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Er worden heel wat liedjes en romans geschreven over 
het thema ‘alles verandert’. Niet alleen in deze tijd ervaren 
we hoezeer steeds weer de dingen anders zijn dan ze 
(ooit) waren, het is een ervaring van alle tijden. In onze tijd 
zingt Miss Montreal erover, heeft Kristien Hemmerechts 
er een prachtige roman over geschreven, en ook in de 
Middeleeuwen en in de Griekse oudheid is het thema 
bekend. Filosoof Heraclitus vatte in de zesde eeuw voor 
Christus (!) zijn wereldbeeld samen in twee woorden: 
‘Alles stroomt’. Daarmee gaf hij aan hoezeer alles voort-
durend in beweging is, dat de wereld continu aan veran-
dering onderhevig is, want ieder moment is anders, niets 
blijft hetzelfde.

Deze gedachte vind ik inspirerend en sluit naar mijn idee 
aan bij het primair onderwijs in de 21e eeuw. Ook een ba-
sisschool is voortdurend in beweging, iedereen is steeds 
weer aan het zoeken naar de juiste afstemming, de ge-
paste handeling, het goede perspectief; de wereld om de 
school heen is in beweging; kinderen, ouders, teamleden 
zijn in ontwikkeling. Er is weinig vanzelfsprekend, verwor-
venheden worden geen zekerheden, want morgen is de 
situatie anders en vraagt opnieuw om inzicht, aanpas-
sing, verandering.

Zo staat de basisschool in het midden van de samenle-
ving en neemt een positie in ten aanzien van maatschap-
pelijke ontwikkelingen. In dat kader hebben we aan het 
einde van schooljaar 2015-2016 een fusieproces afge-
rond tussen basisschool Mikado en basisschool Dona-
tushof. De fusiedatum is 1 augustus 2016. Daarnaast zal 
de gefuseerde school onderdeel uitmaken van Jenaplan 

Integraal Kindcentrum Donatushof, waarin we opvang en 
educatie aanbieden. Dit Kindcentrum start op 29 augus-
tus 2016.

In dezelfde tijdspanne als de ‘fusie-periode’ is binnen 
onze stichting gewerkt aan einddoelen en eindresultaten 
die we bereikt willen hebben in 2020. Gevraagd is om in 
het strategisch schoolplan per basisschool de beginsitu-
atie te beschrijven en via welke tussendoelen einddoelen 
en eindresultaten bereikt zullen worden. 

Wij wijken af van deze opzet. In de periode waarin dit 
schoolplan is opgesteld, hebben we onvoldoende zicht 
op de beginsituatie en op de tussendoelen. Dit heeft tot 
gevolg dat we per schooljaar beginsituatie en tussendoe-
len vastleggen in het jaarplan van de fusieschool. Onze 
jaarplannen zullen dus naast de projectplannen expliciet 
refereren aan het strategisch schoolplan.

Ik zie de nieuwe beleidsperiode met vertrouwen tege-
moet. Het team van Donatushof is een gemotiveerd team, 
gedreven om goed onderwijs te geven. Het behalen van 
de doelen is een hele klus, maar door kwaliteiten te ver-
binden gaan we geïnspireerd aan de slag.

Mariken Goris, schoolleider
Juli 2016

Voorwoord
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Schoolbeschrijving
Beschrijving van de school 
In de periode waarin dit schoolplan opgesteld wordt, 
bestaat de fusieschool nog niet. Beide scholen zijn 
nu nog twee aparte scholen; we zullen stapsgewijs 
naar elkaar toegroeien. Het tempo zal per onderwerp 
verschillend zijn. Waar al duidelijkheid gegeven kan 
worden wat betreft uitgangspunten, wordt die hieronder 
aangegeven.

Fusieschool Donatushof is een Jenaplanschool. In 1966 
is gestart met de invoering van het Jenaplanconcept 
in Bemmel op de (destijds zo geheten) Donatusschool. 
Gezien het aantal kinderen dat op Donatushof zit, 
kunnen we stellen dat er ‘markt’ is in Bemmel voor 
Jenaplanonderwijs. Bovendien is het wenselijk om 
dat ouders kunnen blijven kiezen uit verschillende 
onderwijsconcepten in Bemmel.  

Onze school is derhalve een Jenaplanschool: het 
gedachtegoed van oprichter Peter Petersen bepaalt 
onze visie op onderwijs en is leidend hoe ons onderwijs 
wordt ingericht. Natuurlijk is het de taak van de school 
om steeds weer zijn gedachtegoed kritisch tegen het licht 
te houden en vragen te stellen als ‘Waarom doen we de 
dingen zoals we ze doen?’ en ‘Is dat zoals we het willen?’
Onze ambitie is een goede eigentijdse Jenaplanschool 
te zijn, waarbij alle inspanningen in het teken staan van 
goed onderwijs aan kinderen.
•	 Onder ‘goed’ verstaan we: kwalitatief goed onderwijs 

wat betreft de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen 
en spelling met goede tussenresultaten en goede 
resultaten op de Eindtoets. Daarnaast een breed 
aanbod op het gebied van handvaardigheid, tekenen, 
muziek, drama en dans, waarbij we met name de 
uitdaging zien deze vakgebieden zoveel mogelijk te 
integreren in wereldoriëntatie.

•	 Onder ‘eigentijds’ verstaan we: meegaan met 
de tijd, voldoen aan de eisen van de huidige 
maatschappij, van inspectie, ministerie en stichting: 
doelgericht, opbrengstgericht en handelingsgericht 
werken; ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs; 
ontwikkelingen van het digitale tijdperk toepassen in de 
dagelijkse praktijk.

•	 Onder ‘Jenaplanschool’ verstaan we: een school met 
een sterk pedagogisch klimaat, waarin het belang 
van samenwerken, elkaar helpen, van elkaar leren, 
kennis toepassen, ruimte voor interesses, talenten en 
creativiteit is ingeslepen in het onderwijs.

De wettelijk voorgeschreven kerndoelen gelden uiteraard 
ook voor onze school. We sluiten ons daarbij aan bij de 
gedachte van Peter Petersen dat we kunnen bijdragen 
aan een betere samenleving. Voor ons is de school een 
oefenplaats voor een betere samenleving. Wij zeggen 
niet voor niets een leef- en werkgemeenschap te zijn 
waar kinderen de kansen krijgen om te leren en te leren 
samenleven. Misschien is dat in het huidige tijdsgewricht 
wel belangrijker dan ooit. Vakliteratuur geeft handvaten 
om voortdurend met de grote begrippen als ‘betere 
samenleving’, ‘leef- en werkgemeenschap’ en ‘leren 
samenleven’ in beweging te blijven en te concretiseren. 
We zijn er trots op ‘Mediation aan de basis’ in te 
voeren in de school bij de start van deze nieuwe 
beleidsperiode. Mediation door en voor kinderen, via een 
invoeringstraject door erkende mediators. 
Ook ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
Jenaplanvereniging helpen ons kritisch te blijven. De 
Jenaplan-essenties en de kernkwaliteiten zijn dan ook 
terug te vinden in het schoolplan en opgenomen als 
bijlagen bij dit schoolplan.

Bij de totstandkoming van dit schoolplan is het 
strategisch beleidsplan 2016-2020 van stichting de 
Linge leidend geweest. In de jaarplannen van deze 
beleidsperiode zal de verdere schoolontwikkeling van de 
fusieschool gevolgd worden. Daarnaast is uiteraard ook 
het Fusierapport van maart 2016 (met daarin opgenomen 
de	FER,	de	fusie	effect	rapportage)	gebruikt	voor	de	
invulling van een aantal items.

Beschrijving van het team
In de periode waarin dit schoolplan opgesteld wordt, 
bestaat het team van de fusieschool formeel nog 
niet. Het zijn op dit moment nog twee teams; we 
zullen in deze beleidsperiode naar elkaar toegroeien. 
Om dat proces vanaf de start te versnellen, is er een 
uitwisseling gerealiseerd in de formatie van 2016-2017. 
Drie groepsleiders wisselen van locatie. Afhankelijk van 
mogelijkheden en ontwikkelingen, zal dat de komende 
jaren vaker gebeuren.

Het aantal groepleiders beslaat 29 personen; zij verzorgen 
het onderwijs in de vijftien stamgroepen, en werken 
grotendeels in deeltijd. Het aantal vrouwelijke collega’s 
bedraagt 28, een duidelijke oververtegenwoordiging in 
het team. Mocht er ruimte zijn voor nieuwe groepsleiders 
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dan geven we, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur 
aan een man. De leeftijdsopbouw van het totale 
personeelsbestand ziet er als volgt uit:

Naast de groepleiders kennen we op onze school een 
onderwijsassistente en een intern begeleider. Voor het 
bewegingsonderwijs is er een vakleerkracht gymnastiek 
aangesteld (1 dag). Het onderwijsondersteunend 
personeel bestaat uit een conciërge (5 ochtenden) en 
een administratief medewerkster (5 ochtenden). De 
plusgroepleerkracht van stichting de Linge heeft haar 
lokaal op een van onze locaties. De schoolleiding bestaat 
uit een schoolleider (wtf 1,0); zij vervult deze functie vanaf 
maart 2011.

Leeftijdscategorie Aantal

20-29 jaar 2

30 - 39 jaar 11

40 - 49 jaar 8

50 - 59 jaar 13

60 - 65 jaar 2

Beschrijving leerlingpopulatie
De meeste kinderen op onze school zijn autochtoon. Wij 
hebben kinderen uit allerlei milieus, met een meerderheid 
van redelijk hoog opgeleide ouders. 3,8 % van de kinderen 
heeft een leerlinggewicht van 0,3 en 1,2. (Dit is een 
stijging van 1,7 % t.a.v. de vorige beleidsperiode.) Het 
aantal kinderen dat zich kenmerkt door een vertraagde of 
versnelde ontwikkeling is stabiel, zo ook het aantal kinderen 
dat verwezen wordt naar het speciaal basisonderwijs.
Onze school is niet gebonden aan een wijk. Dat laat de 
verspreiding van de adressen zien. Veel ouders kiezen 
bewust voor de school. De kinderen komen aldus uit alle 
wijken van Bemmel en zelfs van buiten het dorp. 

Prognoses
In schooljaar 2016-2017 telt de fusieschool 15 
stamgroepen: 12 groepen op locatie Flierenhofstraat 
en 3 op locatie Dr. Hoijngstraat. In het fusierapport is 
doorgerekend	dat	er	de	financiële	middelen	zijn	om	ook	in	
schooljaar 2017-2018 het onderwijs in vijftien groepen te 
realiseren.
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Het geboortecijfer van Bemmel laat zien dat het 
geboortecijfer zich lijkt te stabiliseren. Werden er in 
2008 nog 175 kinderen geboren, de laatste drie jaar 
schommelt het geboortecijfer rond de 100. Dat betekent 
dat we, wat dit betreft, in deze beleidsperiode meer 
stabiliteit in leerlingenaantallen mogen verwachten dan 
de afgelopen jaren. Ons marktaandeel binnen Bemmel 
schommelt rond de 34% (gemiddeld 26% het huidige 
Donatushof; 8% het huidige Mikado). Tegelijkertijd zien 
we beweging in de huizenmarkt, een markt die in de 
vorige beleidsperiode op slot zat. Verhuiskinderen uit 
Nijmegen, Arnhem en de dorpen eromheen vinden hun 
weg naar Bemmel en naar Donatushof.

Onze ambitie, zoals is beschreven in het fusierapport, 
is te komen tot vier groepen op Mikado, met in iedere 
groep gemiddeld 28 kinderen. Dat past binnen het 
normenkader van de stichting. Dit betekent vooral dat 
we zullen sturen op het meer middelen van inschrijvingen 
van kinderen: wat minder aanwas op locatie 
Flierenhofstraat en wat meer op locatie Dr. Hoijngstraat. 
Als dit lukt, dan zijn tweejarige stamgroepen op locatie 
Dr. Hoijngstraat realistisch. Op locatie Flierenhofstraat 
zullen 2- en 3-jarige stamgroepen realistisch zijn. 
Onderzoek naar de voor- en nadelen van 2- en 3-jarige 
stamgroepen staat op de agenda voor schooljaar 2016-
2017, evenals de consequenties ervan m.b.t. de kwaliteit 
van onderwijs, Passend Onderwijs en opbrengsten.

Beschrijving zorgstructuur
Ieder kind zoveel mogelijk de ondersteuning bieden 
die het nodig heeft, begint met goed kijken naar het 
kind. Op die manier leren we het kind kennen en zien 
we behoeften. Observaties zijn daarom essentieel, 
daar begint het mee. Vervolgens gaat het erom hoe we 
omgaan met de observaties, namelijk het komen tot een 
verantwoorde keuze van passend aanbod.

De ontwikkeling van kleuters houden wij bij door 
observaties en middels digitale leerlingvolgsystemen. 
Alle ontwikkelingsaspecten van de kleuters worden in dit 
systeem genoemd. Zo is de ontwikkeling goed te volgen. 
Ook wordt in de groepen 1 en 2 een aantal toetsen van 
Cito afgenomen (Taal voor Kleuters en Rekenen voor 
Kleuters).

Vanaf groep 3 maken de kinderen vaker toetsen: 
methode-gebonden toetsen, toetsen van het CITO 
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen hebben betrekking 
op verschillende vakgebieden. Resultaten worden 
digitaal vastgelegd, zodat een goed overzicht van de 
ontwikkeling van het kind ontstaat. Daarnaast kunnen 

resultaten van individuele kinderen vergeleken worden 
met het gemiddelde van de groep. 
Van ieder kind wordt een digitaal kinddossier 
bijgehouden. Hierin staan onder andere de gegevens 
van het aanmeldformulier, de toets- en rapportgegevens 
van verschillende leerjaren, gegevens over speciale 
onderzoeken en gesprekken met ouders en/of kinderen. 
De groepsleider beheert deze gegevens. 

Drie keer per jaar bespreekt de groepsleider samen 
met de intern begeleider de resultaten van de groep. 
Hierbij komt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kinderen aan de orde. Bij de overstap naar 
een andere bouw en / of andere groepsleider vindt een 
overdrachtsgesprek plaats. 

Regelmatig bespreekt de groepsleider met de interne 
begeleider de ontwikkelingsvoortgang van het kinderen 
die gedurende langere tijd speciale aandacht of zorg 
nodig hebben.
Wanneer blijkt dat aanvullende begeleiding rondom een 
kind nodig is, worden externe en interne dienstverleners 
ingeschakeld. Dit kan zijn via samenwerkingsverband 
Passendwijs. Passendwijs functioneert binnen onze regio 
(besturen uit de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, 
Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal); we werken 
samen met basisscholen en scholen voor speciaal 
onderwijs om alle kinderen passend onderwijs te kunnen 
bieden.  

Daarnaast heeft de school meerdere mogelijkheden 
tot samenwerking met externe instanties. De 
school heeft een directe samenwerking met 
onderwijsbegeleidingsdienst Marant. Ook hebben we 
contact met de jeugdarts (op initiatief van de jeugdarts 
ofwel vanuit onze behoefte), de logopedist (op initiatief 
van de logopedist of vanuit onze behoefte), het 
KleinCasusOverleg (KCO - multidisciplinair team dat 
adviseert bestaande uit intern begeleider, jeugdarts en 
maatschappelijk werker), Zorgteam (een multidisciplinair 
team dat adviseert bestaande uit intern begeleider, 
politie, leerplichtambtenaar, maatschappelijk werk, 
jeugdarts, wijkverpleegkundige en Bureau Jeugdzorg), 
en Centrum Jeugd en Gezin Lingewaard. Soms 
adviseert de school ouders een externe specialist in te 
schakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, kinderarts, 
jeugdhulpverlening of psycholoog.
Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe specialist 
inschakelen. In het belang van uw kind adviseren 
we vooraf contact op te nemen met de school om 
de begeleiding van uw kind gezamenlijk zo optimaal 
mogelijk te kunnen laten verlopen. 
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Beschrijving kerndoeldekkend leerstofaanbod
Op het gebied van Nederlandse taal gebruiken we 
op beide locaties Taal in beeld. Uit deze methode 
worden met name de taalbeschouwingslessen gegeven. 
De doelen van veel van de andere lessen worden 
gebruikt voor aangepaste taallessen in dienst van 
wereldoriëntatie. Op deze manier zorgen we voor een 
basisprogramma dat door iedereen doorlopen wordt, 
daarnaast is er verrijkings- en herhalingsstof voor wie 
dat nodig heeft. Voor spelling gebruiken we Spelling in 
beeld. De taal- en spellingsinstructie wordt de kinderen 
meerdere keren per week aangeboden en de verdere 
verwerking en begeleiding door de groepleiders vindt 
plaats in de blokperiode. 

Wat betreft het lezen voeren we in schooljaar 2016-
2017 voor groep 3 Veilig Leren Lezen (Kim-versie) 
in op de beide locaties. Locatie Flierenhofstraat 
heeft voor groep 4 tot met 8 de Leeslijn. Locatie Dr. 
Hoijngstraat heeft voor groep 4 tot en met 8 Estafette. 
In deze beide voortgezet technisch leesmethoden 
houdt men veel rekening met de begeleidingsbehoefte 
van het kind. Kinderen leren lezen óf in groepjes óf 
individueel. Op het moment dat de kinderen aangeven 
dat ze aan het leesproces toe zijn, kunnen ze met 
deze methode beginnen. Soms begint dat al in groep 
2. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode 
Nieuwsbegrip XL (groep 5 t/m 8); deze methode maakt 
gebruik van teksten die betrekking hebben op de 
actualiteit.

Op het gebied van rekenen gebruiken we voor de 
kinderen van groep 3 tot en met 8 de methode ‘Wereld 
in getallen’, versie 4. Op locatie Flierenhofstraat is 
deze methode ingevoerd in 2015-2016; op locatie 
Dr. Hoijngstraat wordt deze methode ingevoerd 
in schooljaar 2016-2017. Deze zogenaamde 
realistische rekenmethode heeft een aantal belangrijke 
uitgangspunten die goed binnen het moderne 
onderwijs passen. Ook wordt de kinderen geleerd 
rekenstrategieën te ontwikkelen. Door hun oplossingen 
uit te wisselen, ontdekken kinderen de ‘handigste’ 
rekenstrategieën. 

In groep 1 en 2 worden op beide locaties de 
voorbereidende rekenlessen gegeven m.b.v. Rekenrijk.
Te nemen besluiten in schooljaar 2016-2017
In schooljaar 2016-2017 wordt onderzocht of een 
nieuwe voortgezet technisch leesmethode gewenst 
is. Voor locatie Flierenhofstraat is dit onderzoek 
noodzakelijk omdat de huidige leesmethode uit het 
aanbod van de uitgever gehaald is. 

Methodes Begrijpend lezen zijn verschillend 
(Nieuwsbegrip en Tekstverwerken). In schooljaar 2016-
2017 bepalen we wanneer we een besluit nemen over 
een gezamenlijke methode en wanneer deze wordt 
ingevoerd.

Methodes voor Schrijven zijn niet hetzelfde, maar is 
geen prioriteit voor het eerste jaar. In schooljaar 2016-
2017 bepalen we wanneer we een besluit nemen over 
een gezamenlijke methode en wanneer deze wordt 
ingevoerd.
Methodes voor Engels zijn niet hetzelfde, maar heeft 
op dit moment geen prioriteit. In schooljaar 2016-
2017 bepalen we wanneer we een besluit nemen over 
een gezamenlijke methode en wanneer deze wordt 
ingevoerd.
Methodes voor Verkeer zijn niet hetzelfde, maar heeft 
op dit moment geen prioriteit. In schooljaar 2016-
2017 bepalen we wanneer we een besluit nemen over 
een gezamenlijke methode en wanneer deze wordt 
ingevoerd.
Op deze manier wordt schooljaar 2016-2017 gebruikt 
om, naast het maken van keuzes, de invoering van 
methodes nader te prioriteren.
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Ambitie
We garanderen een leef- en leeromgeving waarbij ieder 
kind het beste uit zichzelf haalt. We leggen hierbij in deze 
beleidsperiode de nadruk op de basisvaardigheden taal, 
lezen en rekenen in een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.

Focus op kwaliteit
Lezen, taal en rekenen zijn basisvaardigheden die 
Lezen, taal en rekenen zijn basisvaardigheden die 
voor elk kind van het grootste belang zijn. Voor hun 
leren van morgen, voor hun verdere schoolloopbaan 
en voor hun latere functioneren in de samenleving. De 
basisvaardigheden zijn voorwaardelijk voor een bredere 
vorming van kinderen. Kinderen vergroten daarmee 
hun toepassingsmogelijkheden in andere aspecten van 
het leren, zodat zij zich meningen kunnen vormen over 
maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee ontwikkelen zij 
zich tot kritische wereldburgers. 

Wij bieden elk kind een breed en integraal 
vormingsaanbod: wereldoriëntatie, handvaardigheid, 
tekenen, cultuureducatie, wetenschap & techniek en 
bewegingsonderwijs. Daarnaast heeft onze school veel 
aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden 
en de emotionele ontwikkeling.

Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen 
uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. We 
zijn gericht op het ontwikkelen van metacognitie (als 
studievaardigheid in de breedste zin van het woord) 
en 21e -eeuwse vaardigheden: taal en rekenen, 
samenwerken, communicatie, ict-geletterdheid, sociale 
en culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en 
probleemoplosvaardigheden.

We werken opbrengstgericht zodat ieder kind het 
beste uit zichzelf kan halen. Dit wil zeggen dat iedereen 
doelgericht werkt en denkt. We gebruiken behaalde 
resultaten om te analyseren in hoeverre doelen behaald 
zijn. Tevens gebruiken wij de gemaakte analyse om hun 
aanbod te versterken en/of bij te stellen, ten behoeve 
van het behalen van de doelstellingen op groeps- en/of 
kindniveau. Elke interventie wegen we af en meten we wat 
het	(beoogde)	effect	op	de	leeropbrengsten	is.	Hiermee	
wordt het aanbod afgestemd op de ontwikkelings- en 
onderwijsbehoefte van elk kind, om op deze wijze kennis 
en vaardigheden van kinderen te vergroten. 
We stellen onszelf hierbij steeds de vraag: ‘doen we de 
goede dingen en doen we de dingen goed’?

Educatie
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Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Iedere medewerker heeft de focus 
op maximale ontwikkeling en vaar-
digheidsgroei van kinderen.

A. We behalen minimaal een landelijk gemiddelde vaar-
digheidsscore op de tussentoetsen van het (leerling)
volgsysteem;

B. De bandbreedte van leerlingprestaties in niveaus van 
CITO is zo smal mogelijk, waarbij tenminste 70% van 
de kinderen een I t/m III-score behaalt en 50% een I,II 
score. Voor kinderen met een ontwikkelingsperspectief 
gelden	specifieke	doelstellingen,	gebaseerd	op	ontwik-
kelingsperspectieven van kinderen;

C.We scoren minimaal op het landelijk gemiddelde van 
de schoolgroep op de eindtoets van het CITO;

D. Uit ontwikkelingsperspectieven, groepsoverzichten en 
groepsplannen blijkt dat er hoge individuele en groeps-
doelen worden gesteld en worden gehaald;

E. 90% van de kinderen ontwikkelt zich naar de ver-
wachte vaardigheidsgroei zoals vooraf vastgesteld in 
concreet meetbare doelen;

F. Tenminste 90% van de kinderen die naar groep 3 gaan 
voldoen	aan	de	eindkwalificatie	zoals	omschreven	in	
het referentiekader voor 2 tot 7 jarigen van het SLO;

G. Medewerkers maken actief gebruik van datafeedback 
om systematisch de voortgang van de ontwikkelingen 
te volgen en het onderwijsaanbod hierop aan te passen 
(opbrengstgericht werken);

H. De didactiek van medewerkers draagt bij aan 
het vergroten van kennis en vaardigheden van kinderen 
(bijv. EDI/coöperatieve vormen, etc.). Medewerkers 
werken hierbij evidence based.

2. Iedere geleding organiseert 
   activiteiten die bijdragen aan de 

focus op het vergroten van kennis 
en vaardigheden van kinderen

A. Bijeenkomsten, vergaderingen en studiedagen zijn 
gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden 
van kinderen;

B. Onderwijsinhoudelijke activiteiten zijn doelgericht en 
leiden tot het vergroten van kennis en vaardigheden 
van kinderen;

 
C. Interne en externe audits maken deel uit van de 

kwaliteitscyclus en dienen als bron om de kwaliteit te 
verbeteren. 

3. De school legt in hun planvorming 
de focus op lezen, taal en rekenen.

A. We stellen een meerjarig projectplan op voor het ver-
sterken van taal, lezen, rekenen;

B.  We geven uitvoering aan dit projectplan. 



Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Alle kinderen krijgen  
onderwijs op maat

A. Iedere medewerker werkt zichtbaar vanuit de struc-
tuur van het handelingsgericht en opbrengstgericht 
werken;

B.  De zorgstructuur is vanuit het handelingsgericht wer-
ken duidelijk zichtbaar en beschreven;

C.	Medewerkers	passen	differentiatie	toe	in	de	groep	en	
beschrijven dit planmatig;

D. De intern begeleider geeft gevraagd en ongevraagd 
advies voor het verbeteren van de zorgstructuur; 

E.  Het team ‘onderwijs en begeleiding’ ondersteunt bij 
het uitvoeren van de zorgstructuur op locaties;

F. De zorgstructuur maakt deel uit van de PDCA-cyclus. 
In de evaluatie staat centraal of de wijze waarop de 
zorgstructuur is ingericht bijdraagt aan het vormgeven 
van goed onderwijs.

2. De school realiseert Passend 
onderwijs binnen de regio

A. De basisondersteuning, zoals vastgesteld door sa-
menwerkingsverband Passendwijs, is op orde en de 
extra ondersteuning staat beschreven in het schoolon-
dersteuningsprofiel;

B.  We maken gebruik van elkaars expertise bij het bie-
den van passend onderwijs;

C. We maken gebruik van de expertise van de SBO-
voorziening om kinderen waarbij sprake is van lichte 
ondersteuningsbehoeften, in hun eigen locatie op te 
kunnen vangen;

D. We hebben ambities om het schoolondersteunings-
profiel	voor	de	korte	en	langere	termijn	te	verbreden	
naar het bieden van onderwijs aan kinderen met lichte 
ondersteuningsbehoeften om thuisnabij onderwijs te 
kunnen bieden;

E. De SBO-voorziening geeft invulling aan de ambitie om 
het	schoolondersteuningsprofiel	voor	de	korte	en	lan-
gere termijn te verbreden naar het bieden van onder-
wijs aan kinderen met zware ondersteuningsbehoeften 
om thuisnabij onderwijs te kunnen bieden.

Passend onderwijs
Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, in 
mogelijkheden en in de aanpak die zij nodig hebben om 
hun talenten te ontwikkelen. Soms hebben zij daarbij 
specifieke	begeleiding	nodig,	zoveel	mogelijk	passend	
binnen	het	schoolondersteuningsprofiel.	Wanneer	

een	onderwijsbehoefte	zo	specifiek	is	dat	deze	niet	
binnen onze eigen basisondersteuning past, maken we 
gebruik van het dekkende aanbod van het regionale 
samenwerkingsverband. Op deze manier verzorgen we 
passend onderwijs voor alle kinderen.
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Doelstellingen Merkbaar resultaat

3. De school realiseert kwaliteitsver-
betering van passend onderwijs

A. De lichte zorgmiddelen worden ingezet ten behoeve 
van het versterken van vaardigheden van medewerkers 
om kinderen passend onderwijs te kunnen bieden;

B. De SBO locatie heeft in 2020 de mogelijkheden ver-
kend om zware zorgmiddelen in te kunnen zetten en 
keuzes gemaakt.

Educatief partnerschap
Ouders en medewerkers zijn educatieve partners die een 
gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding 
van de kinderen en elkaar hierbij aanvullen. We vinden dit 
belangrijk, omdat educatief partnerschap een belangrijke 
positieve factor is bij leerresultaten van kinderen. 

Kinderen zijn hier actief bij betrokken. We werken met 
ouders en kinderen in een leef- en leergemeenschap en 
betrekken ouders, vanuit die visie bij de inhoud van ons 
onderwijs. Communicatie, informatie, samenwerking en 
verantwoording spelen daarbij een belangrijke rol.

Gerichtheid op maatschappelijke waarde
Educatie van nu bepaalt mede hoe de maatschappij van 
morgen eruit ziet. Globalisering en internationalisering, 
onder andere door middel van digitalisering, horen bij 
de toekomst van kinderen van nu. We zijn tegelijkertijd 
buurtbewoners en wereldburgers. Vraagstukken op 

wereldniveau, kunnen door initiatieven op lokaal niveau 
worden aangepakt (denk bijvoorbeeld aan een beter 
milieu). Hiermee geven we uiting aan: ‘think global, act 
local (Ulrich, 1997)’.

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. De school versterkt ouderbetrok-
kenheid om de ontwikkeling en het 
leerproces van kinderen te stimu-
leren

A. We betrekken ouders en kinderen bij het onderwijs-
leerproces en beschrijven hoe wij dit vormgeven. Dit 
blijkt uit onder andere: gespreksvoering (driegesprek-
ken), inhoudelijke ouderavonden, etc.

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1.  De school geeft inhoud aan actief 
burgerschap

A. We geven praktisch inhoud aan actief burgerschap en 
beschrijven in ons jaarverslag hoe wij dit tot uitdrukking 
laten komen.
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Doorgaande leerlijnen
Donatushof biedt een doorgaande leer- en 
ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Vanuit het spelenderwijs 
leren in de voor- en vroegschoolse periode via primair 
onderwijs naar voortgezet onderwijs. Dit is een 
doorlopende ontwikkeling, die kinderen zonder 

onderbreking kunnen maken (Oberon, 2009). Wij 
streven ernaar dat kinderen geen overgangsproblemen 
ondervinden. We sluiten aan op de basis die kinderen 
hebben gelegd in de voorschoolse voorziening (Jepma & 
Boonstra, 2014).

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Kinderen maken een doorgaande 
leer- en ontwikkelingslijn door 
vanuit de voorschoolse voorziening 
naar aanvang op de basisschool, 
naar het voortgezet onderwijs 

A. Kinderen krijgen een ononderbroken en passend aan-
bod in voor- en vroegschoolse educatie van 0 tot 6 jaar;

B. We realiseren een goede overgang en overdracht 
naar het voortgezet onderwijs; het percentage  op- en 
afstromers na de brugklas is <5%;

C. We hanteren een ambitieus uitstroombeleid. In 2020 
stroomt minimaal 50% van de kinderen uit naar HAVO/
VWO;

D. We analyseren de opbrengstgegevens vanuit het 
voortgezet onderwijs om de kwaliteit van ons handelen 
te verbeteren.

2. De school hanteert kansrijke har-
monisaties in educatie en opvang

A. In 2020 is er voor alle kinderen een doorgaande lijn van 
0 tot 13 jaar binnen ons Integraal Kind Centrum;

B. In 2020 is sprake van verbinding van alle tot de Linge 
behorende expertises.
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Ambitie
Er is sprake van een professionele cultuur waar 
medewerkers in professionele leergemeenschappen samen 
leren van en met elkaar. Talenten van medewerkers worden 
ingezet op de meest passende werkplek.

Professionele cultuur in een professionele 
leergemeenschap
We werken met kinderen, ouders en medewerkers in een 
leef- en leergemeenschap, waarbij we iedereen zien en 
iedereen gezien wordt. Dit geven we met medewerkers 
praktisch vorm in professionele leergemeenschappen 
(lerende netwerken). Een professionele leergemeenschap 
is	een	van	de	elementen	die	effect	heeft	op	de	
leerlingresultaten (Vernooy, 2015). Hierin vergroten we 
continu onze kennis en vaardigheden, waardoor ook de 
kennis en vaardigheden van onze kinderen wordt vergroot. 
Met	een	positief	effect	op	de	leerlingresultaten.

Een professionele leergemeenschap is volgens Verbiest 
(2004, 2008): ‘als de onderwijsprofessionals in een school 
duurzaam individueel en samen leren om het onderwijs 
aan de kinderen en de resultaten van de kinderen te 
verbeteren’. Onze medewerkers zijn in samenwerking 
voortdurend op zoek naar verbeteringen voor het lesgeven 
en leren om de onderwijspraktijk en het leren van kinderen 
te verbeteren. Daarbij zijn steeds vragen aan de orde als: 
•	 Wat willen we onze kinderen leren?
•	 Hoe weten we dat onze kinderen leren?
•	 Hoe reageren we op kinderen die moeite hebben  

met leren?
•	 Hoe reageren we op kinderen die het gewenste leren 

eigen hebben gemaakt?

Binnen onze school heerst een cultuur van samenwerken, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. 

Het werken in professionele leergemeenschappen 
veronderstelt de aanwezigheid van een professionele 
cultuur. Hieronder verstaan wij het volgende: een cultuur 
die zich kenmerkt door erkende ongelijkheid tussen 
professionals en de focus op kwaliteit (van Emst, 2012). 
Besluiten worden genomen door degene die de leiding 
heeft over een bepaald deel van de organisatie of de 
totale organisatie. Hierbij wordt gezocht naar draagvlak 
bij 80% van de terzake deskundigen. We maken (team)
afspraken en komen deze na. Directeuren nemen, samen 
met de directeurbestuurder, de verantwoordelijkheid voor 
beleidsontwikkeling- en uitvoering. Dit staat in nauwe 
verbinding met het stafbureau. Medewerkers spreken 
elkaar aan op gedrag, vanuit een professionele houding. 
Medewerkers	hebben	een	proactieve	en	reflectieve	
houding van waaruit gewerkt wordt aan het versterken van 
de kwaliteit van het handelen. Zij richten hun focus op het 
leveren van kwaliteit en het verbeteren daarvan. Het werken 
in een professionele cultuur vraagt een transformatie van 
een vergadercultuur naar een werkcultuur. Professionals 
komen bij elkaar als ze een klus doen of als ze van elkaar 
willen leren (van Emst, 1999). Overleggen hebben dan ook 
grotendeels het karakter van werkbijeenkomsten. 

In de beleidsperiode 2016-2020 organiseren we activiteiten 
om onze professionele cultuur te versterken en daarmee 
de professionele leergemeenschap mogelijk te maken. 
Door het stimuleren en in beweging brengen van mensen. 
Door het goede voorbeeld te geven, interesse te hebben in 
elkaar, kennis vergroten van huidige ontwikkelingen en het 
expliciet matchen van kwaliteiten van medewerkers aan 
professionele leergemeenschappen.

Medewerkers
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Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Binnen Donatushof is sprake van 
een professionele cultuur waarbin-
nen alle medewerkers er op gericht 
zijn samen betere professionals te 
worden

A.	Iedereen	bij	ons	op	school	versterkt	zijn	reflectieve	ver-
mogen, waarbij de kwaliteit van het handelen centraal 
staat;

B. Medewerkers versterken het vermogen tot zelfsturing 
om afgesproken resultaten te bereiken;

C. Directeuren, intern begeleiders en LB-leerkrachten 
ondersteunen	bij	het	versterken	van	de	reflectieve	
houding van medewerkers. Dit is waarneembaar in het 
versterken	van	het	eigen	profiel	in	het	bekwaamheids-
dossier;

D. Medewerkers handelen naar de bovengenoemde 
uitgangspunten van een professionele cultuur.

2. Structuren binnen de Linge zijn 
stimulerend bij onze eigen profes-
sionele cultuur

A. De gesprekkencyclus vindt plaats volgens afgespro-
ken beleid en wordt jaarlijks geëvalueerd. 

B. Iedere medewerker werkt aan de versterking van de 
bekwaamheid. Dit is opgenomen in zijn/haar dossier.

3. Onze school is een professionele 
leergemeenschap

A. In de professionele leergemeenschap voeren we 
op basis van gelijkwaardigheid de dialoog over die 
factoren die van belang zijn om educatie succesvol tot 
stand te brengen en maken op basis hiervan afspraken 
om de kwaliteit van hun handelen te vergroten;

B. Er is bij alle medewerkers sprake van een proactieve 
en professionele houding in de professionele leerge-
meenschap. 

4. Er zijn locatieoverstijgende profes-
sionele leergemeenschappen

A. Er zijn Lingebrede professionele leergemeenschappen 
op de vakgebieden lezen, taal, rekenen, het jonge kind, 
educatief partnerschap, interne begeleiding, proces-
begeleiding en meerbegaafdheid. Dit zijn groepen leer-
krachten die, eventueel onder stimulans en begeleiding 
van externe deskundigen, samenwerken aan verbe-
tering van hun eigen vakonderwijs of een voor hun 
onderwijs relevant probleem. Kennis opgedaan in deze 
leergemeenschappen is vertaald naar de professionele 
leergemeenschappen in de (eigen) teams, zichtbaar in 
de organisatie;

B. De Lingeacademie is ingebed in de professionele 
leergemeenschap;

C. Excellente scholen bieden een zichtbare meerwaarde 
voor de ontwikkeling van andere Lingescholen.
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Professionele medewerkers
Medewerkers van onze school staan open voor nieuwe 
kennis	en	ervaringen.	Vanuit	een	reflectieve	houding	
werken zij vanuit autonomie, verantwoordelijkheid en 

vertrouwen aan het voortdurend verbeteren van hun 
kennis en vaardigheden ten behoeve van het vergroten 
van kennis en vaardigheden van de kinderen. 

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Onze medewerkers zijn verant-
woordelijk voor het op peil houden 
van de eigen beroepskwaliteit

A. Medewerkers zorgen zelf voor het op peil houden van 
hun eigen beroepskwaliteit. Alle medewerkers voldoen 
in 2017 zichtbaar aan de geldende bekwaamheidsei-
sen;

B. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen 
bijscholing en werkt jaarlijks aan zijn eigen professio-
nalisering;

C. Iedere medewerker zorgt voor het op peil brengen en 
houden van zijn/haar ICT-vaardigheden en behoeve 
van het leveren van kwalitatief goed onderwijs;

D. Iedere medewerker maakt resultaatgerichte afspraken 
met zijn leidinggevende;

E. Alle groepsleiders zijn geschoold in Jenaplanonderwijs 
en	hebben	in	2020	het	certificaat.

2. Donatushof zet expertises van 
medewerkers doelgericht in

A. LB-leerkrachten zijn kartrekker van de professionele 
leergemeenschappen ten behoeve van het vergroten 
van de kwaliteit van het onderwijs;

B. LB-leerkrachten ontwikkelen specialismen ten behoe-
ve van het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs;

C. In 2020 is sprake van verbreding/verbinding van alle 
tot de Linge behorende expertises (bijv. 1-zorgroute 
van 0 tot 13 jaar, inzet van experts jonge kind, verzor-
ging/opvang).

Goed leiderschap
Een professionele cultuur in een professionele 
leergemeenschap vraagt om leiding die een professionele 
samenwerkingscultuur met het team tot stand brengt en 
in stand houdt. Dit vraagt strategisch onderwijskundig 
leiderschap binnen alle lagen van de organisatie: het op 
productieve manier met elkaar in verbinding brengen 

van de omgeving van de school, de medewerkers, de 
middelen voor de school en het leren van de kinderen. 
Leidinggevenden dagen hun medewerkers en collega’s uit 
het beste uit zichzelf en elkaar te halen en geven leiding 
aan de professionele leergemeenschap

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Alle directeuren zijn strategisch 
en operationeel onderwijskundig 
leider, ze zijn vakbekwaam en doel- 
en resultaatgericht

A. De directeur stuurt actief op de kwaliteit van het on-
derwijs, gericht op het behalen van de vooraf vastge-
stelde doelstellingen in het jaarplan;

B. In 2018 zijn alle directeuren opgenomen in het direc-
teurenregister;

C. De directeur voert de gesprekkencyclus uit, gericht op 
het realiseren van de doelstellingen van de school;

D. De directeur is opgeleid tot IKC-schoolleider.
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2. Directeuren differentiëren in de 
wijze waarop ze medewerkers 
aansturen

A. De directeur past sturingsstijlen toe, passend bij de 
ontwikkelingsbehoefte van medewerkers en de doel-
stellingen van de school.

3. De uitgangspunten van de CAO 
worden gevolgd

A. De uitgangspunten van de CAO zijn toegepast.

Goed werkgeverschap
De Linge staat voor hoogwaardig personeelsbeleid als 
onderdeel van goed werkgeverschap. We zien facilitering 
als voorwaarde voor de mwaximale ontplooiing van 
medewerkers tijdens hun gehele loopbaan. Directeuren 

hebben tevens de rol van werkgever en sturen hun 
medewerkers, gericht op de doelstellingen die vooraf zijn 
vastgesteld.

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Bestuur en directeuren sturen op 
kwalitatief evenwichtige teams

A. Er is beleid met betrekking tot de personele bezetting 
van alle medewerkers in combinatie met het bieden 
van kwaliteit (normenkader);

B. Het normenkader wordt uitgevoerd, gekoppeld aan 
onderwijskundige doelstellingen en het vormen en in 
stand houden van evenwichtige teams;

C. Horizontale en verticale mobiliteit wordt doelgericht 
ingezet.

2. Medewerkers van de Linge zijn 
duurzaam inzetbaar

A. Medewerkers en leidinggevenden sturen op duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers;

B. Medewerkers en leidinggevenden hebben aandacht 
voor welzijn en welbevinden van medewerkers;

B. Leidinggevenden voeren een proactief preventief 
verzuimbeleid.

3. De Linge blijft investeren in (nieuw) 
personeel

A. Er is inzicht in de leeftijdsopbouw van het personeel, 
zodat verantwoord aannamebeleid kan worden toege-
past.
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Ambitie
We bieden hoogwaardige kwaliteit en sterke 
voorzieningen op het gebied van educatie en opvang. Om 
dit te realiseren vindt, waar nodig, herstructurering van 
locaties	plaats	om	een	effectief	en	efficiënt	aantal	locaties	
te	realiseren.	Er	is	sprake	van	een	effectieve	en	efficiënte	
inrichting van het servicekantoor van de Linge.  

Inrichting van de organisatie
De functie van bestuur berust bij de directeur-bestuurder. De 
Raad van Toezicht onthoudt zich van de feitelijke uitoefening 
van de functie van bestuur en richt zich op de uitoefening 
van intern toezicht. De GMR geeft advies of stemt in met het 
vastgestelde beleid en toetst het beleid op de strategische 
doelstellingen. De cliëntenraad geeft advies op het vast te 
stellen beleid. We passen de wijze van inspraak aan, aan 
toekomstige ontwikkelingen.

Landelijk en regionaal is een trend zichtbaar van verdergaande 
IKC-vorming. De harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal 
zijn van invloed op de inrichting van onze organisatie. Onze 
organisatie is erop gericht om de harmonisatie door te voeren 
en tot uiting te brengen in opvang en onderwijs binnen het IKC. 
Hierin werken we met één team, onder de verantwoordelijkheid 
van één leidinggevende, en bieden wij educatie, ontwikkeling 
én opvoeding aan de kinderen. Zo ontwikkelen de kinderen 
zich bij ons in een doorgaande lijn. We hanteren hierbij de visie 
zoals verwoord in de notitie ‘Het integraal kindcentrum binnen 
de Linge’. Jenaplan Integraal Kindcentrum Donatushof start 
in augustus 2016 en zal zich de komende jaren ontwikkelen 
binnen de kaders van deze notitie. 

Bestuur, management en 
organisatie

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Het bestuur faciliteert, op basis 
van resultaatgerichte plannen van 
locaties, goede opvang en educa-
tie. Hiermee behalen we de doel-
stellingen genoemd bij de domei-
nen educatie en medewerkers

A. Donatushof stelt een meerjarig plan op, volgens de 
PDCA-cyclus, met daarbij een begroting gekoppeld 
aan onderwijskundige doelstellingen. Het bestuur facili-
teert om deze plannen uit te voeren;

B.	In	2020	is	sprake	van	effectieve	en	efficiënte	inzet	
van locaties binnen de gemeente Lingewaard. Uit-
gangspunten hierbij zijn: toekomstbestendig onder-
wijs, sterke voorzieningen, kwaliteit van educatie en 
leerlingenaantal. Deze inzet berust op vastgelegde 
voorwaarden om goede opvang en educatie te kunnen 
realiseren;

C. Onze school past experimenten en pilots toe die 
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen ge-
noemd bij educatie en medewerkers.
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Profilering
De scholen, peuterspeelzalen en opvanglocaties van De 
Linge zijn gedreven in het aanbieden van goed onderwijs 
en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het wordt echter 
steeds belangrijker om kinderen en ouders aan te trekken 
dan wel te binden aan een school of kinderopvang. We 
laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waarin wij 
ons onderscheiden ten opzichte van andere scholen of 
opvangorganisaties. Dat is niet alleen van belang voor 
ouders en kinderen, maar ook voor de motivatie van 
personeel of het aantrekken van nieuwe groepsleiders. 

Elke school, peuterspeelzaal en IKC doet op dit moment 
al aan marketing en communiceert met ouders en andere 
partners. Via bijvoorbeeld de websites, nieuwsbrieven, 
rondleidingen of open dagen. De komst van de IKC’s, 
het overgaan van het peuterspeelzaalwerk naar de Wet 
Kinderopvang en andere ontwikkelingen vergroten de 
noodzaak om meer planmatig aan de slag te gaan met 
marketingcommunicatie.

2. In de inrichting van de organisatie 
is zichtbaar dat er sprake is van 
een doorgaande lijn van 0 tot 13 
jaar

A. Onze locaties verzorgen in 2020 een doorgaande lijn 
van 0 tot 13 jaar in educatie, opvang en opvoeding;

B. Er is sprake van een herkenbare zorgstructuur van 0 
tot 13 jaar;

C. Bestaande overlegstructuren worden waar mogelijk 
samengevoegd (bijv. één inspraakorgaan);

D. De wijze waarop ons IKC is ingericht, is conform 
bovengenoemde notitie. We werken hierbij naar een 
cheek-to-cheek aanpak, met de volgende kenmerken: 

•	 Meer	persoonlijke	leerroutes	voor	kinderen	zijn	mogelijk	
•	 Inzet	combinatiefuncties		
•	 Integraal	zorg	en	kindvolgsysteem	
•	 Eenduidige	administratie	voor	ouders	en	medewerkers
•	 Gezamenlijke	pedagogische	visie		
•	 Gezamenlijke	IKC	raad	(MR	en	cliëntenraad)
•	 Eén	leidinggevende	

3. Daar waar voor de organisatie gro-
tere ontwikkelingsmogelijkheden 
ontstaan, gaat de Linge bestuur-
lijke samenwerking, mogelijk fusie, 
aan met ketenpartners

A. In 2020 zijn er vormen van bestuurlijke samenwerking 
of samensmelting met ketenpartners dan wel andere 
schoolbesturen. Dit om hoogwaardige kwaliteit, sterke 
voorzieningen op het gebied van educatie en opvang in 
de gemeente Lingewaard te kunnen bieden.

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. De Linge en Lingelocaties worden 
door (potentiële) klanten en overige 
belanghebbenden herkend als 
een organisatie waar kwalitatief 
goede opvang en educatie worden 
geboden

A. PR en communicatie is gericht op de doelgroep;

B. PR en communicatie is doelgericht en planmatig;

C. Onze school richt zich op een groeiend percentage 
van het marktaandeel.
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Opbrengstgericht besturen
Het bestuur van de Linge biedt een heldere focus omtrent 
‘wat’ van educatie en opvang wordt verwacht en geeft 
ruimte aan Donatushof om in te vullen ‘hoe’ zij aan deze 
doelen voldoen. Ambities liggen vast voor kwaliteit in 
het strategisch beleidsplan, pedagogisch beleidsplan en 
schoolplan. Het bestuur stuurt en ziet toe op de naleving 
van kwaliteit. Bestuur, voorschoolse voorzieningen en 
scholen maken resultaten zichtbaar via de verantwoording 

in jaarverslaglegging. Het bestuur en de directeuren 
met hun teams dragen een gezamenlijke en eigen 
verantwoordelijkheid om de educatiekwaliteit verder te 
versterken. Het verhogen van de opbrengsten vraagt om 
resultaatgericht leiding geven. Dat vereist dat de ambities 
en doelen voor en door de hele organisatie duidelijk 
worden geformuleerd en dat voor de directe omgeving 
transparant is welke resultaten worden geboekt.

Kwaliteitszorg 
We gaan voor kwaliteit. Onder kwaliteitszorg verstaan wij: 
de mate waarin we er in slagen de doelen te bereiken naar 
tevredenheid van de kinderen en hun ouders, ons zelf, de 
teams en de overheid. Onze doelen zijn helder, ambitieus, 

aanvaardbaar en aanvaard. We werken op alle niveaus 
voortdurend aan kwaliteitszorg in de cyclus van plan-do-
check-act.

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Op alle niveaus wordt resultaatge-
richt gestuurd

A. Sturing vindt plaats door middel van het hanteren van 
sturingsstijlen, passend bij de ontwikkelingsbehoefte 
van medewerkers en de doelstelling van de organisatie.

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. De PDCA-cyclus wordt toegepast 
op alle beleidsterreinen

A. Donatushof past kwaliteitszorg systematisch en 
cyclisch toe;

B. Kwaliteitszorg wordt volgens de PDCA-cyclus
    uitgevoerd.

2. Financiële impulsen worden inge-
zet ten behoeve van het vergroten 
van de kwaliteit van de educatie

A. Jaarlijks worden middelen vrijgemaakt ten behoeve 
van het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs. 
Deze middelen worden ingezet op basis van resul-
taatgerichte plannen van aanpak op bestuurs- en/of 
locatieniveau.
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Ambitie
Donatushof is gehuisvest in kwalitatief goede, fysiek en 
sociaal veilige gebouwen. Deze gebouwen passen bij 
onze pedagogische aanpak, onderwijskundige concepten 
en ambities. De inrichting voldoet aan toekomstige 
ontwikkelingen.
We gebruiken onze gebouwen maximaal en creatief. 
Meerjarige onderhoudsplanningen spelen proactief in op 
demografische	en	onderwijskundige	ontwikkelingen.

Voorzieningen dragen bij aan het realiseren van de 
onderwijsdoelstellingen. De directeur maakt zichtbaar hoe 
de inzet van (ICT) middelen / faciliteiten de opbrengsten 
van het onderwijs voor kinderen kan verbeteren. De 
directeur geeft aan welke investeringen nodig zijn, zowel 
fysiek als in vaardigheden van de groepsleiders, om de 
kennis en vaardigheden van kinderen te vergroten, de 
inzet	(specifieke)	software	maakt	daar	onderdeel	van	uit.	

Huisvesting en materieel

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. Donatushof is ingericht om in te 
kunnen spelen op onderwijsontwik-
kelingen

A. Er is sprake van kwalitatief goed en goed onderhou-
den (ICT) materiaal, zowel inhoudelijk, materieel als qua 
digitale infrastructuur;

B. De directeur plant en begroot investeringen ten be-
hoeve van materialen en voorzieningen om onderwijs-
kundige doelstellingen te kunnen behalen;

C. Op Donatushof is voldoende (kantoor)ruimte aanwezig 
om passend onderwijs te kunnen bieden;

D. Donatushof zet ruimtes multifunctioneel in om leeg-
stand te voorkomen.



26

Ambitie
Het bestuur van de Linge is gericht op het waarborgen 
van de continuïteit van de organisatie, met blijvende 
efficiency	en	effectiviteit.	Hierbij	is	sprake	van	een	
gezonde verhouding tussen personele en materiële 
kosten. We werken hierbij vanuit een goed doordachte 
planning en control-cyclus.
Het	financieel	management	staat	zichtbaar	in	het	teken	
van de onderwijsprestaties en draagt bij aan de kwaliteit 
van het onderwijs. Hierbij staan de begrippen sturen 
op	financiën	en	verantwoording	centraal	vanuit	de	
governance benadering.
Het bestuur van de Linge anticipeert op minder structurele 
financiële	middelen	als	gevolg	van	teruglopende	

leerlingaantallen. De Linge zet de beschikbare middelen, 
op advies van directeuren en medezeggenschap, in om 
het noodzakelijke voorzieningenniveau op peil te houden 
en de doelstellingen te realiseren. Voor incidentele, niet 
structurele investeringen ten behoeve van innovatie 
en vanuit visie, ambitie en onderwijsconcept, worden 
budgetten vrijgemaakt voor kwaliteitsimpuls. 
De Linge maakt het resultaat van inzet van structurele 
en niet-structurele geldstromen en handelen zichtbaar 
in onderwijsopbrengsten en in verantwoording naar de 
stakeholders.
Op deze wijze werken we aan onze verantwoordingsplicht:

Financiën

Input 
Structurele middelen 
Incidentele middelen

Handelen/ 
gedrag

Output

Doelstellingen Merkbaar resultaat

1. De Linge en Lingelocaties hebben 
sluitende, beleidsrijke en actuele 
meerjarenbegrotingen

A. Middelen worden ingezet ten behoeve van het behalen 
van doelstellingen m.b.t. educatie en medewerkers;

B.	De	doelen	van	het	financiële	beleid	zijn	afgeleid	van,	
of gekoppeld aan de beleidsdoelen van De Linge en 
Donatushof;

C. Donatushof maakt een meerjareninvesteringsplan, 
gekoppeld aan onderwijskundige doelstellingen;

D.	Donatushof	maakt	een	financieel	jaarplan,	o.a.	op	
basis van gemaakte afspraken t.a.v. het fusierapport, 
waarin de te bereiken resultaten vermeld staan;

E. De directeur begroot de capaciteit van de formatie, 
inclusief de behoefte aan onderwijs en begeleiding, 
gerelateerd aan het normenkader.

2. Er is sprake van een gezonde 
verhouding tussen personeel en 
materiële kosten

A. Er is een verhouding van 80% personele kosten en 
20% materiële kosten.
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2.	De	solvabiliteit	geeft	aan	of	een	organisatie	in	staat	is	om	op	korte	en	lange	termijn	aan	haar	betalings-	en	aflossingsverplicht-
ingen te voldoen.  
De Inspectie hanteert voor de solvabiliteit een signaleringsgrens van 0,3

3. De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. De Inspectie 
hanteert een signaleringsgrens van 0,5

Doelstellingen Merkbaar resultaat

3. De Linge blijft een financieel ge-
zonde instelling

A. De Linge hanteert met betrekking tot de solvabiliteit  
een ondergrens van 45% en een bovengrens van 60%. 
Tot 2020 wordt er verder geïnvesteerd om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren. Deze investeringen 
worden gedaan vanuit reserves;

B. De Linge hanteert een liquiditeit ondergrens van mini-
maal 1,5 ;

C. De Linge hanteert een normatief kader voor de inzet 
van personele lump sum. 

4. Afdekken van de risico’s A. Er is een verhouding van 80% personele kosten en 
20% materiële kosten.
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Bijlage 1: Kwaliteiten 
Jenaplanscholen
A: De kernkwaliteiten
1. Relatie van het kind met zichzelf
1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen 
en in te zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen.
1.2 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen
voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg   
nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang 
in ontwikkeling.
1.4.		Kinderen	leren	te	reflecteren	op	hun	ontwikkeling	en	
daarover met anderen in gesprek te gaan.

2. Relatie van het kind met de ander en het andere
2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene 
stamgroep.
2.2. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en    
ontvangen met andere kinderen en daarover te  
reflecteren.

2.3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en 
mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de 
stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en 
welbevinden kan ervaren.

3. Relatie van het kind met de wereld
3.1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in 
levensechte situaties.
3.2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
3.3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van 
het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.
3.4. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend 
volgens een ritmisch dagplan.
3.5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen 
interesses en vragen.
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B: De essenties
Hieronder staan de zeven essenties (Jenaplan en Freinet) 
met hun indicatoren.

Ondernemen
levenslust

Plannen
doelgericht

Samenwerken
communiceren

Creëren
scheppen

Presenteren
je laten zien

Reflecteren
stilstaan

Verantwoorden
duurzaam

Nieuwe dingen 
en oplossingen 
bedenken

Weergeven hoe 
een periode (les, 
dag, week) is 
opgebouwd

Delen met an-
deren

Onderzoeken, 
dingen uit elkaar 
halen

Originaliteit, 
passie en durf 
tonen

Goed laten zien 
wat je geleerd 
hebt

Vertellen 
waarom je wat 
hebt gedaan

Initiatief nemen, 
zaken aan de 
orde stellen, 
met voorstellen 
komen

Vertellen wat 
er van je wordt 
verwacht

Anderen ‘denk-
tijd’ geven

Weetgierig zijn, 
vragen blijven 
stellen

Je natuurlijk, 
authentiek, 
gedragen

Feedback 
vragen en geven 
(tips en tops), 
kritisch zijn

Zelf spullen 
pakken en oprui-
men

Uitproberen, 
origineel kiezen

Spullen snel en 
goed verzame-
len

Aandachtig luis-
teren en verschil 
van mening 
respecteren

Snel veel 
originele ideeën 
bedenken, niet 
tevreden met 
‘gewoon’

Contact maken 
met de toehoo-
rders

Vertellen hoe het 
ook anders had 
gekund

Voor jezelf 
zorgen en voor 
anderen zorgen

Kwaliteiten ef-
fectief inzetten

Dingen in de 
passende vol-
gorde doen

Sociaal bewust 
zijn

Doorzetten (Grote) gebaren 
gebruiken

Je aanpak 
evalueren en er 
consequenties 
aan verbinden

Zelf om uitleg 
vragen

Ambities tonen, 
erin geloven, 
doorzetten

Eigen leerdoelen 
bepalen

Aanwijzingen 
volgen en geven

Doorzetten Goed artic-
uleren, stemvol-
ume, spreektem-
po en dynamiek 
toepassen

Je werk zelf na-
kijken, beoordel-
en en gevolgen 
trekken

Meepraten en 
beslissen

Doelbewust 
handelen

Een dag plannen Aanbieden an-
deren te helpen

Makkelijk 
schakelen naar 
een ander ge-
zichtspunt

Een goed 
taalgebruik 
toepassen

Beargumenteren 
waarom je doet 
wat je doet

Consequenties 
overzien van 
eigen handelen

Informatiebron-
nen aanboren

Een langere 
periode zelfver-
antwoordelijk 
plannen

School- en 
groepsregels 
respecteren

Makkelijk 
voortborduren 
op ideeën van 
anderen

Je optreden 
goed verzorgen

Je portfolio 
samenstellen, ei-
gen ontwikkeling 
presenteren

Initiatieven 
nemen om 
dingen te verbe-
teren
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Bijlage 2: Planning 
verbeterdoelen 2016-2020
Schooljaar 2016-2017

Wat Wanneer Wie

Projectplan ‘Rekenen op 
Donatushof’ – het betreft dit schooljaar
alle groepen

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep / stuurgroep: uit iedere 
bouw een groepsleider en de ib’er

Projectplan ‘Lezen op Donatushof’ – 
het betreft dit schooljaar onder- en
middenbouw

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep / stuurgroep: uit onder- 
en middenbouw twee groepsleiders 
per bouw en de ib’er

Projectplan ‘Spelling in de bovenbouw’ Schooljaar 2016-2017 Projectgroep: twee groepsleiders en 
de ib’er

Het realiseren van doorgaande lijnen
van kinderen van 0 tot 13 jaar in ons
IKC

Vierjarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019; 2019-2020

Projectgroep / stuurgroep: een 
pedagogisch medewerker, een 
groepsleider van onderbouw locatie 
Dr. Hoijngstraat, een groepsleider van 
onderbouw locatie Flierenhofstraat / 
groepsleider voor PR / directie

Eindtoets op of boven landelijk gemid-
delde

April 2017 Bovenbouwteam / directie / ib’er

Onderzoek naar 2- en 3-jarige stam-
groepen

Januari-juni 2017 Extern deskundige / directie / team

Onderzoek naar methoden: welke 
methoden moeten aangepast en in 
welke volgorde

Schooljaar 2016-2017 Directie / team / ib’er

Medewerkers zorgen zelf voor het op 
peil houden van hun eigen beroeps-
kwaliteit. Alle medewerkers voldoen
in 2017 zichtbaar aan de geldende 
bekwaamheidseisen

Schooljaar 2016-2017 Team / directie

Inzicht in op- en afstromers van oud-
leerlingen in VO

Schooljaar 2016-2017 Administratief medewerker

Projectplan ‘Mediation aan de basis’: 
conflicthantering	voor	en	door	kin-
deren

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep: drie teamleden / direc-
tie
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Schooljaar 2017 - 2018

Wat Wanneer Wie

Projectplan ‘Rekenen op 
Donatushof’ – het betreft dit school-
jaar alle groepen

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep / stuurgroep: uit iedere 
bouw een groepsleider en de ib’er

Projectplan ‘Lezen op Donatushof’ – 
het betreft dit schooljaar alle groepen

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep / stuurgroep: uit iedere 
bouw een groepsleiders en de ib’er

Het realiseren van doorgaande lijnen 
van kinderen van 0 tot 13 jaar in ons 
IKC

Vierjarig projectplan; 2017-2018; 
2018-2019; 2019-2020

Projectgroep / stuurgroep: een 
pedagogisch medewerker, een 
groepsleider van onderbouw locatie 
Dr. Hoijngstraat, een groepsleider van 
onderbouw locatie Flierenhofstraat / 
groepsleider voor PR / directie

Eindtoets op of boven landelijk gemid-
delde

April 2018 Bovenbouwteam / directie / ib’er

Directeur is opgenomen in school-
leiderregister

Juni 2018 Directie

Directeur volgt IKC-opleiding Januari-juni 2018 Directie

Midterm review: hoe ver zijn we met 
het halen van de doelen?

Juni 2018 Team, ib’er, directie

Het percentage  op- en afstromers na 
de brugklas is <5%

April 2018 Bovenbouwteam / directie

Projectplan ‘Mediation aan de basis’: 
conflicthantering	voor	en	door	kin-
deren

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep: drie teamleden / direc-
tie

Schooljaar 2018 - 2019

Wat Wanneer Wie

Projectplan ‘Rekenen op
Donatushof’ – het betreft dit school-
jaar alle groepen

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep / stuurgroep: uit iedere 
bouw een groepsleider en de ib’er

Projectplan ‘Lezen op Donatushof’ – 
het betreft dit schooljaar alle groepen

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep / stuurgroep: uit iedere 
bouw een groepsleiders en de ib’er

Het realiseren van doorgaande lijnen 
van kinderen van 0 tot 13 jaar in ons 
IKC

Vierjarig projectplan; 2017-2018; 
2018-2019; 2019-2020

Projectgroep / stuurgroep: een 
pedagogisch medewerker, een 
groepsleider van onderbouw locatie 
Dr. Hoijngstraat, een groepsleider van 
onderbouw locatie Flierenhofstraat / 
groepsleider voor PR / directie

Eindtoets op of boven landelijk gemid-
delde

April 2019 Bovenbouwteam / directie / ib’er

In 2019 stroomt minimaal 50% van 
de kinderen uit naar HAVO/VWO

Schooladvies – januari 2019 Bovenbouwteam / directie / ib’er

Projectplan ‘Mediation aan de basis’: 
conflicthantering	voor	en	door	kin-
deren

Driejarig projectplan; 2016-2017; 
2017-2018; 2018-2019

Projectgroep: drie teamleden / direc-
tie
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Schooljaar 2019 - 2020

Wat Wanneer Wie

Het realiseren van doorgaande lijnen 
van kinderen van 0 tot 13 jaar in ons 
IKC

Vierjarig projectplan; 2019-2020 Projectgroep / stuurgroep: een 
pedagogisch medewerker, een 
groepsleider van onderbouw locatie 
Dr. Hoijngstraat, een groepsleider van 
onderbouw locatie Flierenhofstraat / 
groepsleider voor PR / directie

In 2020 stroomt minimaal 50% van 
de kinderen uit naar HAVO/VWO

Schooladvies – januari 2020 Bovenbouwteam / directie / ib’er

Eindtoets boven het landelijk gemid-
delde

April 2020 Bovenbouwteam / directie / ib’er

Alle groepsleiders zijn geschoold in 
Jenaplanonderwijs en hebben in 2020 
het	certificaat.

Juni 2020 Team


