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Inleiding 
Dit is het schoolplan van Daltonschool de Bongerd voor de periode 2015-2019. In de 
aanloop naar deze nieuwe schoolplanperiode hebben de scholen behorende tot 
stichting Konot gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijke visie en het 
bepalen van de richting waarin Konot zich gaat ontwikkelen. In dit plan borduren we 
daarom voort op de vier strategische beleidslijnen en de zes tactische opdrachten 
die in het Konot Strategisch en tactisch beleidsplan 2014-2018 geformuleerd staan. In 
dit schoolplan beschrijven we enerzijds de specifieke speerpunten en plannen die 
voor de ontwikkeling van onze school van belang zijn en anderzijds met welke 
keuzes onze school kleur geeft aan de gezamenlijk gekozen koers.  
 
Dit schoolplan start met een karakterisering van onze school. Vervolgens volgen we 
de opbouw van het Strategisch beleidsplan: 

- Missie en visie Konot 
- Waar komen we vandaan?  

o Wat is onze basis?  
o Hoe staat ons onderwijs ervoor? 
o Wat zien we om ons heen gebeuren? 

- Waar gaan we naar toe? 
o Missie en visie Daltonschool de Bongerd 
o Strategische beleidslijnen 

- Waar zetten we in de periode 2015-2019 op in? 
o Welke opdrachten geven we onszelf? 

- Tot slot 
In de bijlagen beschrijven de verschillende wettelijke opdrachten voor het 
schoolplan. 
 
School  
De Bongerd is een katholieke Daltonschool, gehuisvest in Oldenzaals jongste wijk de 
Graven Es. In 1992 zijn we in deze wijk gestart in noodlokalen. Sinds het begin van het 
schooljaar 2006-2007 zijn we gehuisvest op twee locaties, te weten de oorspronkelijke 
locatie Paukenlaan en de nieuwe locatie Wieldraaierlaan. 
Na een periode van explosieve groei zien we de laatste jaren, mede veroorzaakt 
door de stagnatie in de bouw van nieuwe huizen in de wijk de Graven Es, een 
stabilisatie en zelfs een terugloop van het aantal leerlingen.  
Sinds 1998 maakt de school samen met 21 andere scholen deel uit van de stichting 
Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Nagenoeg alle leerlingen uit de wijk 
de Graven Es bezoeken de school. Tevens hebben we een aantal leerlingen uit de 
naastliggende wijken en omringende plaatsen die bewust voor onze school hebben 
gekozen vanwege het Daltononderwijs.    
Op onze school zitten voornamelijk kinderen van Nederlandse afkomst.  De meeste 
ouders zijn overwegend hoog opgeleid en zijn beide werkzaam. Vanwege het hoge 
opleidingsniveau heeft slechts een zeer beperkt aantal leerlingen een leerling-
gewicht.  
De betrokkenheid van ouders bij de school is overwegend hoog. 
We zijn een Brede School waarbij we de bestaande samenwerking tussen de 
kernpartners (Columbus, Muziekschool Twente en Daltonschool de Bongerd) de 
komende jaren verder willen uitbouwen. Aan ons de taak om het aanbod dat we 
aan de kinderen van de wijk willen bieden af te stemmen op hun behoeften, met de 
nadruk waarschijnlijk op de verlengde schooldag, waarbij we ook moeten gaan 
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samenwerken met andere organisaties die in de wijk de Graven Es en de stad 
Oldenzaal actief zijn. 
In 1998 hebben we voor de eerste keer het Daltonpredikaat ontvangen, zodat we 
ons vanaf dat moment officieel Daltonschool mochten noemen. In 2004, 2009 en 
2015 hebben we, na een succesvolle vijf-jaarlijkse visitatie, steeds een 
predicaatverlenging van vijf jaar gekregen. 
 
 
 

Missie en visie Konot 
 

 
‘Leren voor jouw toekomst’ is de missie voor Konot voor de komende jaren en 
daarmee ook de titel voor het Konot strategische beleidsplan 2014- 2018. We vinden 
het met zijn allen belangrijk dat bij goed onderwijs het kind centraal staat. Samen, 
met al onze medewerkers, gaan we voor het volgende: 
 

We stellen in ons onderwijs de talenten van onze leerlingen centraal. Het is hùn 
toekomst waar we in onze scholen een brede basis voor leggen. We richten ons 
hierbij op hun intellectuele, praktische, sociaal-emotionele en creatieve talenten. We 
stimuleren onze leerlingen om zich, vanuit verwondering voor de wereld en met oog 
voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en 
ontdekkend de toekomst tegemoet.  

 
 

Waar komen we vandaan?  
 
Wat is onze basis? 
Openheid, vertrouwen, respect, betrokkenheid en dynamiek als de kernwaarden 
van Konot, aangevuld met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, 
reflectie/effectiviteit en borging vanuit ons Daltononderwijs zijn de kernwaarden van 
waaruit we binnen Konot en op onze school samenwerken.  
Onze katholieke grondslag geeft ons de mogelijkheid om de tradities, waar onze 
ouders, leerlingen en medewerkers in staan als belangrijke inspiratiebron te zien. 
Deze tradities geven ons belangrijke waarden mee van waaruit we willen 
communiceren en handelen. In onze school wordt onze identiteit zichtbaar door 
rituelen te gebruiken, aandacht te besteden aan de wijze waarop we met elkaar en 
onze omgeving omgaan, door (bijbel)verhalen te vertellen en levensvragen met 
elkaar te bespreken en door in actie te komen voor onze medemens.  
 
Hoe staat ons onderwijs er voor? 
Wat doen we nu al goed, waar zijn we sterk in? Wat behoeft echt nog verbetering, 
waar zijn we kwetsbaar? In de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 hebben we door 
intern onderzoek scherp gekregen waar we sterk en waar we kwetsbaar in zijn. 
 
Sterk zijn we in …. 

1. ons Daltononderwijs; 



5 
 

2. het gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen; 
3. onze kwaliteitszorg, het cyclisch werken; 
4. onze aandacht voor de basisvakken; 
5. een hardwerkend team dat beschikt over samenwerkend vermogen; 
6. het begeleiden van stagiaires (opleidingsschool); 
7. een goede advisering richting het voorgezet onderwijs; 
8. het ontwikkelen van onszelf en daarmee ons onderwijs. 

 
 
 
 
Kwetsbaar zijn we in…. 

1. het pedagogisch klimaat; de taakgerichtheid, de zelfsturende werkhouding, 
de luisterhouding en de intrinsieke motivatie van leerlingen > kortom het 
werkgedrag; 

2. onze financiële middelen; het op peil houden van onze moderne leer- en 
hulpmiddelen; 

3. onze professionele cultuur (elkaar aanspreken, feedback geven en 
ontvangen, het hanteren en borgen van afspraken > het controleren op de 
werkvloer; 

4. het begeleiden van niet competente medewerkers; 
5. focus aanbrengen en keuzes maken in  ambities; 
6. brede talentontwikkeling stimuleren, 21st century skills. 

 
Wat zien we om ons heen gebeuren? 
Wat is belangrijk in onderwijsland, welke trends spelen er in de samenleving? Wat 
biedt ons kansen en welke ontwikkelingen gaan iets extra’s van ons vragen? Vanuit 
intern en extern onderzoek zien we de volgende kansen en houden we rekening met 
de volgende bedreigingen: 
 
Kansen zien we in… 

1. ons Daltonconcept; 
2. ouders als belangrijke educatieve partner meer betrekken bij het onderwijs; 
3. het vergroten van de professionalisering van onze medewerkers; 
4. een nieuwe directie; 
5. onderwijs afstemmen op het talent van ieder kind; 
6. onderwijs waarin nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en ontdekken 

belangrijk zijn; 
7. de economie van de toekomst, waarin techniek een belangrijke rol speelt; 
8. de opkomst van nieuwe vormen van leren; 
9. de leerling meer betrekken bij het eigen leerproces; 
10. integraal jeugdbeleid op gemeentelijk niveau, waardoor korte lijntjes; 
11. de samenwerking met diverse partners zoals culturele- en sportverenigingen; 
12. gespreid leiderschap; wie is waar verantwoordelijk voor en welke 

verantwoordelijkheid draag je zelf; 
13. communicatie naar buiten (naar ouders van school, potentiele ouders, 

omgeving): wat maakt ons als school speciaal en bijzonder, laten weten wat 
we doen via verschillende vormen van media en daarbij trots uitstralen. 

Met de volgende bedreigingen houden we rekening: 



6 
 

1. het geven van blijvend kwalitatief goed onderwijs in een snel veranderende 
maatschappelijke context; 

2. meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 
3. veranderende samenstelling van gezinnen; 
4. feminisering van het onderwijs; 
5. krimp in leerlingaantallen; 
6. het verliezen van de eigen creativiteit bij het strikt volgen van de methodes; 
7. de wet Werk en Zekerheid. 
8. Tijdsdruk en tekort aan (effectieve) leertijd, waardoor plannen die we hebben 

niet (optimaal) gerealiseerd kunnen worden.  
 
 
 
 
 

Waar gaan we naar toe?  
 
Missie en visie 
De missie en visie van Konot geven een eerste richting aan de ontwikkelingen voor 
alle Konotscholen en daarmee dus ook aan Daltonschool de Bongerd.   
 
De missie van onze school kunnen we samenvatten in de volgende slogan: 
 

“De basis voor ieder kind” 
 
Onze visie 
Vanuit het Daltononderwijs komen we tot de volgende visie: 
 
Pedagogische visie. 
Op de Bongerd: 
• is het onderwijs ingericht volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs. 
• wordt het aanleren van zelfstandigheid als een pedagogisch doel gezien en 
tevens gebruikt als een didactisch middel om in de school tot differentiatie te 
komen. 
• wordt kinderen verantwoordelijk handelen, verantwoordelijkheid voor 
leermiddelen, materialen en medeleerlingen aangeleerd. 
• vinden we het belangrijk dat alle leerlingen goed met elkaar kunnen 
samenwerken. 
• streven we naar een voor iedereen plezierige, veilige en uitdagende leer- en 
leefgemeenschap, waarin kinderen met respect voor elkaar zich tot ondernemende 
kinderen kunnen ontwikkelen. 
• wordt de frontaal-klassikale aanbieding zoveel mogelijk doorbroken. Kinderen 
worden gestimuleerd tot het voeren van gesprekken; het zoeken van eigen 
oplossingsstrategieën. 
• worden, vanuit het werken met de methodes, observaties en het 
leerlingvolgsysteem de leerlingen ingedeeld in meerdere instructieniveaus om zo de 
voortgang van de ontwikkeling van ieder kind te bevorderen. 
• is er naast aandacht voor de verstandelijke ontwikkeling van kinderen (de 
prioriteit ligt bij de basisvakken) ook ruime aandacht voor de sociaal- emotionele 
ontwikkeling en creativiteit. 
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• kunnen leerkrachten en leerlingen onderling vanuit een open houding van 
gedachten wisselen over gevoelens en verschillen in zienswijzen. 
• is de rol van de leerkracht naast het geven van instructie, vooral het 
begeleiden van leerprocessen. 
 
Didactische visie. 
Op de Bongerd: 
• passen leerkrachten, gelet op de aard, mogelijkheden en behoeften, de 
didactiek aan aan de kinderen. De methode is een leidraad. Daarnaast heeft de 
leerkracht de beschikking over didactische alternatieven en oog voor verschillende 
oplossingsstrategieën. 
• worden de klaslokalen, gangen en overige ruimtes op een flexibele wijze 
ingericht. Er kan door kinderen samen, individueel, zelfstandig en in hoeken gewerkt 
worden. Kinderen mogen zelfstandig materialen pakken en weer opruimen. 
• willen we de doorgaande lijn versterken, uitgaande van de meer 
ontwikkelingsgerichte visie in de onderbouw, langzaam overgaand in de meer 
leerstof gerichte werkwijze in de bovenbouw.  
• corrigeren de kinderen hun eigen werk (reflectie), waarbij dit gezien wordt als 
een stap in de voorbereiding van de volgende leerstappen. 
• maken we bij de basisvakken lezen, taal en rekenen gebruik van instructie, 
aanbod en verwerking op drie niveaus. 
• zijn de leerkrachten in staat op basis van observaties, registraties en 
(fouten)analyses op flexibele wijze ons onderwijs vorm te geven, daarbij rekening 
houdend met de verschillen tussen de leerlingen. 
• bieden leerkrachten de leerlingen keuzeactiviteiten aan. Daarbij leren 
leerlingen, aan de hand van de taakbrief, een werkplanning te maken, mede om 
tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen 
• stellen we hoge eisen. 
 
Organisatorische visie. 
Op de Bongerd: 
• starten de lessen iedere ochtend met een “inloop” en wordt er instructie 
gegeven volgens het “directe instructie” model.  
• tijdens het werken aan de taakbrief worden er taken gedelegeerd, 
samengewerkt en / of zelfstandig gewerkt, waardoor tijd vrij komt voor extra 
individuele- of groepsinstructie. 
• worden de klaslokalen flexibel ingericht.  
• voelen de leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle kinderen op school en 
niet alleen voor de kinderen in de eigen klas. Dat betekent dat leerkrachten elkaar 
ondersteunen en dat er gebruik gemaakt wordt van specifieke individuele 
kwaliteiten van leerkrachten. 
 
Levensbeschouwelijke visie. 
Op de Bongerd: 
• biedt de katholieke grondslag de mogelijkheid om de tradities waarin ouders, 
leerlingen en leerkrachten staan, als belangrijke inspiratiebron te zien.  
• wordt onderwijs gegeven vanuit de gelijkwaardigheid van 
levensbeschouwelijke overtuiging en maatschappelijke stromingen.  
• respecteren we elkaar ongeacht huidskleur, mening, godsdienst, afkomst 
en/of uiterlijk. 
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• maken we ons sterk voor de ontplooiing van ieder kind, met specifieke zorg 
voor de zwakkeren. 
 
Onze visie op personeelsbeleid 
Op de Bongerd: 
• zijn de kernwaarden van het Daltononderwijs ook de basis van het 
personeelsbeleid, immers wat voor leerlingen op onze school geldt, geldt ook voor 
alle medewerkers. 
• vinden we dat iedere leerkracht zich (een aantal) specifieke 
Daltoncompetenties eigen moet maken en stellen we alle medewerkers in staat zich 
hierin te bekwamen en deze te onderhouden. 
• stimuleren we leerkrachten en bieden hen de mogelijkheid zich verder te 
ontwikkelen voor andere specifieke taken en functies binnen de Bongerd en binnen 
Konot (o.a. Daltoncoördinator, bouwcoördinator en managementopleidingen). 
• hebben we extra zorg voor startende leerkrachten en leerkrachten die 
langdurig invallen.   
 
Onze visie op kwaliteitszorg 
Op de Bongerd: 
• zien we kwaliteitszorg als een belangrijk middel om te kunnen meten of we de 
door ons zelf gestelde doelen halen en tevens als een instrument om tijdig eventuele 
hiaten te onderkennen, zodat actie kan worden ondernomen.   
• vinden we dat we niet alleen de kwaliteit van het product moeten meten, 
maar dat juist het bewaken van het proces zal leiden tot verbeteringen. 
• zien we het als kwaliteitsverhogend dat leerkrachten niet jarenlang achter 
elkaar in dezelfde groep werken, maar na verloop van jaren naar een andere groep 
gaan. 
 
Strategische beleidslijnen 
We lopen de route naar de toekomst langs de volgende lijnen die op verschillende 
punten samen zullen komen:  
 
1. Leren voor de toekomst: welk onderwijs streven we na?  
2. Leren (en) professionaliseren: welke vaardigheden hebben onze medewerkers 
daarvoor 
    nodig? 
3. Een professionele cultuur: op welke manier werken we daartoe samen binnen 
Konot? 
4. Focus en keuzes in ambitie: hoe houden we onszelf bij de les en scheppen we 

ruimte zodat we ambitie ook echt waar gaan maken? 
 
1. Leren voor de toekomst 
In 2019 is onze onderwijsbasis op orde, werken we handelings- en opbrengstgericht. 
We bereiden onze kinderen voor op kennis en vaardigheden die ze in de toekomst 
nodig zullen hebben. We bieden maatwerk zodat we elke leerling tot leren brengen, 
we waarderen en stimuleren hun talenten.  
 
Hoe ziet het onderwijs binnen onze OG en op onze school er in 2019 uit?  
- De kwaliteit van onze scholen is een vanzelfsprekendheid: de basiskwaliteit is op 

orde op alle scholen. 
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- We beschikken over bruisende scholen, waarbinnen alle kinderen, met oog voor 
hun eigen talent, leren. 

- Onze leerlingen worden voorbereid op de toekomstige maatschappij en hun 
eigen unieke rol daarin.  

- Ons onderwijs stimuleert een onderzoekende en nieuwsgierige houding, 
verwondering, het stellen van kritische vragen en samenwerken. 

- Alle leerlingen worden uitgedaagd, geïnspireerd en geprikkeld door 
nieuwsgierige leraren.  

 
2. Leren (en) professionaliseren  
‘Leren voor jouw toekomst’. Niet alleen onze leerlingen bereiden zich voor de 
toekomst, ook van onze medewerkers vragen we zich te blijven ontwikkelen. Leren 
om kinderen toekomstgericht te onderwijzen, leren om meer maatwerk te bieden, 
leren hun talenten in de breedte te stimuleren, leren kinderen te activeren. Konot 
gaat dit leren van onze medewerkers stimuleren en mede mogelijk maken, zodat we 
leren van anderen en van elkaar!  
 
Welke vaardigheden hebben de medewerkers van onze OG/onze school nodig? 
- Onderwijzen is vakmanschap. Al onze leraren beschikken over het vakmanschap 

om leerlingen uit te dagen zich vaardigheden uit de 21e eeuw eigen te maken. 
- Er zijn binnen Konot specialisten die vanuit hun talent een specifieke bijdrage 

leveren aan het leren van leerlingen, medewerkers en scholen.  
- Onze schoolteams zijn zelf lerend en krachtig; we werken professioneel samen 

binnen teams. 
- Persoonlijke reflectie en professionele dialoog zijn vanzelfsprekend en versterken 

elkaar. 
- We benutten de talenten van medewerkers maximaal. Betrokken directies 

ondersteunen en moedigen medewerkers hiertoe aan.  
- Binnen Konot werken trotse medewerkers.  
 
3. Een professionele cultuur  
Alleen binnen een professionele cultuur is er ruimte voor ontwikkeling van leerlingen 
èn medewerkers! De eerste stappen zijn gezet: kernwaarden van Konot worden door 
ons allemaal gedragen, al blijft  aandacht voor de uitvoering nodig.  
 
Hoe werken we in onze OG/ onze school samen binnen die professionele cultuur in 
2019? 
- Het is vanzelfsprekend dat - in alle lagen van de organisatie - elkaar constructief 

aanspreken gemeengoed is. 
- We zijn vaardig in het geven én ontvangen van feedback, maar ook in het 

proactief vragen van feedback. 
- Binnen Konot worden alle medewerkers beoordeeld op hun functioneren. 
- Medewerkers worden meer ingezet op hun talenten. Zij ontdekken, ontplooien en 

benutten hun talenten in hun werk. 
- We zijn met elkaar in gesprek over onderwijs. Directie en IB met medewerkers, 

medewerkers onderling, leraren met ouders, leraren met leerlingen. 
 
4. Focus in ambitie  
Deze lijn is een bijzondere en richt zich vooral op de inrichting van de organisatie van 
Konot. Hoe organiseren we het maken en uitvoeren van plannen binnen Konot zo, 
dat we bij de les blijven, stappen zetten en onze ambities waarmaken? Kunnen we 
verbindingen leggen tussen de plannen vanuit de verschillende lijnen, wegen samen 
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laten komen. Verbinding tussen de stappen die op de verschillende lijnen gezet 
worden, maken de uitvoering krachtiger en de vertaling in de praktijk makkelijker.  
 
Hoe houden we onszelf binnen onze school bij de les en scheppen we ruimte om 
onze ambities waar te maken? 
- De ambitie die we met elkaar hebben en de verwachtingen naar medewerkers 

(directie, leraren, onderwijsondersteunend personeel, staf et cetera) zijn duidelijk 
en worden gecommuniceerd;  

- Er is eigenaarschap op de ambities, dit betekent dat de ambities op alle niveaus 
betekenisvol zijn en betekenis hebben; 

- We monitoren de uitvoering van het strategisch beleid periodiek 
(tussenevaluaties) en formuleren op basis daarvan korte termijn doelen en 
heldere verwachtingen 

Waar zetten we in de periode 2015-2019 op in?  
De vier strategische lijnen geven richting aan de toekomst van Konot. Waar zetten 
we op in om daar te komen waar we willen zijn? Hoe richten we ons onderwijs in, 
hoe werken we aan professionalisering van onze medewerkers, hoe komen we tot 
een professionele cultuur,  hoe focussen we en blijven we tegelijkertijd ambitieus? 
Konotbreed zijn de vier strategische lijnen uitgewerkt in zes opdrachten voor 
verandering en verbetering. Dit hoofdstuk beschrijft hoe we aan deze zes 
opdrachten binnen onze school vormgeven en welke specifieke aandachtspunten 
er voor onze school zijn.  
Bij deze aandachtspunten zullen de kernwaarden van Dalton voor zowel leerlingen 
als leerkrachten voortdurend een rol spelen: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
samenwerking, reflectie/effectiviteit en borging 
 
1. Toekomstgericht onderwijs 
Leren voor jouw toekomst! zet het onderwijs aan onze leerlingen centraal in de 
ontwikkeling van ons als organisatie. We hebben de opdracht onze leerlingen met al 
hun talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de 
maatschappij van morgen. 
Toekomstgericht onderwijs vraagt daarom om maatwerk, het benutten van de 
verschillende talenten van kinderen, meer ontdekkend, onderzoekend leren, een 
breed curriculum met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. Dit alles weggezet 
in een adequate onderwijsagenda, waarmee een school actief vormgeeft aan een 
eigen schoolprofiel.  
We zullen er tevens voor moeten zorgen dat ons onderwijs een stabiele kwaliteit 
kent. Dat vraagt om aandacht voor beter taalonderwijs en versterking van 
handelings- en opbrengstgericht werken. 

 
Hoe geven wij met onze school hier vorm aan? 
 

1. Leader in me; de boom van de zeven gewoonten. Je bent eigenaar van je 
eigen ontwikkeling en verantwoordelijk voor je eigen leerproces 

2. Stimuleren van talentontwikkeling 
3. Doorbreken van leerstofjaarklassen d.m.v. ateliers 
4. Vakgebieden verbinden met elkaar, zoeken naar samenhang 
5. Toepassen van 21e eeuwse vaardigheden, waaronder ICT-geletterdheid 
6. Meer aandacht voor internationale talen 
7. Veranderende rol van de leerkracht; van docent naar begeleider/coach 
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8. Gebruik maken van global partnership 
9. Specifieke vakbekwaamheid van leerkrachten groepsoverstijgend inzetten 
10. Versteviging van basisvakken, met aandacht voor verschillende manieren 

van leren 
11.  Meer nadruk leggen op eigen leerproces door reflectie 
 

 
2. Verdiepen vakmanschap  
Het geven van toekomstgericht onderwijs vraagt om verdieping van vaardigheden 
van de leraar. We beschrijven in een leraarprofiel over welke pedagogische en 
didactische houding en vaardigheden een goede leraar beschikt. Met dit profiel 
kunnen we de groei van basis- naar complexe vaardigheden volgen en stimuleren. 
Het profiel biedt de leraar voldoende ruimte voor eigenaarschap van professionele 
groei.  
De komende vier jaren bekwamen onze leraren zich in het geven van prikkelend 
onderwijs, in het bieden van maatwerk en het benutten van talenten. Alleen 
nieuwsgierige leraren kunnen bij leerlingen een actieve en motiverende houding 
aanwakkeren die aanzet tot (ontdekkend, onderzoekend) leren. Leraren zijn in staat 
om -met de leerlijnen voor ogen- een keuze te maken in de lesstof.  
 
Hoe geven wij met onze school hier vorm aan? 
 

1. Leerkrachten die onderzoekend en creatief zijn en reflecteren op eigen 
handelen 

2. Verdiepen en uitbouwen van het klassenmanagement  
3. Het delen van onderwijskundige expertise binnen de school 
4. ICT-geletterdheid op voldoende niveau / kennis van de nieuwste ICT 

ontwikkelingen  
5. Gespreksvaardigheden verbeteren (mee-vergaderen, feedback geven en 

ontvangen) 
 

3. Professionele cultuur  

In een professionele organisatie kan alleen een dialoog plaatsvinden over 
competenties, ambities en resultaten als er sprake is van een professionele cultuur. In 
zo’n cultuur is sprake van erkende ongelijkheid, openheid over kunnen en niet 
kunnen, kwaliteiten van mensen en professionele ontwikkeling staan centraal. Om 
binnen Konot toe te werken naar een professionele cultuur zetten we in op gedeeld 
eigenaarschap en gespreid leiderschap, bevorderen we werkplezier, gaan we 
samen voor schoolontwikkeling. Daarnaast stimuleren we de professionele dialoog 
waarin we mensen continu de mogelijkheid bieden om te leren, te reflecteren, zich 
te ontwikkelen, om feedback, hulp of ondersteuning te vragen. Naast dit alles 
richten we voor alle medewerkers een professionele gesprekkencyclus in, waarin 
functionerings- en beoordelingsgesprekken een plek krijgen. 
 
Hoe geven wij met onze school hier vorm aan?  
 

1. Gedeeld eigenaarschap en gespreid leiderschap als basis van de 
schoolorganisatie 

2. Samen ambitieuze plannen uitstippelen 
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3. Tijd en ruimte voor dialoog  
4. Hoge verwachtingen stellen aan je personeel / de leerkracht maakt het 

verschil 
5. Invoeren gesprekkencyclus 
6. Leerkracht moet eigenaarschap behouden  
7. Teambuilding/bevorderen werkplezier 
8. Leerkrachten staan open voor nieuwe ontwikkelingen 

 
4. Professionele dialoog tussen alle geledingen 
Professionele dialoog gaat over het gegeven en te geven onderwijs, het leren van 
kinderen en wat ieders bijdrage is om dat te optimaliseren. We zetten deze 
structurele professionele dialoog op gerichte momenten in om te komen tot 
individuele professionele groei, maar ook om tot schoolontwikkeling te komen. 
Samen zoeken naar hoe het beter kan, wat je daarvoor nodig hebt om ook samen 
successen te kunnen vieren. Het gaat in deze dialoog niet alleen om samenwerking 
tussen leraar en directie, maar ook om die tussen directie en IB, directie en 
coördinatoren, directie en het team, leraar en leraar, leraar en leerling, leraar en 
ouders (educatief partnerschap), IB en leraar, CvB en directie.   
 
Hoe geven wij met onze school hier vorm aan?  
 

1. Overstap naar digitaal rapport voor leerlingen 
2. Gebruik gaan maken van het ouderportaal in Parnassys 
3. Vergroten ouderbetrokkenheid / educatief partnerschap; verwachtingen 

over en weer uitspreken, open dialoog, samen met de ouders het leerproces 
van de leerlingen begeleiden > samen doelen bepalen 

4. Openheid tussen alle partijen; communicatie, informeren, verwachtingen 
5. Dialoog met voor- en naschool en partners Breedwijs 
6. Verder ontwikkelen van diagnostische gesprekken met leerlingen  
7. Individueel leerproces centraal bij leerlingbesprekingen 
8. Structureel onderwijskundig overleg in werkgroepen en met parallelgroepen 

 
5. Professionalisering in een lerende organisatie 
We vragen van onze medewerkers dat ze blijven werken aan de ontwikkeling van 
hun kennis en vaardigheden. We waarderen de meer informele vormen van leren 
die vanuit eigenaarschap binnen de organisatie ontstaan. We moedigen 
medewerkers aan die met lef in hun eigen lespraktijk op zoek gaan naar nieuwe 
werkwijzen. Leren op de werkplek krijgt vorm, onder andere door de professionele 
dialoog of ‘coaching  on the job’. We bouwen de ‘Konotacademie’ verder uit en 
werken aan de accreditatie van het aanbod. Om onze blik tegelijkertijd ook te 
verruimen, blijven we het volgen van externe opleidingen of het opdoen van 
ervaring buiten de Konotmuren stimuleren. 
 
Hoe geven wij met onze school hier vorm aan?  
 

1. Leren van elkaar; intervisie, terugkoppeling gevolgde cursussen/workshops, 
collegiale consultatie 

2. Deelname aan Konot-academie of andere uitdagende en inspirerende 
scholing afgestemd op professionele ontwikkeling > eigenaar van eigen 
ontwikkeling 

3. Extra aandacht voor mobiliteit en flexibiliteit 
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4. Iedere leerkracht een Daltoncertificaat  

 
 
6. Systematisch werken 
Om te zorgen dat we focus houden op wat er echt toe doet, is het nodig het 
systematisch werken binnen de organisatie te versterken. Voor de plannen, op welk 
niveau ze ook worden gemaakt, beschrijven we duidelijke doelen die we koppelen 
aan succesmaten. Deze succesmaten moeten de essentie vangen, beschrijven 
alleen dat wat er echt toe doet voor leerling- en onderwijsontwikkeling. We willen 
successen vooral afmeten aan een goede uitvoering in de praktijk, en niet alleen of 
het goed opgeschreven staat in handboeken of borgingsdocumenten. Dit kan door 
middel van de professionele dialoog en ‘coaching on the job’. Om uiteindelijk vast 
te stellen of we onze plannen in de praktijk waarmaken, zullen we periodiek 
structurele evaluaties uitvoeren. Succesmaten vormen de basis voor deze evaluaties.  
 
Hoe geven wij met  onze school hier vorm aan? 
 

1. Hanteren van PDSA-cyclus als basis 
2. Naast borging op papier ook borgen (=toetsen) op de werkvloer / in de 

praktijk 
3. Presteren is de norm > focus op basisvakken 

Tot slot 
Met dit schoolplan staan voor onze school de plannen voor de komende vier 
schooljaren in de steigers. Plannen die we vanuit een gezamenlijk gevoel van 
eigenaarschap concreet gestalte en kleur geven in jaarplannen. Deze jaarplannen 
beschrijven: welke doelen we willen bereiken, welke activiteiten we oppakken en 
welke successen we nastreven en te vieren hebben. Plannen die ons helpen koers te 
houden bij het nastreven van onze missie:   

“De basis voor ieder kind” 
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Bijlage 1: Strategisch en tactisch plan Konot 
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Bijlage 2: Onderwijsprogramma (kerndoelen) 
Ons onderwijsaanbod richt zich op de kerndoelen zoals in 2006 in een AmvB 
vastgelegd. We houden rekening met de sinds 1 augustus 2010 ingevoerde 
referentieniveaus voor taal en rekenen (1F en 1S) en met de Vensters zoals eveneens 
sinds 1 augustus 2010 officieel vastgelegd in de canon van de Nederlandse 
geschiedenis (uitwerking kerndoel  52) .  
Hieronder staat beschreven met  welke methoden/materialen/werkwijzen ons 
onderwijs voldoet aan de wettelijke kaders van de kerndoelen, de referentieniveaus 
en de canon en daarnaast hoe we onze eigen opdracht (identiteitsonderwijs) 
vormgeven. 
Tot slot vermelden we op welke manier we werken aan sociale veiligheid op onze 
school. 
 
Nederlands (taal en lezen) 
Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat kinderen in de beheersing 
van deze taal in en buiten school steeds competentere taalgebruikers worden. 
Naast schriftelijk onderwijs (geletterdheid, lezen, stellen en schrijven), blijft aandacht 
voor mondeling onderwijs van belang (woordenschat, relatie taal en denken, 
luisterstrategieën, voorlezen en vertellen). Tot slot is er aandacht taalbeschouwing, 
waaronder strategieën, omdat het kinderen gereedschappen geeft om over taal te 
praten en na te denken. 
Bij het omschrijven van de referentieniveaus is een onderverdeling in vier domeinen 
gemaakt: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en 
taalbeschouwing/taalverzorging. 
Bij ons op school komen deze domeinen terug in de vakken taal (waaronder 
schrijven) en lezen. 
 
Methoden/materialen 
voor Taal (waaronder 
schrijven) 

Onderbouwd > groepen 1 en 2 
Taal Actief, nieuwste versie > groep 4 t/m 8 
Pennenstreken, schrijven > groep 3 t/m 8 
 

Methoden/materialen 
voor Lezen 

Onderbouwd > groep 1 en 2 
Veilig Leren Lezen, maanversie 2 > groep 3 
Estafette, voorgezet technisch lezen > groep 4 t/m 8 
Nieuwsbegrip XL, begrijpend lezen > groep 5 t/m 8 

 

Engels 
Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om  te kunnen communiceren 
met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Het gaat 
vooral om mondelinge communicatie over alledaagse  en eenvoudige 
onderwerpen en het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het 
kennismaken met een beperkt aantal woorden. Veder leren ze om 
woordbetekenissen en schrijfwijzen op te zoeken. 
Methoden/materialen 
 

Take it easy > groepen 7 en 8 

 

Rekenen/Wiskunde 
Kinderen verwerven vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en 
daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘wiskundetaal’ te gebruiken en 
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worden wiskundig geletterd en gecijferd . Dit betreft een samenhangend inzicht in 
getallen, maatinzicht, ruimtelijk inzicht, parate kennis, belangrijke referentiegetallen 
en – maten, meten en meetkunde (in twee en drie dimensies). 
De volgende domeinen worden onderscheiden: “wiskundig inzicht en handelen”, 
“getallen en bewerkingen” en “meten en meetkunde”. Binnen de referentieniveaus 
spreekt men van  “getallen”, “verhoudingen”, “meten en meetkunde” en 
“verbanden”. 
Methoden/materialen Onderbouwd > groepen 1 en 2 

Wereld in getallen > groepen 3 t/m 8 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf op hoe mensen met elkaar 
omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun 
bestaan. Ze oriënteren zich op hun natuurlijke omgeving en op de verschijnselen die 
zich daarin voordoen. Ze oriënteren zich ook op de wereld , dichtbij en veraf, toen 
en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 
Dit leergebied valt in vier delen uiteen: 
Bij mens en samenleving gaat het bij ons om het leren vervullen van rollen als 
consument, verkeersdeelnemer en burger in een democratische rechtstaat. Dit komt 
bij ons terug in de vakken/ontwikkelingsgebieden: gezond en redzaam gedrag, 
verkeer en burgerschap en het staatsinrichtinggedeelte bij geschiedenis.  
Bij natuur en techniek gaat het om jezelf, om dieren en planten en om 
natuurverschijnselen. Bij ons op school terug te vinden in de vakken : 
biologie/natuurkunde en techniek 
Bij ruimte gaat het om het ontwikkelen van een ruimtelijk wereldbeeld: bij ons terug 
te vinden bij het vak aardrijkskunde en topografie. 
Bij tijd gaat het om het ontwikkelen van een historisch wereldbeeld: bij ons terug te 
vinden bij als het vak geschiedenis. 
 
Methoden/materialen 
voor Gezond en redzaam 
gedrag/verkeer/burgersch
ap/ 
staatsinrichting 

Wijzer door het verkeer > groepen 3 t/m 6 
Jeugdverkeerskranten > groepen 4 t/m 8 
Bij de tijd > groepen 5 t/m 8 
Wijzer door natuur en techniek > groepen 3 t/m 8 

Methoden/materialen 
voor Biologie/natuurkunde 
en techniek 

Wijzer door de natuur en techniek > groepen 3 t/m 8 
 

Methoden/materialen 
voor 
Aardrijkskunde en 
topografie 

Meander > groepen 5 t/m 8 

Methoden/materialen 
voor Geschiedenis 

Bij de tijd > groepen 5 t/m 8 

 

Kunstzinnige oriëntatie (beeldend en muziek/drama) 
Kinderen maken kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Dit 
gebeurt op school en via interactie met de (buiten)wereld. Ze kijken naar schilderijen 
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en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Daarnaast 
leren ze zichzelf te uiten mbv verschillende materialen, dmv tekeningen en 
werkstukken, ze leren liedjes en gebruiken ritme instrumenten en ze spelen en 
bewegen. 
Bij ons op school komt dit naar voren in de vakken tekenen/handvaardigheid en 
muziek/drama 
 
Materialen voor 
tekenen/handvaardigheid 
beeldend 

Laat maar zien > groepen 1 t/m 8 

Materialen voor 
muziek/drama 

Moet je doen > groepen 1 t/m 8 
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Bewegingsonderwijs 
Het behouden van een actieve leefstijl is belangrijk binnen bewegingsonderwijs. 
Kinderen leren deel te nemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, 
zodat ze een ruim bewegingsrepertoire opbouwen. Het gaat om bewegingsvormen 
als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen 
op muziek en om spelvormen als tikspelen, doelspelen en spelactiviteiten waarbij het 
gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. 
 
Methoden/materialen/werkwijzen 
 

Bewegingsonderwijs in het speellokaal > 
groepen 1 en 2 
Bewegen in het basisonderwijs > groepen 3 t/m 8 

 

Eigen opdracht: Identiteit 

Onze katholieke grondslag geeft ons de mogelijkheid om de tradities waarin ouders , 
leerlingen en leerkrachten staan, als belangrijke inspiratiebron zien. Deze tradities 
geven ons belangrijke waarden mee als respect, vertrouwen,  dynamiek, openheid 
en betrokkenheid van waaruit we communiceren en handelen. Ook wordt er aan 
burgerschap gewerkt, omdat de waarden als solidariteit, vrijheid en 
gemeenschapszin nadrukkelijk binnen ons identiteitsonderwijs aan bod komen. 
 
Identiteitsonderwijs 
De zaken die we binnen ons identiteitsonderwijs oppakken en aan bod laten komen 
vallen onder de volgende vier bouwstenen: 
1 rituelen 
2 levensbeschouwelijke communicatie 
3 burgerschapsvorming 
4 betrokkenheid bij de wereld 
Vanuit onze tradities stellen we elkaar in het kader van levensbeschouwelijke 
communicatie zes levensvragen: Wat is de mens? Hoe leven mensen met elkaar 
samen? Wat is goed en kwaad? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is 
ruimte?  Wat is tijd?  
Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen en onze tradities 
kunnen we voor ieder van ons en onze gemeenschap een eigen en een 
gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze biedt ons op school 
een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot 
vertellen van verhalen en hanteren van rituelen.  
 
Methoden/materialen/werkwijzen 
1 rituelen 
 

-dagopening 
-gedenkhoek 
-schoolvieringen; openingsviering, 
maandvieringen 
-vieringen vanuit katholieke traditie; kerst- en 
paasviering 
-aandacht voor sacramenten; communie en 
vormsel 
-aandacht voor bidden en gebeden 

Methoden/materialen/werkwijzen 
2 levensbeschouwelijke 
communicatie 

-bijbelverhalen 
-verhalen vanuit katholieke traditie 
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Methoden/materiaal/werkwijzen 
3 burgerschapsvorming 
 

-schoolregels 
-leerlingenraad 
-sociaal emotionele ontwikkeling 

Methoden/materiaal/werkwijzen 
4 betrokkenheid bij de wereld 
 

-één keer per schooljaar actie voor goed doel 
-samenwerking met parochie 

 

 

 

 

Sociale Veiligheid 

Onze school probeert voor een sociaal zo veilig mogelijk klimaat voor onze leerlingen 
te zorgen. Naast de zaken die aanbod komen binnen ‘oriëntatie op jezelf en de 
wereld’ en binnen ons identiteitsonderwijs, pakken we het pesten aan en proberen 
we het zoveel mogelijk te voorkomen. 

Methoden/materiaal/werkwijzen 
Anti pest programma 

Soemo kaarten 
M5 
Zien 

Methoden/materiaal/werkwijzen 
Sociaal vaardigheids-
programma 

Leader in me 
Grip op de groep 
Rots en water 

Methoden/materiaal/werkwijzen 
Incidentregistratie 

Meldcode 
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Bijlage 3: Schoolondersteuningsprofiel 
Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden onder de volgende link: 
www.daltondebongerd.nl 
 
  

http://www.daltondebongerd.nl/
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Bijlage 4: Kwaliteitszorg 
 

 
1. Kwaliteit bij Konot 
In ons onderwijs staat de brede en optimale ontwikkeling van de talenten van onze 
leerlingen centraal, zodat ze zich op goede wijze kunnen ontwikkelen en 
voorbereiden op hun toekomst. Dit vraagt om goed onderwijs, gegeven door goede 
leerkrachten die werken binnen een kwaliteitsbewuste organisatie. Met het 
kwaliteitsbeleid van Konot wordt daarmee het volgende nagestreefd: 

- de optimale inrichting van de interne organisatie die daarmee de borging en 
ontwikkeling van goed onderwijs ondersteunt.  

- de kwaliteitsbewuste houding van onze medewerkers 
- de verdere ontwikkeling en de verdieping van het vakmanschap van onze 

medewerkers. Zij spelen immers een cruciale rol in het verzorgen van goed 
onderwijs. 

 
Het kwaliteitsbeleid Konot en de kwaliteitsdoelstellingen geven richting aan de 
uitgangspunten en inrichting van de kwaliteitszorg.  
 
 
2. Konot Kwaliteitszorg  
 
2.1 De vijf kwaliteitsvragen 
Een kwaliteitsbewuste organisatie vraagt om een onderzoekende houding. Dit 
vraagt niet alleen om zelfreflectie, maar ook om het open staan voor de kritische 
feedback van anderen. We laten ons daarbij leiden 
door de vijf kwaliteitsvragen:  

1. Doen we de goede dingen? 
2. Doen we deze dingen op een goede wijze? 
3. Hoe weten we dat? 
4. Vinden anderen dat ook?  
5. Wat doen we met deze wetenschap?  

 
2.2 PDSA-cyclus  
Onze kwaliteitszorg is gebaseerd op de PDSA-cyclus 
(Plan, Do, Study, Act). Binnen deze cyclus wordt er vanuit  
een balans tussen ontwikkelen en periodieke 
verantwoording gewerkt aan voortdurende verbetering 
van onderwijskwaliteit. We richten ons niet alleen op resultaten, maar ook op de 
verdere verdieping van de kennis en vergroting van vaardigheden van onze 
medewerkers, het onderzoeken en verbeteren van de processen en het 
optimaliseren van onze organisatie. Het werken vanuit de PDSA-cyclus staat 
voortdurend ten dienste van het verzorgen van goed onderwijs waarin onze 
leerlingen zich naar hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. 

2.3 Kwaliteitsbewustzijn, vakmanschap, professionele cultuur 
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Onze medewerkers nemen een belangrijke rol in binnen de kwaliteitszorg van Konot. 
Goed onderwijs vraagt om medewerkers met een kwaliteitsbewuste houding die 
beschikken over goede pedagogische en didactisch kennis, houding en 
vaardigheden. Zij verzorgen het onderwijs en scheppen voor de leerlingen een 
klimaat met ruimte voor ontwikkeling. We bieden onze medewerkers alle ruimte zich 
verder te ontwikkelen in hun vak. Zo bieden we workshops aan en kunnen 
medewerkers deelnemen aan leergangen om zich verder te ontwikkelen in hun vak. 
Ook organiseren we verschillende mogelijkheden voor onze leraren om elkaar op 
professioneel vlak te ontmoeten en te inspireren, met elkaar te discussiëren en zo 
van elkaar te leren, zoals onder andere met de Konot-filmavond en het Konot Open 
podium.  

Binnen onze organisatie streven we naar een professionele cultuur waarin we vanuit 
een gevoel van eigenaarschap met elkaar een professionele dialoog voeren 
rondom doelen die we willen behalen en successen die we willen vieren. Deze 
professionele dialoog wordt gevoerd over het pedagogisch en didactisch handelen 
en de ontwikkeling en borging van goed onderwijs. 

 
2.4 Planvorming (Kwaliteitsplanning) 
Eens in de vier jaar zetten we de plannen voor het onderwijs binnen ons bestuur 
uiteen in het Konot Strategisch Beleidsplan. De doelstellingen van het strategisch 
beleidsplan vinden in ons schoolplan hun schoolspecifieke vertaling. In dit 
schoolplan zijn daarnaast ook schooleigen doelstellingen opgenomen.  

De vierjaarlijkse plannen op Konotniveau, met het strategisch beleidsplan als 
leidraad, worden voor de verschillende disciplines ( onderwijs, identiteit en 
communicatie, personeel&organisatie, financiën en huisvesting, ICT, en 
kwaliteitszorg) uitgewerkt in jaarplannen. Ook het schoolplan wordt uiteengezet in 
jaarplannen waarin doelen, activiteiten en succesmaten beschreven worden ten 
behoeve van de verdere ontwikkeling van de school.  

In de communicatie en verantwoording naar ouders en andere externe partners 
maken we gebruik van de schoolgids en het jaarverslag.  

2.5 Borging (kwaliteitsborging/kwaliteitssysteem) 
Konot streeft er naar om alle inspanningen om de onderwijskwaliteit  te ontwikkelen 
en verbeteren in de praktijk van alledag terug te zien. Als er sprake is van borging in 
de praktijk, zien we dat onze medewerkers beschikken over goede pedagogische 
en didactische kennis, houding en vaardigheden. Er zal dan sprake zijn van 
onderwijs waarin de leerlingen optimaal tot ontwikkeling komen. Om deze borging in 
de praktijk te ondersteunen voeren we een professionele dialoog met elkaar over 
pedagogisch en didactisch handelen. Daarnaast is er sprake van coaching en leren 
op de werkvloer en regelmatige klassenbezoeken  en groepsobservaties om de 
medewerker in zijn ontwikkeling te ondersteunen.  
Binnen Konot worden er op school- en bestuursniveau zelfevaluaties uitgevoerd om 
vanuit evaluatie voortdurend stappen te kunnen zetten in het ontwikkelen en 
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verbeteren van onze onderwijskwaliteit. Door collegiale visitatie tussen onze scholen 
en op bestuursniveau tussen de verschillende besturen in onze regio ontvangen we 
van anderen kritische feedback en toetsen we onze conclusies aan de waarneming 
van anderen. De zelfevaluatie en collegiale visitatie zorgen ervoor dat we 
voortdurend stappen zetten en dat onze onderwijsontwikkeling niet verzandt. 

Ons beleid, de afspraken die we met elkaar maken over onze werkwijzen zijn te 
vinden in: het digitale systeem besluitvorming Konot, het digitale Konot Handboek en 
de handboeken en borgingsmappen op schoolniveau. Hiermee zorgen we ervoor 
dat er binnen Konot voortdurend de beschikking is over actuele documenten over 
besluiten, beleid en werkwijzen.  

 
2.6 Evaluatie en kwaliteitsverbetering 
Voor het evalueren en het vervolgens verder ontwikkelen en verbeteren van de 
kwaliteit van ons onderwijs maken we gebruik van een brede set aan 
kwaliteitsinstrumenten die bestuursbreed zijn afgesproken en periodiek ingezet 
worden, nl.:  
 
 
 
 
Jaarlijks 

• Monitoring leeropbrengsten 
• Monitoring sociale competenties en sociaal emotionele ontwikkeling 
• Monitoring rendementsgegevens 
• Klassenobservaties  
• Leerling- en groepsbesprekingen 
• Verantwoordingsgesprekken – ontwikkelingsgesprekken 

 
Twee jaarlijks 

• Schoolzelfevaluatie en collegiale consultatie 
 
Vierjaarlijks: 

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek in het kader van RI&E 
• Integraal tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders, medewerkers en 

leidinggevenden gericht op de algehele tevredenheid en vaststelling 
voortgang van de ontwikkeling op vaste en thematische onderwerpen t.b.v. 
evaluatie van het strategisch beleidsplan Konot en het schoolplan. 

• Didactiek en leiderschap in balans (ICT en onderwijs) 
 
Evaluatie momenten gericht op pedagogische en didactisch handelen, eind- en 
tussenresultaten, sociale veiligheid, onderwijsprocessen leverende de input voor 
voortdurende gerichtheid op ontwikkeling en verbetering van onderwijskwaliteit. 
 
 
3. Naar strategisch kwaliteitsmanagement 
Alle instrumenten en activiteiten, beleids- en overlegmomenten die we binnen onze 
kwaliteitscyclus inzetten, worden binnen de Konot P&C-cyclus weggezet. Deze P&C-
cyclus maakt het beter mogelijk de activiteiten en plannen van de verschillende 
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disciplines op Konot- en schoolniveau systematische en cyclische in te zetten en te 
zorgen voor afstemming en samenwerking tussen de disciplines onderwijs, personeel 
en organisatie, financiën en huisvesting, communicatie en identiteit en kwaliteitszorg. 
Zo werken we stap voor stap aan strategisch kwaliteitsmanagement vanuit het doel 
van voortdurende verbetering van onderwijskwaliteit.  
 
 
 

 

  



27 
 

Bijlage 5: Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in schoolleiding 
 

KONOT streeft een evenwichtige man/vrouw-verhouding binnen de groep van 
leidinggevenden na. Er wordt zodoende aandacht besteed aan de positie en 
loopbaanperspectieven van zowel vrouwen als mannen.  

Aan potentiële kandidaten wordt de mogelijkheid geboden om zich verder te 
ontwikkelen in de richting van een leidinggevende functie door: 

• Actief ambities van medewerkers te onderzoeken in 
functioneringsgesprekken; 

• Ontwikkelingsgericht assessment; 
• Opleiding tot schoolleider (mogelijk perspectief van locatie coördinator 

tot adjunct-directeur); 
• Doorstroom traject ((praktijk)opleiding tot directeur). 
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Bijlage 6: Beleid sponsoring 
 
Op 16 februari 2009 is er een nieuw convenant “Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring” getekend. Wij conformeren ons aan dit convenant. Hierin is 
vastgelegd hoe in het onderwijs wordt omgegaan met sponsoring. Wanneer er 
sprake is van samenwerking tussen scholen en bedrijven zal deze samenwerking ten 
goede komen aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. Samenwerking 
impliceert ook sponsoring. Aan sponsoring liggen heldere regels en afspraken ten 
grondslag in dit convenant. Deze regels en afspraken voorzien erin dat geen vormen 
ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke en/of lichamelijke 
ontwikkeling van leerlingen. Bij sponsoring is het wenselijk dat voor bedrijven hun 
maatschappelijke betrokkenheid voorop staat. De school zal op een zorgvuldige en 
voor alle betrokkenen transparante wijze met sponsoring omgaan. 
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