
Kernambitie 1:
Borgen en versterken van kwaliteit

Speerpunt 4
We garanderen een 
stevige basis

Speerpunt 5
We doen recht aan 
ieders eigenheid

Speerpunt 6
We maken leren en 
werken betekenisvol

Speerpunt 2
We meten en 
verbeteren 
opbrengsten

Speerpunt 3
We ontzorgen de 
scholen bij hun 
kerntaken

Speerpunt 8
We werken aan 
blijvende 
aantrekkingskracht

Speerpunt 9
We zijn in verbinding
met onze partners

Kernambitie 3:
Leren van en met elkaar

Kernambitie 2:
Ruimte om te groeien

Speerpunt 1
We creëren 
voorwaarden voor leren 
en ontwikkelen

Speerpunt 7
We nemen verantwoor-
delijkheid voor integrale
gezamenlijke ontwikkeling
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Wat ontwikkelen we?
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delta-onderwijs
Onze missie
“Kinderen en professionals begeleiden in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige 
en kritische wereldburgers, die ruimdenkend en respectvol in verbinding staan met 
anderen en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Onze visie: 
Bevlogen onderwijs voor de wereld van morgen. Wij geloven erin dat alle kinderen het 
recht hebben om hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen en volwaardig 
te participeren in een verbonden en dynamische wereld. We blijven voortbouwen 
op een stevige basis met meetbare kennis en kunde, maar we streven ook naar een 
merkbare ontwikkeling in zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zorg voor de ander en de 
omgeving en samen leren en ontdekken. 

Onze waarden
Onze waarden, ‘eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding’, willen we terug-
zien in alles wat we doen en wat anderen op onze scholen ervaren, qua uitstraling, 
communicatie, houding en gedrag.

Schoolplan 
Onze missie

Onze visie

Onze waarden

Kwaliteitscyclus
Schoolplanperiode
2020 - 2021  
2021 - 2022 
2022 - 2023
2023 - 2024

Het jaar rond

Planperiode

Specifiek

Bijlagen

�

jul/aug
feb/mrt

jul/aug

apr/mei
okt/nov


	Bladwijzer 1

	Tekstveld 5: Op De Westhoek werken we middels PBS aan een veilig klimaat, waar zowel kinderen, ouders en de leerkrachten zich fijn voelen op school.
	Tekstveld 4: x
	Tekstveld 3: x
	Tekstveld 1: x
	Tekstveld 2: x
	Tekstveld 71: We voelen ons veilig en gehoord door actief te werken aan een fijne groepsfdynamiek, middels het verder uitzetten van PBS
	Tekstveld 107: We hebben middels de beschikbare tools zoals LOVS zicht op de ontwikkeling van de kinderen. 
	Tekstveld 108: 
	Tekstveld 109: x
	Tekstveld 110: x
	Tekstveld 111: x
	Tekstveld 112: We gaan handelen vanuit de behoeften van het kind en gaan dit vormgeven middels doelgericht werken. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Uiteindelijk kunnen we dan ook voor onszelf en voor en door de leerlingen werken vanuit ambities. 
	Tekstveld 1010: We werken in leerteams aan belangrijke onderdelen binnen de school. Niet iedereen beslist mee, maar denkt mee vanuit, betrokkenheid, expertise of interesse.We ontzorgen de leerkrachten door de inzet van een eventmanager en door de inzet van een vakdocent gym
	Tekstveld 1011: x
	Tekstveld 1012: x
	Tekstveld 113: x
	Tekstveld 114: x
	Tekstveld 115: We gaan de professionele cultuur op de Westhoek verder doorontwikkelen. 
	Tekstveld 116: We zorgen voor een breed aanbod en streven een veilig en fijn pedagogisch klimaat na. 
	Tekstveld 117: x
	Tekstveld 118: x
	Tekstveld 119: x
	Tekstveld 120: x
	Tekstveld 121: We maken gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen, van bewegend en spelend leren en gaan dit verder uitbouwen. We kijken naar vernieuwing en verdieping van aanbod voor lezen en digitale geletterdheid
	Tekstveld 1013: We zorgen dat ieder zich veilig, gezien en gewaardeerd wordt.
	Tekstveld 1014: x
	Tekstveld 1015: x
	Tekstveld 122: x
	Tekstveld 123: x
	Tekstveld 124: Door middel van het implementeren van de leerlingenraad willen we de leerlingen van onze school hun eigen inbreng laten geven op de ontwikkeling van de school.Wij gaan ervoor zorgen dat ieder keuzes kan maken door zijn of haar talenten te ontdekken en in te zetten, vormgegeven door het talentenlab
	Tekstveld 1016: We halen de echte wereld de klas in. Bij de kleuters werken we aan de hand van thema's. 
	Tekstveld 1017: x
	Tekstveld 1018: x
	Tekstveld 125: x
	Tekstveld 126: x
	Tekstveld 127: We gaan verbindingen leggen met de echte wereld, door middel van het plan: De Westhoek de wereld in, met de Westhoekbus.We reflecteren dagelijks en gaan gebruik maken van collegiale consultatie en willen gaan lesgeven in elkaars parallelgroepen. 
	Tekstveld 128: We zorgen dat ouders, kinderen en het team tevreden blijven en toetsen dit middels een tevrdenheidsonderzoek
	Tekstveld 129: x
	Tekstveld 130: x
	Tekstveld 131: x
	Tekstveld 132: x
	Tekstveld 133: We wisselen expertise en delen kennis en ervaring door de in te voeren inspiratiecarrousel. We brengen onze talenten en expertise in kaart door middel van een kwaliteitencatalogus.
	Tekstveld 1019: De school heeft een goede naam en trekt veel leerlingen aan. 
	Tekstveld 1020: x
	Tekstveld 1021: x
	Tekstveld 134: x
	Tekstveld 135: x
	Tekstveld 136: We versterken de aantrekkingskracht door ook oog te gaan hebben voor PR, middels social media. 
	Tekstveld 1022: We werken actief samen met diverse partners.
	Tekstveld 1023: x
	Tekstveld 1024: x
	Tekstveld 137: x
	Tekstveld 138: x
	Tekstveld 139: De samenwerking met onze partners willen we versterken en uitbreiden door actief aandacht te geven aan burgerschap. 
	Tekstveld 70: Op De Westhoek vinden wij het vakmanschap van onze leerkrachten, hun pedagogische en didactische vaardigheden, het uitgangspunt voor het ontwikkelen van onze leerlingen. 
	Tekstveld 105: Op De Westhoek leren kinderen met plezier en groeien zij uit tot positieve mensen die met een open blik hun plek in de wereld vinden. 
	Tekstveld 104: - Vertrouwen                - Plezier- Samen                        - Veiligheid- Respect
	Tekstveld 61: Functioneringsgesprekken leerkrachten
	Tekstveld 62: Functioneringsgesprekken leerkrachten 
	Tekstveld 63: Visitatie Delta-onderwijs, functioneringsgesprekken leerkrachten, tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en team. 
	Cyclus tekst veld 2: September:Informatie-avond 1 t/m 8 (leerkracht met ouders) tevens is er een informatiemarkt voor ouders, waar SWT, fysiotherapeut en logopedist aanwezig zijn.Kennismakingsgesprekken 3 t/m 8 (gesprek met leerkracht en ouders)Groepsbespreking (Leerkracht + IB)Opstart groepsplanperiode 1 (september- januari)Bijstellen en/of aanmaken groepsoverzicht 
	Cyclus tekstveld 3: November:Ondersteuningsteam  Groepsbezoek en groepsbespreking (leerkracht + IB)Rapport groep 3 t/m 8Contactgesprekken 3 t/m 8 (gesprek met leerkracht en ouders)December:OndersteuningsteamJanuari:OndersteuningsteamInformatie-avond (advisering) VO (ouders van groep 7)Afname CITO/LOVS toetsen (3 t/m 7)
	Cyclus tekstveld 4: Februari: Groepsbespreking (leerkracht + IB)Kijk groep 1/2Rapport groep 3 t/m 8Contactgesprekken 1 t/m 8 (gesprek met leerkracht en ouders) (groep 8 adviesgesprekken met kind erbij)Opstart groepsplanperiode 2 (februari-juli)MaartOndersteuningsteam 
	Cyclus tekstveld 5: Mei:Groepsbespreking (Leerkracht +IB)OndersteuningsteamJuniAfname CITO/LOVS toetsenOndersteuningsteamKijk groep 1/2Rapporten groep 3 t/m 8Contactgesprekken 1/2 en 7 facultatief bij groep 3 t/m 6 (gesprek met leerkracht en ouders)Groepsoverzicht bijwerken en doorspreken met leerkracht(en) volgend schooljaarEindtoetsen onder de loep nemen
	Tekstveld 66: Opstart: Gouden weken ten behoeve van de groepsdynamiek.
	Tekstveld 67: februari: M-Toetsen analyseren. Welke resultaten zijn op groeps- en individueel niveau behaald? Groei bekijken op zowel groeps- als individueel niveau. Interventies inzetten op groeps- en of individueel niveau. 
	Tekstveld 68: Functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken vinden in deze periode plaats.Jaarplan evalueren en bijstellen.  
	Tekstveld 69: E-Toetsen analyseren. Welke resultaten zijn op groeps- en individueel niveau behaald (groei bekijken)? Interventies inzetten op groeps- en of individueel niveau. Doorzetten naar volgend schooljaar. Opstellen jaarplan volgend schooljaar.
	Tekstveld 96: Visitatie Delta-onderwijs, functioneringsgesprekken leerkrachten, tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en team. 
	Tekstveld 140: 4x per jaar een groepsbespreking met eventueel eraan gekoppeld een groepsbezoek, 6x per jaar een ondersteuningsteam
	Tekstveld 141: Vakmanschap leerkrachten vergroten middels professionalisering team middels scholing voor EDI en PBS op school- of individueel niveau. Aandacht voor digitale geletterdheid en de professionalisering hierin van het team. 
	Tekstveld 142: Werken naar een professionele cultuur; werken in leerteams, collegiale consultatie, lesgeven in elkaars groepen, scholing in het geven en ontvangen van feedback. 
	Tekstveld 143: Overleg tussen directie en IB, 8x een bouwvergadering
	Tekstveld 146: Schoolgids en kwaliteitshandboek
	Tekstveld 147: Het actuele beleid met betrekking tot personeel en veiligheid is te vinden in het inspectiedossier van Delta en op de website van Delta 


