie met scholen die vergelijkbare
ontwikkelingen doormaken als de Vuurvlinder.

5.11 Het bekwaamheidsdossier
In het bekwaamheidsdossier laat elke leraar op individueel niveau zien op welke wijze hij gewerkt heeft aan het op
actueel peil houden van zijn beroepskwaliteit in relatie tot de schoolontwikkeling. Daarom staan zowel de gemaakte
afspraken als de bewijsstukken geregistreerd in het bekwaamheidsdossier van het personeelslid. Wij houden dit
dossier in digitale vorm bij in Cupella

5.12 Beoordelingsgesprekken
De directie voert tweemaal een beoordelingsgesprek met medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Daarnaast
wordt er minimaal 1 x per 4 jaar een beoordelingsgesprek gevoerd met iedere werknemer. Het doel van dit
beoordelingsgesprek is het geven van inzicht in de functievervulling van de medewerker gedurende het
beoordelingstijdvak. Hiervoor wordt het competentieprofiel gebruikt.
In het kader van de nieuwe CAO zullen we leraren beoordelen als ze van LA3 naar LA4 gaan(van startbekwaam naar
basisbekwaam) en wanneer ze van LA7 naar LA8 gaan (van basisbekwaam naar vakbekwaam). Daarbij zullen we
gebruik maken van een beproefd instrument.

5.13 Professionalisering
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentie set
en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte
scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school.
De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering. Het jaarlijkse aanbod van
Lucas Academie wordt actief onder de aandacht gebracht bij alle medewerkers .

5.14 Verzuimbeleid
Een zieke werknemer vraagt ziekteverlof aan bij de directie. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook
beter bij de directie. Bij dreigend langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij arbodienst.
Bij kort veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Langdurig verzuim wordt
afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft het functioneren op school valt onder de
verantwoordelijkheid van de directeur.

5.15 Mobiliteitsbeleid
Er kan sprake zijn van verplichte en vrijwillige mobiliteit. Bij krimp van formatie kan het gebeuren dat tot verplichte
mobiliteit van personeel moet worden overgegaan.
Naast verplichte mobiliteit bestaat er de mogelijkheid om aan te geven vrijwillig van werkplek te willen veranderen, de
vrijwillige mobiliteit. Deze notitie behandelt beide soorten mobiliteit door elkaar heen, omdat we trachten beide soorten
met elkaar te combineren. Omdat vrijwillige mobiliteit ook een bijdrage kan leveren aan kennisdeling tussen scholen
en collega’s en aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, geven we bijzondere aandacht aan die
mogelijkheid.
De schoolontwikkeling en doelgroep van de Vuurvlinder is zeer specifiek. Wanneer blijkt dat dit niet past bij de
competenties, persoonlijke drijfveren en ontwikkeling van de werknemer wordt er gekeken of er, indien er sprake is
van een vaste aanstelling en met instemming van de werknemer, doelgericht gekeken of er binnen de Lucas een
school is die beter hierbij past.
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Bij medewerkers die langer dan 8-10 jaar werkzaam zijn op de Vuurvlinder wordt de mogelijkheid van vrijwillige
mobiliteit standaard besproken tijdens functionerings- en ontwikkelingsgesprekken om gezamenlijk te kijken of dit
mogelijkheden geeft t.o.v. persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast geeft het toekomstig lerarentekort druk op dit beleid. Het is niet makkelijk om nieuwe leerkrachten te
werven en on die reden wordt men wat voorzichtiger in het stimuleren van mobiliteit.

5.16 Toekomstgericht personeelsbeleid
De school werft met het huidige en toekomstige lerarentekort expliciet leerkrachten die bewust kiezen voor de unieke
doelgroep en onderwijsconcept. Dit biedt een uitdaging voor diegenen die al langere tijd binnen een traditionele
onderwijssetting werkzaam zijn en hun carrière een andere wending willen geven.
Daarnaast zet de school bewust in op het plaats bieden aan,- en begeleiden van zij-instromende leerkrachten en
onderwijsassistenten die de PABO willen doen. Daarmee hopen we ook voor de toekomst ons personeel op te leiden
en aan de invulling van onze formatie te kunnen voldoen. Aan de andere kant zijn we ons bewust van het feit dat
verandering van onderwijsconcept ook leidt tot vertrek van leerkrachten die niet in een domein willen werken. Dit is de
afgelopen jaren ook al gebeurd.
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6 Organisatie en beleid
6.1 Organisatiestructuur
Onze school is een van de 54 PO scholen van de Lucas Onderwijs. De directie geeft, onder eindverantwoordelijkheid
van de clusterdirecteuren Primair Onderwijs van de Stichting, leiding aan de school. De directie is integraal
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De school heeft de beschikking
over een MR. Op stichtingsniveau is er een GMR.
De besturingsfilosofie staat omschreven in het koersplan van Lucas Onderwijs. De school conformeert zich aan deze
filosofie.
De komende 4 jaar wordt toegewerkt naar een Kindcentrum. Dat zal de komende jaren invloed hebben op de
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. In welke mate is nu nog niet afgesproken en vastgelegd. Dit wordt
nader beschreven in hoofdstuk 6.8.

6.2 Groeperingsvormen
De school gaat vanaf het schooljaar 2019-2020 uit van het werken in domeinen. In het nieuwe gebouw (vanaf het
schooljaar 2021-2022) zijn de ruimtes niet meer verdeeld in klaslokalen, maar in domeinruimten, waarin plaats is voor
70-90 leerlingen per domein, op leeftijd gegroepeerd. De indeling van deze leeftijden is afhankelijk van de niet
voorspelbare in en uitstroom van leerlingen uit het buitenland. Ieder jaar zal er gekeken moeten worden naar een
goede balans.
In ieder geval zal het Kindcentrum bestaan uit 4 domeinen. In beginsel gaan we uit van een domein 0-4 jaar, een
domein van 4-7 jaar, een domein van 7-10 jaar en een domein van 10-12 jaar.
Binnen die domeinen willen we flexibel en gepersonaliseerd omgaan met het indelen van kinderen.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zal er een begin worden gemaakt met het werken in domeinen. Voorlopig beginnend met
het samenvoegen van 2 groepen met daaraan gekoppeld 1 of 2 Nt2 groepen. Vanuit deze groeperingsvorm willen we
de eerste ervaringen opdoen in deze samenwerking tussen leerkrachten en leerlingen, groepsdoorbrekende
activiteiten en vakken en toenemende verantwoordelijkheid voor leerlingen voor hun eigen leerproces. Ook het werken
met Kernconcepten maakt hier onderdeel van uit.
Op basis van deze ervaringen worden afspraken gemaakt en geborgd. Op deze manier gaan we zo goed mogelijk de
nieuwe onderwijsruimte van de nieuwbouw tegemoet.

Aandachtspunt

Prioriteit

Binnen de eerste omschreven kaders wordt vanaf schooljaar 2019-2020 gewerkt in
domeinen

hoog

Ervaringen en afspraken over het werken in domeinen worden vastgelegd en geborgd

gemiddeld

6.3 Het schoolklimaat
Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is.
Op een school met neveninstromers van alle leeftijden en vanuit zoveel verschillende culturele en sociale
achtergronden is het in de eerste plaats ons doel om deze kinderen een veilige en geborgen plek te geven. Meestal
hebben deze kinderen er niet zelf voor gekozen om naar Nederland te verhuizen en terecht te komen in deze voor hen
onbekende en nieuwe omgeving. Ook zijn er kinderen die vanwege de situatie in hun thuisland gedwongen zijn te
vertrekken en door de dingen die ze daar hebben gezien en meegemaakt traumatische ervaringen hebben opgedaan.
Ieder kind op de Vuurvlinder draagt wel een verhaal bij zich. Ook voor de ouders is de situatie nieuw en vaak anders
dan zij vanuit hun thuisland kennen. Ook zij hebben tijd nodig om te wennen en zich aan te passen aan Nederlandse
afspraken, normen en waarden. Op de Vuurvlinder geven we kinderen en ouders de tijd om te wennen, zich welkom
en veilig te voelen en zich van daaruit te ontwikkelen. Voor de kinderen is het een basisvoorwaarde om tot leren te
komen. We zien dat dat bij het ene kind langer tijd nodig heeft dan het andere. Het team van de Vuurvlinder is zich
hiervan bewust en werkt zeer gedreven aan het scheppen van een veilig en open schoolklimaat voor kinderen en
ouders,
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Net als bij veel andere zaken bij ons op school voldoet daarin niet alleen een methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. We hanteren de methode Leefstijl, maar veel vaker sluiten we aan op actuele gebeurtenissen in de klas
of bij een individuele leerling. Het bespreken van gevoelens, ervaringen en gebeurtenissen in de actualiteit is daarbij
zeer belangrijk.
Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Taal en gewoonte die ouders meenemen vanuit hun thuisland spelen
daarbij een grote rol. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend en gebruikelijk om actief betrokken te zijn bij de
school. We geven de ouders de tijd en de kans hieraan te wennen, organiseren taalcursussen voor hen om de
drempel te verlagen en gaan bij nieuwe ouders op huisbezoek om de basis voor deze samenwerking te leggen.
Informatieavonden worden meestal niet druk bezocht. Het is voor veel ouders onwennig. Presentaties waar hun
kinderen een rol spelen (aan het eind van een thema) of feesten waarbij gegeten wordt en ouders de lekkernijen uit
hun eigen land kunnen presenteren worden goed bezocht. We proberen hier dan ook zoveel mogelijk op in te zetten.
We starten ieder schooljaar met de 'Gouden Weken'. Hierin werken we aan groepsvorming, formuleren de
domeinregels en afspraken en doen diverse spelletjes en activiteiten die het schoolklimaat bevorderen. Dit legt een
goede basis voor het schooljaar.

Kwaliteitsindicatoren
1.

De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school daartoe onderneemt

2.

De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school

3.

De leerlingen tonen zich betrokken bij de school

4.

Het personeel voelt zich betrokken bij de school

5.

De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor elkaar

6.

De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het
schoolklimaat

7.

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het
gebied van sociale veiligheid op school voordoen

8.

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school

9.

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school
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6.4 Veiligheid
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. Een veilig klimaat vinden wij heel belangrijk
en heeft een prominente plaats in ons schoolbeleid (zie ook missie/visie. We zijn van mening dat dit zich niet in eerste
instantie vertaald in protocollen, maar in de omgang met elkaar.
De school heeft vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt.
Dit zijn:
fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of internet
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
vernieling
diefstal
De school registreert mogelijke incidenten in Esis.
Onze school hanteert een actief beleid om incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze regels
worden ook daadwerkelijk gehanteerd en er wordt opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag.
Bij ernstige overschrijdingen hanteren we een Gele Kaart systeem. Drie Gele Kaarten binnen 2 maanden kunnen
leiden tot schorsing. Het systeem heeft een preventieve werking bij grensoverschrijdend gedrag en wordt voornamelijk
daarvoor ingezet.
De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: LEEFSTIJL. De lessen
sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. Pestgedrag wordt
gesignaleerd en behandeld volgens ons pestprotocol.
De school beschikt over een veiligheidsplan waarin onder andere zijn opgenomen:
een klachtenregeling (zie schoolgids),
een klachtencommissie en een (interne en externe) vertrouwenspersoon
een pestprotocol
een veiligheidsplan
In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid.
Op 26 mei 2015 is de wet 'sociale veiligheid op school' aangenomen.
In augustus 2015 zal deze in werking treden. In deze wet is opgenomen dat een school voor iedere leerling een
sociaal veilige leeromgeving dient te waarborgen.
Belangrijkste 3 punten uit de wet voor elke school:
1. Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
2. Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
3. Beleggen van de volgende taken bij een persoon: een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders
en coördinatie van het anti-pestbeleid.
De ambitie op het gebied van veiligheid wordt vormgegeven en beschreven in ambitiedocument 2.0 voor KC
ontwikkeling. Dit wordt het komend schooljaar uitgewerkt (2019-2020) Tenslotte is veiligheid niet voor niets 1 van de 4
agendapunten die de gemeenschappelijke partners gezamenlijk hebben gekozen als ambitie en basis voor de
samenwerking.
Aandachtspunt

Prioriteit

Jaarlijks herzien veiligheidsplan

gemiddeld

Gezamenlijk veiligheidsplan maken voor KCDiamant,

gemiddeld

Veiligheidsbeleid beschrijven in ambitiedocument 2.0 voor KC ontwikkeling

hoog
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6.5 Arbobeleid
Onze school heeft met Zorg voor de Zaak een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de de bedrijfsarts een probleemanalyse op. De directeur en de
zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de
bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leefen werkklimaat in en rondom de school.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.
In 2012 is een RI&E uitgevoerd. De aandachtspunten worden jaarlijks gemonitoord en bijgesteld. (zie bijlage
aandachtspunten)
Daarbij moet worden vastgesteld dat we in een oud gebouw zitten en binnen 3 jaar nieuwbouw verwachten. Een
aantal zaken zal pas dan zijn verbeterd.
Aandachtspunt

Prioriteit

jaarlijks monitoren en bijstellen RI&E aandachtspunten

hoog

Bijlagen
1. RI&E 2017

6.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we interne communicatie van groot belang. Hierin gaat het om gestructureerd geïnformeerd te
worden maar ook om de eigen verantwoordelijkheid on geïnformeerd te zijn.
De afgelopen jaren is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers hierin toegenomen. Werknemers wonen op
vrijwillige basis vergaderingen bij en kiezen daarvoor op basis van de inhoud van de agenda. Wanneer een
werknemer regelmatig ontbreekt bij vergaderingen volgt een gesprek met de directie om de reden te achterhalen. We
willen namelijk wel graag dat de medewerkers zich intrinsiek betrokken voelt bij de schoolontwikkeling. Veel
informatie wordt gedeeld op SharePoint en via de mail. Daarnaast is er vier keer per jaar een teamvergadering
georganiseerd. Vanaf 2019-2020 zal er iedere maand een Domeinoverleg zijn en de Domeinleiders hebben minimaal
6x per jaar overleg met het Management Team om beleid en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Op de
Vuurvlinder is het uitgangspunt dat Directie, MT en leerkrachten met elkaar het beleid formuleren een uitzetten. Het is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin de beleving, draagkracht en mening van de leerkracht een leidende
factor moet zijn. De directie bewaakt daarbij of de eindresultaten behaald worden en stuurt zo nodig bij. Er zijn ook
diverse werkgroepen en commissies om op basis van interesse kunnen aansluiten.
Vergadertijd wordt kort, efficiënt en op inhoud gericht georganiseerd. Andere zaken en evaluaties doen we zoveel
mogelijk via de mail.
In een school waarin we voor de leerlingen een toenemende mate van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces
willen aanleren is het vanzelfsprekend dat de Directie van haar personeel verwacht ook verantwoordelijk te zijn voor
haar eigen rol, ontwikkeling en leerproces. We verwachten hierin van elkaar een volwassen, professionele en open
werkhouding.

6.7 Samenwerking
Als Brede Buurtschool in ontwikkeling naar KC Diamant (zie aparte paragraaf) zijn we ervan doordrongen dat
samenwerking met de partners en andere instanties in de wijk essentieel is om te komen tot een zo breed en
afgestemd mogelijk aanbod voor onze kinderen, ouders en de wijk. Dit geeft een meerwaarde aan het (diverse)
aanbod van de school en biedt ouders en kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen. 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.
De school werkt daarvoor samen met:
Vóór Welzijn /Jongleren
Diamant College
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2 Samen
Diamanttheater
Resto van Harte
Tuinen van Mariahoeve
Wijkberaad Mariahoeve
Residentie Orkest en leerorkest
Sportclubs in de wijk
Kunstpost
Stadsdeelkantoor
In het kader van zorg werken we samen met:
De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
SPPOH

6.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Onze doelen en ambities zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
Ouders worden adequaat betrokken bij de ontwikkeling van hun kind
Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie en we vinden manieren om dit te
bevorderen
8. Ouders worden frequent geïnformeerd over schoolzaken via mijnschoolinfo
9. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind online volgen in een digitaal portfolio
10. Ouders bespreken met kind en leerkracht de leerdoelen van het kind
Aandachtspunten van dit hoofdstuk staan reeds beschreven in andere onderdelen en hoofdstukken van dit schoolplan.
We streven ernaar om deze ambities gezamenlijk door te trekken naar de partners van het Kindcentrum.
Aandachtspunt

Prioriteit

Ouders betrekken bij het schoolbeleid d.m.v. kleine klankbordgroepen

gemiddeld

6.9 Overgang PO-VO
We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Vanaf
schooljaar 2014-2015 is de centrale eindtoets verplicht. Deze wordt afgenomen tussen half april en half mei. Onze
school hanteert de adaptieve eindtoets van Route 8.
Voor de aanmelding en plaatsing in het voortgezet onderwijs volgen wij de Haagse BOVO-procedure: zie bijlage.
Over de advisering merken we verder op:
1. We werken met een pre-advies in groep 6 & 7
2. We hebben de adviseringsroute omschreven (zie bijlage)
3. We houden bij ons advies rekening met taalachterstanden en het ontwikkelingsperspectief wat wij daarbij zien.
Daarbij willen we dat de verschillen tussen de overgang PO-VO in de toekomst afnemen en zoeken met het Diamant
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College naar doorlopende leerlijnen en samenwerking met collega's in het VO. We onderzoeken de ontwikkeling van
een 'junior college' vanaf groep 7 t/m de 2e klas VO op kleinschalig en lokaal gebied.
We onderzoeken mogelijkheden om maximale kansen te scheppen voor de toekomst van onze leerlingen.
Gepersonaliseerd leren in een doorgaande lijn met het VO is hierin onze toekomstdroom.
Door de toekomstige fysieke nabijheid van het Diamantcollege kunnen deze mogelijkheden optimaal worden
onderzocht. Zie ook hoofdstuk 6.8.

6.10 Privacybeleid
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garandeert we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids. De
belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:
1.
2.
3.
4.

We beschikken over een privacyreglement
We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens
We beschikken over afspraken over de leerlinggegevens
We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven

We houden ons daarbij aan het privacy reglement en aanvullende protocollen van Lucasonderwijs (zie bijlagen)
Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Privacy reglement Lucasonderwijs
protocol cameratoezicht Lucasonderwijs
protocol datalekken Lucasonderwijs
protocol sociale media Lucasonderwijs

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie
Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat we nauw samenwerken met
peuterspeelzaal 't Vlindertje in onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het
onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school
(vroegschool: groep 1 en 2) en de voorschool maken gebruik van de methode Startblokken. Door dezelfde methode te
gebruiken sluit het aanbod naadloos op elkaar aan.We onderhouden een zeer goede relatie met de voorschool en
beschouwen het team van 3 leidsters als onderdeel van het schoolteam. Er is in alle gevallen van plaatsing op de
basisschool sprake van een warme overdracht. De school heeft een voorschoolcoördinator die de doorgaande lijn, het
beleid en het contact bewaakt.
Mede daardoor hebben we het volgende bereikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wij beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid
Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)
Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)
De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE
Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
De opbrengsten zijn van voldoende niveau

In de voorbereiding voor het KC Mariahoeve zal de doorgaande lijn 0-7 verder worden uitgewerkt met Vóór Welzijn en
2Samen. Er zal gekeken worden naar verregaande samenwerking en afstemming pedagogisch en didactisch beleid.
Mogelijk vloeit dit samen tot 1 aansluitend aanbod voor deze leeftijd.

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang. De vraag naar deze opvang
is momenteel te klein. Op het moment dat deze vraag toeneemt zal 2Samen dit aanbod verzorgen. Voor de
naschoolse opvang werken we ook met hen samen. Sinds schooljaar 2018-2019 is de BSO gevestigd in ons gebouw
in de Horst. Daar maken gemiddeld 10-15 kinderen gebruik van. Het is ons streven om intensief samen te werken met
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instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse activiteiten. De bovenbouw kan gebruik maken van
het naschoolse aanbod van het Diamantcollege, we werken samen met Resto van Harte en de Tuinen van
Mariahoeve en organiseren naschoolse projecten met hen.
We participeren in het leerorkest de Residents waarin kinderen na school een instrument leren bespelen en in het
kader van schoolsport zijn er 3x per week karate lessen op school. De schoolsportcoördinator organiseert ook
wisselende sportactiviteiten na schooltijd i.s.m. sportclubs in de buurt.
De Vuurvlinder is continu op zoek naar mogelijkheden met partners in de wijk om dit aanbod te onderhouden en uit te
breiden. Met deze partners willen we komen tot een gemeenschappelijk aanbod voor de wijk en de school.

6.13 Ontwikkelen Kindcentrum Diamant

Al in 2013 zijn de eerste stappen gezet om samen met het Diamant College, 2 Samen, De Vuurvlinder en Vóór Welzijn
(nu Jongleren) én het CJG een Kindcentrum te vormen op de locatie van het Diamant College. In een gezamenlijk
proces, begeleid door de Wisselwerkers, is in 2015 een startdocument tot stand gekomen waarin we de gezamenlijke
doelen en pijlers van het toekomstige Kindcentrum hebben benoemd: Talentontwikkeling, Taal, Gezondheid en
Veiligheid. Het uitgangspunt was toen dat het nieuwe gebouw er in 2017 zou staan, tegen de rechterzijde van het
Diamant College.
Om diverse redenen is er vertraging opgelopen in het bouwproces en is het CJG vanwege gebrek aan ruimte op de
beschikbare kavel afgehaakt in het project.
In de tussentijd zijn de overgebleven partners wel doorgegaan met 'het plukken van laaghangend fruit' op gebied van
de gekozen pijlers. Daarin zijn de eerste doorlopende leerlijnen gevormd en geformuleerd en mooie gezamenlijke
projecten gedraaid waarvan een aantal reeds zijn verankerd in het aanbod van de partners. Nog steeds worden deze
initiatieven inhoudelijk verder uitgebouwd en voortgezet en daar waar wij kansen zien uitgebreid (zie jaarplan KC
Diamant 2018-2019). Het is de verwachting dat het nieuwe gebouw in augustus 2021 in gebruik kan worden genomen.
Het CED is in 2018 gevraagd het inhoudelijk proces te begeleiden wat leidt tot een intensieve samenwerking tussen
De Vuurvlinder, Diamant College, 2Samen en Vóór Welzijn/Jongleren. We hebben de ambitie om deze samenwerking
op de volgende gebieden vorm te geven:
Bestuurlijke samenwerking: De partners werken met een samenwerkingsovereenkomst of andere juridische
samenwerkingsovereenkomst.
Didactisch handelen : Organisaties delen visie op didactisch handelen en werken aan doorgaande lijnen
waar mogelijk.
Pedagogisch handelen: Organisaties delen visie op pedagogisch handelen en werken, daar waar mogelijk,
aan een doorgaande lijn.
Betrekken van ouders: Organisaties betrekken ouders vanuit de organisatie bij de ontwikkeling van kinderen
houden elkaar op de hoogte en werken hierin, daar waar mogelijk en gewenst, samen.
Organisatie: De partners zijn onderdeel van een juridische samenwerkingsovereenkomst; er is een
eenduidige leiding of leidinggevend team. Er is een efficiënte administratie. Er is een gezamenlijke website en
nieuwsbrief.
Thuisnabij maatwerk in de wijk: Een gezamenlijk aanpak van de partners richt zich op de bevordering van
sociale cohesie en de inbreng van actoren in de wijk of buurt.
Professionalisering: De organisaties stellen gezamenlijk de professionaliseringsagenda vast. Er is een open,
positieve en flexibele houding tussen alle professionals. Accenten kunnen binnen de verschillende
organisaties, vanwege een de grote verschillen in leeftijd van de doelgroep, verschillen.
Samenwerkingsklimaat: We werken naar een samenwerking waarin medewerkers VO, PO, kinderopvang en
welzijn als team zich primair verbonden voelen aan de organisatiedoelstellingen van elkaar. Er zijn goede
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afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
Missie en Visie: We hebben met elkaar één missie met daarnaast een eigen visie vanuit de eigen
organisaties.
Geschikte en beschikbare ruimte: De partners delen waar mogelijk en gewenst, elkaars ruimten, staan hier
open voor en maken hier gezamenlijke afspraken over.
Kwaliteitsbeleid: Er is ten aanzien van gezamenlijk beleid een eenduidige structurele cyclus van planning,
evaluatie en bijstelling van de activiteiten voor alle betrokken partners.
Met Financiële en inhoudelijke steun vanuit de 4 samenwerkende besturen en de gemeente Den Haag werken we de
komende schoolplanperiode samen om bovenstaande ambities waar te maken.
In 2019 zal op basis hiervan een ambitiedocument 2.0 worden geschreven waarin de volgende fase van
samenwerking vorm krijgt. In 2023 is de ambitie om gezamenlijk Cheek to Cheek samenwerkingsniveau bereikt te
hebben.

Omdat het een uniek samenwerkingsverband is in de reikwijdte van leeftijd (0-18) en het VO hierbij betrokken is
kunnen we niet spreken van een Kindcentrum. Het is immers voor een VO niet gewenst om naar buiten toe
Kindcentrum te heten en bovendien is op dit moment ook de interne doorstroom (in 2019 7 kinderen vanuit de
basisschool de Vuurvlinder) ten opzichte van de externe instroom van het Diamant College te beperkt om doorgaande
lijnen op alle gebieden door te trekken. Er zal, meer dan tussen Jongleren, 2Samen en De Vuurvlinder, gekeken
moeten worden op welke terreinen de samenwerking wordt vorm gegeven en de meerwaarde voor alle partners
relevant is. Ook naar de naamgeving wordt door de besturen gekeken en gezocht naar een wijze waarop die
samenwerking tot uitdrukking komt zonder dat het Diamant College haar specifieke branding richting haar doelgroep
verliest. De komende 4 jaar zal deze keuze gezamenlijk worden bepaald.
We zijn ons ervan bewust dat de samenwerking tussen 0-12 op dit moment meer voor de hand ligt dan 0-18 en er
zullen dan in eerste instantie ook verschillen mogen zijn in inhoud en intensiteit. We zullen in de toekomst steeds
verder naar elkaar toe te groeien.
In concrete uitwerking van gezamenlijke projecten worden in de jaarplannen de volgende ambities opgenomen:
- voor “vroege” of “late” leerlingen meer maatwerk te organiseren;
- aansluiten van de leerlijn taal en rekenen. Op dit vlak leren docenten en leidsters van elkaar;
- samenwerken op het thema talentontwikkeling. Denk hierbij aan het samen organiseren van brede school activiteiten
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(muziek, sport, kunst);
-samenwerking op het aanbieden van extra onderwijs voor leerlingen met een taalachterstand. Denk hierbij aan de
weekend- of zomerschool;
- samenwerking op het organiseren van activiteiten in de wijk. Denk hierbij aan een zomerfeest of gezamenlijke
culturele activiteiten.
Naast bovengenoemde organisatorische en onderwijskundige synergie is het de ambitie om menskracht, kennis,
middelen en faciliteiten in toenemende mate met elkaar te verbinden en te delen op eerder genoemde en beschreven
ambitieniveaus.

Beoordeling
De ambities worden in de komende jaren geëvalueerd in een nog te ontwikkelen Monitor Kindcentrum door de
Gemeente Den Haag.
Aandachtspunt

Prioriteit

Met de gezamenlijke partners olv het CED ambitiedocument 2.0 formuleren en vastleggen

hoog

Afspraken maken over naamgeving van de samenwerking

hoog

Concrete projecten en doorgaande lijnen verbeteren, verankeren en uitbreiden

laag

Maatwerk organiseren voor vroege of late leerlingen tussen de overgangen van de
verschillende leeftijdsgroepen van de organisaties

gemiddeld

Medewerkers van de partners in toenemende mate betrekken bij de ontwikkeling van de
samenwerking, eerst in informerende zin en in toenemende mate in concrete samenwerking

hoog

Schoolplan 2019-2023

53

Basisschool De Vuurvlinder

7 Financieel beleid
7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidskader PO van
Lucas Onderwijs. De begroting wordt vastgesteld door het CvB en deze vaststelling heeft betrekking op het daarop
volgende kalenderjaar. Het financiële beleid van Lucas Onderwijs ten aanzien van de scholen in het primair onderwijs
is er op gericht om de navolgende doelen te bereiken:
het waarborgen van het primaire proces op de scholen op kwalitatief voldoende niveau;
het efficiënt en effectief inzetten van de beschikbare middelen, gerelateerd aan het strategische beleid van de
stichting en de scholen;
waarborgen van de continuïteit van de organisatie, door het houden van voldoende reserves en liquiditeiten op
stichtingsniveau.
Budgetverdeling Lucas Onderwijs
Middels een beschikking verstrekt het Ministerie van OC&W een lumpsumvergoeding op stichtingsniveau, de
bestuurslumpsum. Deze is overigens gebaseerd op individuele berekeningen per school. De bestuurslumpsum, wordt
verdeeld over de individuele scholen naar rato van het eigen aandeel in de totale bestuurslumpsum, waarbij
gemeentelijke- en/of doelsubsidies buiten beschouwing blijven. Deze gemeentelijke- en/of doelsubsidies worden aan
de betreffende scholen toegerekend.
Periodieke rapportage en verantwoording
De scholen kunnen online exploitatie-, balansoverzichten en de individuele mutaties en gescande facturen inzien. Het
bureau verzorgt tussentijdse rapportages voor de directies van de scholen. Verrijkt met de input van de directeuren
wordt een definitieve forecast opgesteld.
Indien uit de periodieke rapportage blijkt dat de begrotingsdoelstelling niet gehaald zal worden, dient de
schooldirecteur met de clusterdirecteur te overleggen over de te nemen maatregelen om die doelstelling alsnog te
bereiken.
In februari/maart wordt de jaarrekening per school door de administratie opgesteld en wordt hierover gecommuniceerd
met de schooldirecteur. De schooldirecteur maakt een toelichting als verantwoording bij de jaarrekening.

7.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
WSNS-gelden. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Naast de lumpsum
vergoeding ontvangen de scholen ook andere gelden. Indien gelden worden ontvangen voor specifieke doelen, dienen
deze gelden hieraan besteed te worden. Voor deze geoormerkte subsidies moet per project een administratie worden
bijgehouden in het projectadministratiesysteem, waarmee de besteding voldoende wordt verantwoord; voor de
Vuurvlinder is daarvan een groot gedeelte afkomstig uit de HEA (Haagse Educatieve Agenda) waarin geformuleerd
staat aan welke doelen de Haagse stimuleringssubsidie kan worden uitgegeven. Door de doelgroep van de
Vuurvlinder kan de school gebruik maken van veel van deze subsidies.
Per 1 augustus 2014 is Lucas EigenRisicoDrager geworden van het Vervangingsfonds. Hiervoor is een
bestemmingsreserve ingericht. Deze wordt gevoed door de scholen (gelijk aan het % dat moest worden afgedragen
aan het Vervangingsfonds) en van daaruit worden de kosten van vervangingen betaald. Hierbij wordt rekening
gehouden met de premie die, onder meer vanwege solidariteit, nog aan het Vervangingsfonds moet worden
afgedragen.

7.3 Interne geldstromen
Voor de scholen van Lucas Onderwijs is er een procedure afgesproken met betrekking tot de inning en verantwoording
van ouderbijdragen. In de begroting dient rekening te worden gehouden met een deel ouderbijdrage dat niet inbaar is,
omdat ouders (gedeeltelijk) niet betalen. Er dient een deugdelijke boekhouding te worden gevoerd over de inkomsten
en uitgaven. De informatie van de ouderbijdragen is opgenomen in de schoolgids. Toelating van leerlingen (inschrijven
op een school) mag niet afhankelijk gesteld worden van een geldelijke ouderbijdrage van ouders. Overeenkomsten
waarbij ouders worden verplicht tot een geldelijke bijdrage zijn nietig. Wanneer een overeenkomst is getekend, geldt
wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage. Het ouderbijdragenbeleid, zowel ten aanzien van
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de hoogte van het bedrag als de bestemming van de bijdrage, behoeft instemming van de Medezeggenschapsraad.
Lucas Onderwijs is gebonden aan het convenant ter beperking van de schoolkosten. Alle scholen verplichten zich in
hun beleid daar rekening mee te houden.
Onze school kent een inkomensafhankelijke vrijwillige ouderbijdrage: voor een kind is dit tussen de € 60 en €260 per
jaar. Omdat het een vrijwillige bijdrage betreft zal de school niet vragen naar de hoogte van het inkomen van de
ouders. Ook zal een kind nooit uitgesloten worden van activiteiten die hiermee betaald worden als hun ouders niet
kunnen of willen betalen. Ouders in het bezit van de Ooievaarspas betalen maar €10 per jaar. Van de inkomsten
worden diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks legt de ouderraad financiële verantwoording af
via de jaarrekening en een begroting.
Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven moeten hiervoor 1 euro per dag betalen.
Deze gelden worden gebruikt om de ouders die helpen bij het overblijven een vrijwilligersvergoeding uit te keren
binnen de wettelijke normen aan het eind van de maand. Jaarlijks wordt de besteding van het geld gecontroleerd door
een MR lid uit de oudergeleding en de directeur.

7.4 Sponsoring
Sponsoring door het bedrijfsleven
Op 19 februari 2009 is een nieuw convenant getekend tussen verschillende partijen (o.a. onderwijs, Ministerie van
OC&W, ouders, bedrijfsleven, scholieren). In dit convenant worden verschillende eisen en richtlijnen vastgelegd, waar
wij ons aan dienen te houden bij het aantrekken van sponsors. De hoofdlijnen:
er dient draagvlak te zijn binnen de schoolorganisatie en bij de school betrokkenen;
de sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doestelling van de
school;
sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden;
de continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen;
alle betrokkenen moeten goed geïnformeerd zijn over de sponsorgelden.
Het convenant is op 31 december 2012 verlopen, maar Lucas Onderwijs houdt de hoofdlijnen van het convenant aan.

7.5 Begrotingen
De taken en verantwoordelijkheden tussen de directies van de basisscholen, de clusterdirecteuren en het College van
Bestuur zijn geregeld in statuten en reglementen. De directie van de school is verantwoordelijk voor de financiële
huishouding van de school, zodanig dat er kwalitatief goed onderwijs kan worden aangeboden. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van bestaande geldstromen maar worden ook nieuwe subsidiemogelijkheden geïnventariseerd en
aangeboord. De school draagt zorg voor het budgetteren, bewaken, beheren en het bijsturen van de schoolgebonden
geldstromen. Per school wordt schriftelijk vastgelegd wie binnen de school voor welke (hoofd) kostensoort
verantwoordelijk is en in dat verband het budgethouderschap draagt (autorisatie). De directeur blijft verantwoordelijk
voor het werken met de lasten die zijn opgenomen binnen zijn begroting.
Begrotingscyclus In het voorjaar stelt het bestuur een kaderbrief op met daarin belangrijke aanwijzingen voor de
begroting van het komende jaar. In maart wordt het meerjaren bestuursformatieplan opgesteld of geactualiseerd. Na
de zomervakantie wordt het financieel beleidskader vastgesteld door het bestuur. In oktober vinden op basis van de
kaderbrief, het financieel beleidskader en het formatieplan de begrotingsgesprekken met de schooldirecties plaats. In
november worden de concept schoolbegrotingen door de clusterdirecteuren voorgelegd aan het CvB. De uiteindelijke
begroting wordt in november voor advies voorgelegd aan de GMR. Na vaststelling door het CvB wordt in december de
begroting ter goedkeuring en vaststelling aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De directeur zorgt voor de
communicatie met de MR van de school. Over de begroting, de bijzonderheden, inhoudelijk en financieel, heeft de
directeur overleg met de MR.
Bij de opstelling van de begroting wordt voor wat betreft het onderdeel onderhoud, uitgegaan van de Meerjaren
Onderhouds Plan (MOP) van de afdeling Facilitaire Zaken (FZ) van het stichtingsbureau. Deze onderhoudsrapportage
geeft een beeld van het te plegen preventief, technisch en ingrijpend onderhoud over een periode van 40 jaren.
Afschrijvingen vinden plaats wanneer er investeringen uit eigen middelen worden gepleegd op het gebied van
gebouwen, inventaris, ICT en lesmethoden.

Schoolplan 2019-2023

55

Basisschool De Vuurvlinder

7.6 Aandachtspunten Financieel beleid
Aandachtspunt

Prioriteit

Sponsering/subsidie zoeken voor zaken die de kwaliteit en inhoud van het nieuwe
schoolgebouw kunnen verbeteren

hoog

Regelmatig monitoren hoe de wisselende en onvoorspelbare omgevingsfactoren van de
Vuurvlinder van invloed zijn op de (meerjaren)begroting

laag
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8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere
leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Het bestuur neemt graag een
rol bij het bewaken van de kwaliteit door met regelmaat met de schoolleiding hier over in gesprek te gaan (onderdeel
gesprekscyclus) en daar waar nodig ondersteuning aan te (laten) bieden. Voorts heeft het bestuur gesprekken met de
Inspecteurs om de voortgang van de scholen op dit terrein te monitoren.
Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. 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.
Onze ambities zijn:
1.Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden

schoolplan)

4. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
8. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

8.2 Kwaliteitscultuur
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen
kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1.We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren
2 .Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering
3.De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling en eigenaarschap van het team
4.De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)
5. Individuele professionaliseringsafspraken worden ieder jaar gemaakt in het POP gesprek wat jaarlijks plaatsvindt.

8.3 Verantwoording en dialoog
Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouders ontvangen regelmatig
een nieuwsbrief en nieuwsberichten via mijnschoolinfo en tevens geven we relevante informatie via de website van de
school. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn.
Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voert de directeur één keer per jaar een managementgesprek met
onze clusterdirecteur (managementrapportage). Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in
de meest brede zin):
Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Sociale opbrengsten
Realisatie ontwikkelingsdoelen
In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2013 gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart
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(een product van Vensters voor Verantwoording).
De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
1.Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op
2.Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op
3.Onze school betrekt haar stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)
4.Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling)

8.4 Het meten van de basiskwaliteit
De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de Zelfevaluatie
Basiskwaliteit van Lucasonderwijs. De actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de bijpassende paragrafen.
We zijn voornemens om de basiskwaliteit jaarlijks te meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die
dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen.

Bijlagen
1. Zelfevaluatie 2018-2019

8.5 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
Wij programmeren voldoende onderwijstijd
Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8

8.6 Inspectiebezoeken
Onze school heeft op 28 november 2013 een schoolbezoek gehad. We beschikken over een rapport met de
bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft de volgende onderdelen beoordeeld: Kwaliteitszorg, Zorg en begeleiding,
Opbrengsten en Wet- en regelgeving. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze
school op het merendeel van de onderzochte onderdelen op orde is.
Met de veranderende doelgroep heeft zorg en resultaten van onze leerlingen onze constante aandacht en bijstelling.
Jaarlijks wordt er naar aanleiding van de resultaten een verbeterplan opgesteld waarvan de aandachtspunten worden
opgenomen in het jaarplan.
Bijlagen
1. Rapport inspectie 2014

8.7 Quick Scan - Zelfevaluatie
De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning (zie schoolplan 2015-2019) afgenomen in april 2017 .
Het aantal deelnemers bedroeg 24 (responspercentage: 100%). De gemiddelde score was: 3,33. Naast de Quick
Scan nemen we jaarlijks een schooldiagnose af (zie onze meerjarenplanning). Op basis van de uitslagen stellen we
actiepunten vast.
Beoordeling
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Omschrijving

Resultaat

Vragenlijst leerkrachten 2017-2018 OGW, aanbod en zorg - Algemeen

3,33

Vragenlijst LKP (VLT) lessen 2017-2018 leerkrachten - Evaluatie Leerkansenprofiel 20172018

3,18

8.8 Vragenlijst Leraren
De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in april 2016. De vragenlijst is gescoord door alle leraren (n=20). Het
responspercentage was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,35.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Sociale veiligheid vragenlijst voor personeel 2016 - Algemeen

3,35

Sociale veiligheid vragenlijst voor personeel 2016 - Incidenten

3,3

8.9 Vragenlijst Leerlingen
De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in april 2017. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 (n=82). Het responspercentage was 99%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over
de school. Gemiddelde score: 3,35.
Vanaf 2018-2019 nemen we de vragenlijst jaarlijks af in Vensters ( zie bijlage) Daardoor is het ook voor
buitenstaanders direct inzichtelijk hoe het hiermee is gesteld. De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van
leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad. De
raad komt 6 wekelijks bijeen onder leiding van de directeur en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die
samenhangen met de kwaliteit van de school.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

sociale veiligheid leerlingen september 2016 - Algemeen (1)

3,23

sociale veiligheid leerlingen september 2016 - Algemeen (2)

3,11

Bijlagen
1. Schoolklimaat & veiligheid leerlingen 2018-2019 Vensters

8.10 Vragenlijst Ouders
De vragenlijst voor Ouders is afgenomen in april 2019 in Vensters. Het responspercentage was 30%. De ouders zijn
gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school: Ze waarderen de school met een 7,5
De respons is meestal laag op vragenlijsten omdat veel ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn.
Aandachtspunt

Prioriteit

Het vormen van kleine klankbordgroepen van ouders m.b.t.. het vormgeven van het nieuwe
onderwijsconcept

hoog

8.11 Evaluatieplan 2019-2023
Hoofdstuk

Beleidsterreinen

April
2020

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling

X

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

X
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April
2021

April
2022

April
2023
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April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs

X

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde

X

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie

X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming

X

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd

X

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen

X

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen

X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement

X

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding

X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit (Staat 2x in de lijst
opm. H.S.)

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten

Personeelbeleid

Integraal personeelsbeleid

X

Personeelbeleid

Schoolleiding

X

Personeelbeleid

Beroepshouding
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X
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X
X
X
X
X

X

X

X

X
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Hoofdstuk

Beleidsterreinen

April
2020

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat

X

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid

Organisatie en
beleid

Interne communicatie

Organisatie en
beleid

Externe contacten

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteitszorg

Zorg voor kwaliteit

Wet- en regelgeving

April
2022

X

April
2023

X
X
X

X
X
X
6
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April
2021

6

11

12

61

Basisschool De Vuurvlinder

9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid
De Stichting Lucas Onderwijs beschikt over een strategisch beleidsplan (koersplan) (zie bijlage). De Vuurvlinder is
actief op vrijwel alle punten van dit koersplan. Ze staan reeds uitgebreid beschreven in dit schoolplan.
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10 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

Op onze school werken we in domeinen van 60 ton 90 leerlingen en
bieden Taal en Rekenen groepsdoorbrekend aan. Hierdoor zijn we
meer flexibel in het maken van niveaugroepen en komen we meer
tegemoet aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

hoog

Op onze school werken we thematisch met Kernconcepten wat in
toenemende mate in samenhang met alle vakgebieden wordt
aangeboden.

hoog

De basiskwaliteit van het didactisch handelen van het gehele team is hoog
verbeterd en omschreven. Het is duidelijk welke handelingen wij in de
domeinen terug willen zien in het didactisch handelen.
De leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun
eigen leerproces d.m.v. de leerlijn leren-leren en een nader te kiezen
digitaal portfolio. Gesprekken hierover vinden periodiek plaats met
stamgroepleerkracht - leerling en ouders.

hoog

De partners in het toekomstig Kindcentrum hebben de ambitie om
hoog
over 4 jaar het samenwerkingsniveau 'Cheek to Cheek te hebben
bereikt. Dit houdt in dat de partners verschillende organisaties zijn die
gezamenlijke ontwikkelingsdoelen formuleren en ontwikkelen op
basis daarvan gemeenschappelijke activiteiten in een doorgaande lijn
organiseren en leren van elkaars werk en competenties.

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

De visies van de
school

Ons KC heeft afspraken en regels geformuleerd voor de minimaatschappij die we gemeenschappelijk vormen. Hierbij zijn
Pedagogische benadering, Sociaal-Emotioneel beleid en
Burgerschap belangrijke peilers. De afspraken hierover zijn
eensluidend en gezamenlijk gedragen.

hoog

Profileren nieuwe onderwijsconcept

gemiddeld

anticiperen op lerarentekort

hoog

Vanuit samenwerking komen tot 1 organisatie voor kinderen van 0-18 laag
jaar en hun ouders
Het werken in domeinen realiseren

hoog

Verschillende vakken in verschillende niveaugroepen aanbieden

gemiddeld

Gepersonaliseerd leren realiseren

laag

Levensbeschouwelijke In kaart brengen en indien nodig aanvullen van levensbeschouwelijke laag
identiteit
activiteiten
Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Het werken met een PGP met een passend aanbod, aansluitend op
de pedagogische behoeften van het kind. De aanpak SEO is
vastgelegd in afspraken.

laag

Actief Burgerschap en Borging en vastleggen van het Actief burgerschap en Sociale cohesie gemiddeld
Sociale Cohesie
Leerstofaanbod

Optimaliseren van de vakspecifieke didactiek

hoog

het gebruik van tablets en programmeren? Anouk? 21 st century?

hoog

We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde leertijd laag
in het thematisch werken

Schoolplan 2019-2023

63

Basisschool De Vuurvlinder

Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Snappet als verwerkingsvorm inzetten in plaats van doel

hoog

Een keuze maken voor een digitaal kindportfolio

laag

Er wordt intensiever ingezet op ontluikende geletterdheid en
aanvankelijk lezen

hoog

De mogelijkheid van een LVS-rekentoets die minder talig is dan de
CITO wordt onderzocht

gemiddeld

Er worden nieuwe afspraken gemaakt over adaptief toetsen of n.a.v.
de lesstof toetsen

hoog

Taalbeleidsplannen updaten

gemiddeld

Implementeren van de nieuwe technisch leesaanpak LIST

hoog

Implementeren van een nieuwe werkwijze begrijpend lezen

gemiddeld

Het realiseren van een instroomgroep voor nieuwskomers (eerste 10
weken?)

hoog

Implementeren van een nieuwe spellingmethode Pi-Spello

hoog

Het NT2 aanbod vastleggen

hoog

Taalleesonderwijs

Rekenen en wiskunde De leraren beschikken over voldoende didactische vaardigheden
m.b.t. de moderne rekendidactiek

Wereldoriëntatie

hoog

Meer aandacht voor 'rekentaal' tijdens de instroomfase van
nieuwkomers

hoog

Onderzoeken van een minder talige toets dan de CITO

gemiddeld

Blokken in het rooster besteden aan kernconcepten

gemiddeld

Het WO-aanbod binnen kernconcepten in beeld brengen teneinde de gemiddeld
SLO-doelen zichtbaar te maken
Invoering kernconcepten

hoog

Kunstzinnige vorming

Het kunstzinnige vormingsaanbod binnen kernconcepten in beeld
brengen teneinde de SLO-doelen zichtbaar te maken

gemiddeld

Bewegingsonderwijs

Het vinden van een goed alternatief voor het ontbreken van een
gymzaal in de nieuwbouw

hoog

Indien dit niet mogelijk blijkt een alternatief bedenken voor
bewegingslessen

gemiddeld

Wetenschap en
Technologie

Het aanbod op gebied van Wetenschap en Techniek (STEAM) binnen gemiddeld
kernconcepten in beeld brengen teneinde de SLO-doelen zichtbaar te
maken

Les- en leertijd

Analyse effectieve leertijd door middel van groepsbezoeken en
metingen

gemiddeld

Pedagogisch
handelen

Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen

gemiddeld

Didactisch handelen

het DIM model wordt door elke leerkracht op dezelfde wijze toegepast hoog
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Het verder implementeren en borgen van het directe instructiemodel,
aangevuld met technieken uit Teach like a champion

hoog

Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen

hoog
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Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Implementatie leerlijn Leren Leren

gemiddeld

Implementatie leerlijn Sociaal Gedrag

laag

Eenduidigheid in de school- en groepsregels

gemiddeld

Eenduidigheid in de school- en groepsregels

gemiddeld

Eenduidige afspraken over leef- en gedragsregels binnen de
domeinen

gemiddeld

Zorg en begeleiding

Borging van de afspraken m.b.t. Esisgebruik

gemiddeld

Afstemming

Borging van de afspraken m.b.t. groepsplannen

gemiddeld

Niveaugroepen samenstellen op basis van toetsanalyse.en
gepersonaliseerd lesstofaanbod hieraan koppelen

hoog

Het vastleggen van het taalaanbod binnen de Verlengde
Leertijdvakken

gemiddeld

De vakken van LKP worden gegeven in logische samenhang en
verbinding met Kernconcepten

gemiddeld

Opbrengstgericht
werken

borging van het uitvoeren van groepsplannen conform afspraak

hoog

Resultaten

Onderzoek naar minder talige methode overstijgende toetsen

hoog

Een handleiding voor het maken van de analyses opstellen, zodat
deze aanpak overdraagbaar is

gemiddeld

Leerkansenprofiel 3.0 heeft een explicite plaats binnen
Kernconcepten

gemiddeld

Kinderen krijgen door een andere organisatievorm een toenemende
mate van keuze om hun talenten verder te ontwikkelen.

laag

Er is duidelijkheid of in dezelfde mate het versterkt sportaanbod
mogelijk is of dat er alternatieven moeten worden gevonden

hoog

Thematisch onderwijs in de NT2 groepen vormgeven en beschrijven

gemiddeld

Met het bestuur bepalen waar het maximale draagvermogen in
leerlingaantal ligt voor de Vuurvlindert

hoog

NT2 onderwijs in de reguliere Domeinen ondersteunen en (her)implementeren

gemiddeld

Zomerschool

Via het bestuur de vraag aankaarten bij de Gemeente of de gelden
voor de zomerschool effectiever kunnen worden benut voor
taalonderwijs

laag

Integraal
Personeelsbeleid

Vormgeven van de nieuwe gesprekkencyclus conform de richtlijnen
van Lucasonderwijs

hoog

Keuze maken voor een gevalideerd observatie instrument wat
aansluit bij ons onderwijsconcept

gemiddeld

Binnen de eerste omschreven kaders wordt vanaf schooljaar 20192020 gewerkt in domeinen

hoog

Klassenmanagement

Talentontwikkeling

Leerkansenprofiel 3.0

Neveninstroom

Groeperingsvormen
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Thema

Veiligheid

Arbobeleid

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Ervaringen en afspraken over het werken in domeinen worden
vastgelegd en geborgd

gemiddeld

Jaarlijks herzien veiligheidsplan

gemiddeld

Gezamenlijk veiligheidsplan maken voor KCDiamant,

gemiddeld

Veiligheidsbeleid beschrijven in ambitiedocument 2.0 voor KC
ontwikkeling

hoog

jaarlijks monitoren en bijstellen RI&E aandachtspunten

hoog

Contacten met ouders Ouders betrekken bij het schoolbeleid d.m.v. kleine klankbordgroepen gemiddeld
Ontwikkelen
Kindcentrum Diamant

Aandachtspunten
Financieel beleid

Vragenlijst Ouders
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Met de gezamenlijke partners olv het CED ambitiedocument 2.0
formuleren en vastleggen

hoog

Afspraken maken over naamgeving van de samenwerking

hoog

Concrete projecten en doorgaande lijnen verbeteren, verankeren en
uitbreiden

laag

Maatwerk organiseren voor vroege of late leerlingen tussen de
overgangen van de verschillende leeftijdsgroepen van de
organisaties

gemiddeld

Medewerkers van de partners in toenemende mate betrekken bij de
ontwikkeling van de samenwerking, eerst in informerende zin en in
toenemende mate in concrete samenwerking

hoog

Sponsering/subsidie zoeken voor zaken die de kwaliteit en inhoud
van het nieuwe schoolgebouw kunnen verbeteren

hoog

Regelmatig monitoren hoe de wisselende en onvoorspelbare
omgevingsfactoren van de Vuurvlinder van invloed zijn op de
(meerjaren)begroting

laag

Het vormen van kleine klankbordgroepen van ouders m.b.t.. het
vormgeven van het nieuwe onderwijsconcept

hoog
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11 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema

Verbeterdoel

Aandachtspunten Schoolbeschrijving

anticiperen op lerarentekort

De visies van de school

Het werken in domeinen realiseren
Verschillende vakken in verschillende niveaugroepen aanbieden

Leerstofaanbod

Optimaliseren van de vakspecifieke didactiek

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Snappet als verwerkingsvorm inzetten in plaats van doel
Er wordt intensiever ingezet op ontluikende geletterdheid en aanvankelijk
lezen

Taalleesonderwijs

Taalbeleidsplannen updaten
Implementeren van de nieuwe technisch leesaanpak LIST
Implementeren van een nieuwe werkwijze begrijpend lezen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021
Thema

Verbeterdoel

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

anticiperen op lerarentekort

De visies van de school Vanuit samenwerking komen tot 1 organisatie voor kinderen van 0-18 jaar en hun ouders
Het werken in domeinen realiseren
Verschillende vakken in verschillende niveaugroepen aanbieden
Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Het werken met een PGP met een passend aanbod, aansluitend op de pedagogische
behoeften van het kind. De aanpak SEO is vastgelegd in afspraken.

Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

Borging en vastleggen van het Actief burgerschap en Sociale cohesie

Leerstofaanbod

Optimaliseren van de vakspecifieke didactiek

Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Snappet als verwerkingsvorm inzetten in plaats van doel
Een keuze maken voor een digitaal kindportfolio
Er wordt intensiever ingezet op ontluikende geletterdheid en aanvankelijk lezen
De mogelijkheid van een LVS-rekentoets die minder talig is dan de CITO wordt onderzocht
Er worden nieuwe afspraken gemaakt over adaptief toetsen of n.a.v. de lesstof toetsen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022
Thema

Verbeterdoel

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

anticiperen op lerarentekort

De visies van de school

Vanuit samenwerking komen tot 1 organisatie voor kinderen van 0-18 jaar en hun
ouders
Gepersonaliseerd leren realiseren

Levensbeschouwelijke identiteit

In kaart brengen en indien nodig aanvullen van levensbeschouwelijke activiteiten

Leerstofaanbod

We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde leertijd in het
thematisch werken

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023
Thema

Verbeterdoel

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

anticiperen op lerarentekort

Leerstofaanbod

We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde leertijd in het
thematisch werken

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

15ZZ

Naam:

Basisschool De Vuurvlinder

Adres:

Diamanthorst 10

Postcode:

2592 GH

Plaats:

Den Haag

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

15ZZ

Naam:

Basisschool De Vuurvlinder

Adres:

Diamanthorst 10

Postcode:

2592 GH

Plaats:

Den Haag

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening

Schoolplan 2019-2023

72

