
Dit document bevat een drietal beleidsmatige documenten: 

 

1. De statuten van de vereniging  

2. Het Evangelisatie beleidsplan 2011-2015 

3. Het Schoolplan 2011-2015. Dit laatste document bevat de eerste 18 pagina’s die in 

verkorte vorm de beleidsvoornemens van de genoemde periode bevatten. De overige 

pagina’s waarnaar in de inhoudsopgave wordt verwezen bevatten een uitgebreide 

concrete invulling van de genoemde beleidsvoornemens die niet geschikt is voor 

publicatie. 
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Artikel 1 Naam 
De naam van de vereniging is: Vereniging voor Evangelisatie “Het Mosterdzaadje” te 

Gortel, gemeente Epe. 
 

Artikel 2 Grondslag 
1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van 

God, zoals die wordt beleden in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. 

Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, 

zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 

de jaren 1618 en 1619. 

2. De vereniging en de van haar uitgaande school maakt gebruik van de getrouwe 

overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse 

taal volgens het besluit van voornoemde synode. 

Artikel 3 Begrippen en definities 
1. Uitvoerend bestuur: de leden van het collectief bestuur die belast zijn met het besturen 

van de activiteiten van de vereniging. 

2. Toezichthouden bestuur: de leden van het collectief bestuur die belast zijn met het 

interne toezicht. 

3. Collectief bestuur: het bestuur van de vereniging en het bevoegd gezag van de 

school. Het collectief bestuur wordt gevormd door de leden van het uitvoerend bestuur  

en de leden van het toezichthoudend bestuur. Als in de statuten ‘bestuur’ staat 

vermeld, wordt daar altijd het collectief bestuur mee bedoeld.  

 
 
Artikel 4 Doel en middelen 
1. Het doel van de vereniging is het evangelie zoals omschreven in art. 2 te (doen) 

verkondigen door godsdienstonderwijs en daarnaast de instandhouding van een 

school voor Reformatorisch primair onderwijs. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het beleggen van samenkomsten in het verenigingsgebouw; 

b. Het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en 

algemene belangen van het Reformatorisch onderwijs behoort en 

voorts 

c. alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn. 

 

 
Artikel 5 Verkrijgen van geldelijke middelen 
De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies, 

bijdragen, giften,  subsidies, leningen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende 

baten. 

 
 
Artikel 6 Lidmaatschap van de vereniging 
1. Leden van de vereniging zijn alle mannelijke personen, die zich daartoe bij het 

bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. In geval van een 

eenoudergezin kan het bestuur hiervan afwijken. Tot het lidmaatschap kunnen 
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alleen worden toegelaten zij die: 

a. schriftelijke instemming betuigen met de in artikel 2 omschreven 

grondslag; 

b. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 

c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door het 

bestuur wordt vastgesteld. 

2. Het bestuur beslist uiterlijk binnen drie maanden na aanmelding over toelating. Bij 

weigering kan de belangstellende binnen dertig dagen nadat de beslissing van het 

bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep gaan bij de algemene 

ledenvergadering, welke daarop in haar eerstvolgende vergadering een beslissing 

neemt. De algemene ledenvergadering is echter niet verplicht haar beslissing te 

nemen als de vergadering gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening 

van het beroep. Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. 

3. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 

b. door opzegging door het lid. 

c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging; 

d. door ontzetting (royement) door het bestuur namens de vereniging. 

4. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 

einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 

van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 

van het lid of de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

5. Ontzetting van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur indien: 

a. een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der 

vereniging; 

b. een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

6. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur op grond 

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren of van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, kan de 

betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit 

in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Hij wordt daarna ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende 

de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
Artikel 7 Benoeming van het bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen. Drie leden 

van het  bestuur, waaronder niet de voorzitter, vormen het uitvoerend bestuur, de 

overige leden vormen het toezichthoudend bestuur. De leden van het bestuur 

worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging 

benoemd. Personen in dienst van de vereniging, kunnen geen deel van het  

bestuur uitmaken. 

2. De benoeming van een lid van het bestuur geschiedt door de algemene 

ledenvergadering uit een door het bestuur, met inachtneming van het door het 

bestuur vastgestelde en vooraf openbaar gemaakte profiel, op te maken bindende 

voordracht. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 

algemene ledenvergadering medegedeeld. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 

ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van 

de algemene ledenvergadering, waarin ten minste de helft van het totaal aantal 
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leden aanwezig is. 

4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering 

overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindend 

karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keus.  

5. Een lid van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering te allen tijde 

worden geschorst of ontslagen, mits het besluit daartoe wordt genomen met een 

meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een 

algemene ledenvergadering waar tenminste de helft van de leden aanwezig is. Een 

schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, 

eindigt door het verloop van die termijn. 

6. De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van vier jaar. leder jaar 

treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door het bestuur op 

te stellen rooster. Elk aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. In 

tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk in de eerste algemene ledenvergadering 

na het ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijds benoemde neemt op het rooster 

van aftreding de plaats van zijn voorganger in. In geval van vacatures blijft het 

bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten. 

7. De leden van het  bestuur ondertekenen een verklaring dat zij instemmen met de 

statuten en bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin 

uitgesproken beginsel zoals verwoord in artikel 2 zullen beogen. 

8. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee maanden 

nadat het aantal bestuursleden minder is geworden dan vijf, een algemene 

ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature of vacatures 

aan de orde komt. 

 

 

Artikel 8 Scheiding bestuur en intern toezicht.  
Het toezichthoudend bestuur is belast met het interne toezicht zoals omschreven in de 

desbetreffende wet- en regelgeving voor het primair onderwijs. Het uitvoerend bestuur 

is belast met besturen van de vereniging. De overige taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van het algemeen en het uitvoerend bestuur zijn neergelegd in een 

door het bestuur vast te stellen huishoudelijk reglement, dat tevens in een regeling van 

de werkzaamheden voorziet. 

 
 
Artikel 9a Verantwoordelijkheden van het bestuur 
1. De vereniging wordt door het bestuur vertegenwoordigd. De vertegenwoordigings-

bevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het uitvoerend bestuur gezamenlijk. 

2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het benoemt, schorst en 

ontslaat het personeel. Alleen diegene kan aan de van de vereniging uitgaande school 

worden benoemd, die schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de grondslag en het 

doel van de vereniging, omschreven in artikel 2 van deze statuten, de functie in 

overeenstemming daarmede te vervullen, zich te verplichten het leven in te richten 

overeenkomstig de grondslag van de vereniging en in  levenswandel een goed voorbeeld 

te zijn, in het bijzonder voor de leerlingen.  

3. Het bestuur is belast met het toezicht op de activiteiten van de evangelisatie en het in 

stand houden van de school. 
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Artikel 9b Bevoegdheden van het bestuur 
Het bestuur is, onder verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering, 

bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen van de vereniging 

met dien verstande evenwel dat het de machtiging van de algemene 

ledenvergadering behoeft voor: 

a. het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen; 

b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; 

c. het aangaan van geldleningen ten bedrage van meer dan € 5000,- (vijfduizend 

euro); 

d. het verhuren van onroerende goederen voor een tijdvak van meer dan een jaar, 

met uitzondering van verhuur van de woning aan de directeur van de school. 

 
Artikel 10 Algemene ledenvergadering 
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, hetwelk samenvalt 

met het kalenderjaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin de 

periodieke bestuursverkiezing wordt gehouden. In dezelfde vergadering brengt het 

bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 

gevoerde beleid. Het legt de balans en een staat van baten en lasten met een 

toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden 

ondertekend door de voorzitter en de penningmeester.   

2. De in het eerste lid genoemde verantwoording dient vergezeld te gaan van een 

accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5 boek 2 Burgerlijk 

Wetboek. De jaarstukken worden door de algemene ledenvergadering 

goedgekeurd. 

3. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene ledenvergadering te beleggen 

wanneer het bestuur dit nodig acht. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen 

van een algemene ledenvergadering, binnen vier weken, op schriftelijk verzoek van 

ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene ledenvergadering. Wanneer 

het bestuur aan zulk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn 

de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene 

ledenvergadering, die zo nodig zelf in haar leiding voorziet. 

4. Een algemene ledenvergadering moet ten minste zeven dagen van te voren 

schriftelijk worden geconvoceerd. De convocatie moet behalve tijd en plaats van de 

vergadering tevens de agenda vermelden. Tegelijk met de convocatie dienen ook 

eventuele voor besluitvorming noodzakelijke documenten verstrekt worden aan de 

leden. 

 

 
Artikel 11 Stemmingen 
1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten 

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, 

over personen schriftelijk gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van 

stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

2. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een lid van de vereniging mag een ander lid 

machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen op een algemene ledenvergadering 

en voor hem/haar te stemmen over het op de agenda vermelde onderwerp wat 

tevens op de schriftelijke volmacht wordt vermeld. Het gemachtigde lid mag 
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namens de volmachtgever stemmen na overleg van de schriftelijke volmacht aan 

de secretaris van het bestuur. De secretaris controleert of de schriftelijke volmacht 

juist is ingevuld en van een handtekening van de volmachtgever is voorzien. Een 

lid mag door maximaal één ander lid gemachtigd worden. .  

3. Wordt bij een kandidaatstelling bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid 

behaald, dan heeft een tweede vrije stemming, of in geval van een bindende 

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. 

a. Ingeval van een bindende voordracht wordt hij geacht te zijn benoemd, die bij 

de tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd; 

b. Indien er geen sprake is van een bindende voordracht dan heeft er  

herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich 

verenigden; 

c. Bij staking van stemmen of bij het niet behalen van de volstrekte 

meerderheid van stemmen wordt degene, die het hoogst aantal stemmen 

op zich verenigde geacht te zijn benoemd. Is het hoogste aantal stemmen 

door meer dan één persoon behaald, dan wordt van hen de oudste in jaren 

geacht te zijn benoemd. 

 

 
Artikel 12 Huishoudelijk reglement 
1. Het huishoudelijk reglement (en wijzigingen daarin) wordt vastgesteld door het bestuur 

en ter informatie voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.  
2. In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, 

beslist het bestuur. 
3. In artikel 13 wordt met de algemene vergadering de algemene ledenvergadering 

bedoeld. 

 

 
Artikel 13 Statutenwijziging 
1. De artikelen 2 lid 1 en artikel 13 lid 1 zijn onveranderlijk. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 1 is wijzigen van deze statuten 

mogelijk bij besluit van een algemene vergadering, waartoe wordt opgeroepen met 

de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De 

termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen 

bedragen. 

3. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de 

dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 

ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden. 

4. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het 

bestuur of van tenminste vijf leden met een meerderheid van tenminste twee derde 

deel der uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde dat tenminste twee 

derde deel van het aantal leden aanwezig is. 

5. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen, doch 

niet binnen zeven dagen, een tweede algemene vergadering gehouden, welke 

ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen 

met een meerderheid van tenminste twee derde deel der uitgebrachte geldige 

stemmen. 

6. Het bepaalde in leden 1, 2 en 3 is niet van toepassing indien ter algemene 

vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met 
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algemene stemmen wordt aangenomen. 

7. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat er een notariële akte van 

is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging 

en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

 

 

Artikel 14 Ontbinding van de vereniging 
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene 

ledenvergadering genomen op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden, 

met een meerderheid van stemmen tenminste gelijk aan twee derde deel van het 

aantal leden van de vereniging. 

2. Het in leden 2, 3 en 6 van artikel 13 bepaalde is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit tot ontbinding. 

3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. 

Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, 

geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ten nutte van zodanige 

doeleinden, door de algemene ledenvergadering te bepalen, die het meest met het 

doel der vereniging overeenstemmen. 

 
Artikel 15 Oprichting 
De vereniging is opgericht op 30 augustus 1890 en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 16 Geldigheid 
Deze gewijzigde statuten zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 27 

juni 2013 en derhalve ook geldig vanaf die datum.  
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EVANGELISATIE PLAN 
 
Het bestuur van de Vereniging voor Evangelisatie “Het Mosterdzaadje” te Gortel, gemeente Epe 
Heeft een commissie mandaat verleent om invulling te geven aan de doelstelling van de Vereniging 
voor Evangelisatie zoals geformuleerd in de artikelen 3 lid 2a en artikel 6 lid 1a van de statuten van 
1990 
 
Het bestuur is op grond van artikel 3 lid 2c bevoegd tot het verlenen van een mandaat aan derden 
en is doordrongen van het belang om gestalte te geven aan de in artikel 3 lid 2, nader toegelicht in 
artikel 2a, omschreven doelstelling van de vereniging. 
Het bestuur hecht aan efficiënte, zorgvuldige en zegenrijke uitoefening van haar opdracht en geeft 
hiertoe een commissie mandaat deze opdracht uit te voeren.  
 
Het mandaat luidt als volgt:  
De commissie voor Evangelisatie stelt zich als opdracht praktisch invulling te geven aan de 
Woordverkondiging in het verenigingsgebouw en voorstellen te ontwikkelen over noodzakelijke en 
gewenste aanpassingen beide van materiele en immateriële zaken. De grondslag van de 
vereniging zoals verwoord in artikel 2 van de statuten dient hierbij als uitgangspunt. 
 
Het bestuur heeft besloten 
• dit mandaat te verlenen zonder recht van ondermandaat  
• dat de commissieleden uitsluitend kunnen worden benoemd door het bestuur 
• dat zij het recht voorbehoud commissieleden te benoemen dan wel van hun taak te ontheffen, 
waarbij in geval van verschil van inzicht bemiddeling wordt ingeroepen van een door bestuur en 
commissie erkende mediator 
• dat de commissie ten allen tijde functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
• dat dit mandaat door het bestuur als verantwoordelijke rechtspersoon wordt verleend dan wel 
ontnomen 
• te voorzien in middelen en mogelijkheden voor het realiseren van de taak van de commissie 
• dat de commissie jaarlijks schriftelijk rapporteert betreffende voortgang van haar werkzaamheden 
en haar rapport mondeling toelicht in de algemene ledenvergadering  
• dit mandaat in werking te laten treden op 21 april 2011 
• dit mandaat uiterlijk 21 april 2015 te evalueren, zo nodig te wijzigen en vervolgens opnieuw vast te 
stellen. 
 
Praktische invulling 
De planperiode voor de evangelisatiewerkzaamheden loopt parallel aan die van het schoolplan en 
bestrijkt derhalve de periode 2011-2015. 
 
 
 
2011 

- regelen van de predikbeurten voor 2012 
- wekelijks leiding geven aan de zondagse samenkomsten 
- voorbereidingen treffen voor renovatie van het verenigingsgebouw  
- input leveren voor op te stellen meerjarenonderhoudsplanning verenigingsgebouw 
- advies leveren voor het bijwerken van het administratief handboek van het bestuur 
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- start maken met postercampagne op campings in de omgeving 
- schoonmaak van het verenigingsgebouw aansturen 
 

2012 
- regelen van de predikbeurten voor 2013 
- wekelijks leiding geven aan de zondagse samenkomsten 
- gesprekken voeren met kandidaat aannemers ivm voorbereidingen renovatie 
- showbord realiseren aan de wegzijde van het verenigingsgebouw 
- realiseren prikbord in ontvangsthal 
- bijdrage leveren aan de maandelijkse nieuwsbrief  
- bijdrage leveren aan de jaarlijkse ledenvergadering 
- schoonmaak van het verenigingsgebouw aansturen 
 

 
2013 

- regelen van de predikbeurten voor 2014 
- wekelijks leiding geven aan de zondagse samenkomsten 
- start maken met zeven zaterdagse zangavonden rondom verschillende thema’s 
- toezicht houden op renovatie van het verenigingsgebouw 
- bijdrage leveren aan de maandelijkse nieuwsbrief  
- bijdrage leveren aan de jaarlijkse ledenvergadering 
- evalueren zangavonden 
- schoonmaak van het verenigingsgebouw aansturen 
 

 
2014 
- regelen van de predikbeurten voor 2015 
- wekelijks leiding geven aan de zondagse samenkomsten 
- bijdrage leveren aan de maandelijkse nieuwsbrief  
- bijdrage leveren aan de jaarlijkse ledenvergadering 
- bijdrage leveren aan de voorbereiding van het 125- jarig jubileum van de vereniging 
- schoonmaak van het verenigingsgebouw aansturen 
- leiding geven aan zangavonden 
- onderzoeken of uitzenden preken vanaf locatie mogelijk is 
 

 
2015 

- bijdrage leveren aan het 125- jarig jubileum van de vereniging 
- regelen van de predikbeurten voor 2016 
- wekelijks leiding geven aan de zondagse samenkomsten 
- bijdrage leveren aan de maandelijkse nieuwsbrief  
- bijdrage leveren aan de jaarlijkse ledenvergadering 
- schoonmaak van het verenigingsgebouw aansturen 
- leiding geven aan zangavonden 
- indien mogelijk uitzenden preken vanaf locatie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolplan 

2011-2015 
CBS Het Mosterdzaadje 

versie 2.37 -> 3.1 

  

 

 

…ruimte 
voor 
groei! 

 

Gortel… 



Schoolplan 2011-2015 Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje 

 
Gortel… 2 Ruimte voor groei! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje 
Oranjeweg 116 
8166 JD Gortel 
0578-661863 

info@cbshetmosterdzaadje.nl  
www.cbshetmosterdzaadje.nl



Schoolplan 2011-2015 Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje 

 
Gortel… 3 Ruimte voor groei! 

 
Voorwoord............................................................................................................ 5 
1. Inleiding ........................................................................................................... 6 
1.1 Missie .......................................................................................................... 6 
1.2 Visie ............................................................................................................ 6 
1.3 Strategie...................................................................................................... 6 
1.4 Uitwerking.................................................................................................... 7 

2. Groei in beeld.................................................................................................... 8 
2.1 Hoe ons schoolplan groeit............................................................................... 8 
2.1.2 Groeien naar…......................................................................................... 9 

2.2 Doelstellingen per beleidsterrein ..................................................................... 9 
2.2.1 De organisatie van de school..................................................................... 9 
2.2.2 Kwaliteitszorg ........................................................................................10 
2.2.3 Integraal personeelsbeleid .......................................................................11 
2.2.4 Leerlingenzorg .......................................................................................11 
2.2.5 Veiligheid...............................................................................................12 
2.2.6 Huisvesting en beheer.............................................................................12 
2.2.7 Communicatie ........................................................................................12 

2.3 Doelstellingen per cursusjaar .........................................................................14 
2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2011-2012 (planjaar 1) ..........................14 
2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2012-2013 (planjaar 2) ..........................15 
2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2013-2014 (planjaar 3) ..........................17 
2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2014-2015 (planjaar 4) ..........................18 

3. Groei in kaart ...................................................................................................19 
Ambitie 1.1 ...................................................................................19 
Ambitie 1.2 ...................................................................................20 
Ambitie 1.3 ...................................................................................21 
Ambitie 1.4 ...................................................................................22 
Ambitie 1.5 ...................................................................................23 
Ambitie 1.6 ...................................................................................24 
Ambitie 1.7 ...................................................................................25 
Ambitie 1.8 ...................................................................................26 
Ambitie 2.1 ...................................................................................27 
Ambitie 2.2 ...................................................................................28 
Ambitie 2.3 ...................................................................................29 
Ambitie 2.4 ...................................................................................30 
Ambitie 2.5 ...................................................................................31 
Ambitie 2.6 ...................................................................................32 
Ambitie 2.7 ...................................................................................33 
Ambitie 2.7a..................................................................................34 
Ambitie 2.8 ...................................................................................35 
Ambitie 2.9 ...................................................................................36 
Ambitie 2.10..................................................................................37 
Ambitie 2.11..................................................................................38 
Ambitie 2.12..................................................................................39 
Ambitie 2.13..................................................................................40 
Ambitie 3.1 ...................................................................................41 
Ambitie 3.2 ...................................................................................42 
Ambitie 3.3 ...................................................................................43 
Ambitie 3.4 ...................................................................................44 
Ambitie 4.1 ...................................................................................45 
Ambitie 4.2 ...................................................................................46 
Ambitie 4.3 ...................................................................................47 
Ambitie 4.4 ...................................................................................48 
Ambitie 4.5 ...................................................................................49 
Ambitie 4.6 ...................................................................................50 
Ambitie 4.7 ...................................................................................51 



Schoolplan 2011-2015 Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje 

 
Gortel… 4 Ruimte voor groei! 

Ambitie 4.8 ...................................................................................52 
Ambitie 4.9 ...................................................................................53 
Ambitie 4.10..................................................................................54 
Ambitie 4.11..................................................................................55 
Ambitie 4.12..................................................................................56 
Ambitie 4.13..................................................................................57 
Ambitie 5.1 ...................................................................................58 
Ambitie 5.2 ...................................................................................59 
Ambitie 5.3 ...................................................................................60 
Ambitie 5.4 ...................................................................................61 
Ambitie 5.5 ...................................................................................62 
Ambitie 5.6 ...................................................................................63 
Ambitie 5.7 ...................................................................................64 
Ambitie 5.8 ...................................................................................65 
Ambitie 5.9 ...................................................................................66 
Ambitie 5.10..................................................................................67 
Ambitie 6.1 ...................................................................................68 
Ambitie 6.2 ...................................................................................69 
Ambitie 6.3 ...................................................................................70 
Ambitie 7.1 ...................................................................................71 
Ambitie 7.2 ...................................................................................72 
Ambitie 7.3 ...................................................................................73 
Ambitie 7.4 ...................................................................................74 
Ambitie 7.5 ...................................................................................75 



Schoolplan 2011-2015 Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje 

 
Gortel… 5 Ruimte voor groei! 

Voorwoord 
 

 
Voor u ligt het schoolplan. Dit plan bevat een beeld van waar we (voor) staan anno 2011 
en waar we Deo Volente zullen staan in het jaar 2015.  
 
Het proces om te komen tot het nieuwe schoolplan omvatte het raadplegen van de 
diverse belanghebbenden. In de aanloop naar het schoolplan is in het cursusjaar 2010-
2011 gewerkt aan het formuleren van een gemeenschappelijke visie, die kan worden 
samengevat in onze mission statement: Gortel, ruimte voor groei. 
 
In dit schoolplan wordt onze missie, visie en strategie geheel of op onderdelen uitgewerkt 
in 56 concrete doelstellingen.  
 
De opzet van het schoolplan is zodanig vormgegeven dat het tevens dient als jaarplan. 
Jaarlijks zullen de doelstellingen worden geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt. Nieuwe 
planjaren zullen in de loop van de planperiode worden toegevoegd. Dit is noodzakelijk 
om de cyclus van plannen, doen, controleren en actie ondernemen niet te onderbreken.  
 
Per kwartaal wordt het bevoegd gezag geïnformeerd omtrent de voortgang van de 
beoogde doelen.  
 
 
Gortel, 15 augustus 2011 
 
 
Frans Jan Roos (directeur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is van advies voorzien door de Medezeggenschapsraad en vastgesteld door 
het bevoegd gezag in de vergadering van 13-10-2011
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1. Inleiding 
 
 
Ons beleid is geënt op de visie, missie en strategie, zoals het bestuur deze heeft 
vastgesteld. Genoemde visie vormt de humuslaag waaruit de groei van onze school 
wordt gevoed. 

1.1 Missie 

Het onderwijs van onze school is er op gericht aan iedere leerling individueel en in 
samenwerking met de ander die ruimte en aandacht te geven, die het nodig heeft om, 
gedurende de groei naar de volwassenheid en daarna, de hem van God gegeven plaats in 
de maatschappij te mogen innemen. 

1.2 Visie 

Uitgangspunt voor ons gehele handelen is de Bijbel, het onfeilbaar en onveranderlijk 
Woord van God, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van 
Enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. 1 
 
Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. 
Voor een groot deel van de dag hebben ze deze zorg aan ons toevertrouwd. Wij maken 
werk van die zorg. We doen dat op verschillende terreinen: 

• Het lesgeven en de onderwijsmethoden zijn kwalitatief goed, zodat wij de 
leerlingen datgene kunnen bieden, wat zij nodig hebben om hun plaats in de 
maatschappij in te kunnen nemen. Daarbij ligt het accent op het ruimte geven 
voor groei van de talenten van elk kind. 

• De zorg voor het geestelijk welzijn van kinderen is essentieel. Dat vloeit voort uit 
de christelijke identiteit van onze school. Wij wijzen de leerlingen de weg naar het 
enige middel tot geestelijk welzijn, namelijk de bekering tot God en het geloof in 
de Heere Jezus Christus. 

• Bij het opvoeden zetten we "groei" centraal, waarbij we leerlingen de juiste 
randvoorwaarden bieden om hen te vormen tot verantwoordelijke (d.i. dienstbare 
en zelfstandige) persoonlijkheden. 

Ook in het onderwijzen speelt "groei" een grote rol. Onze zorg gaat uit naar elk uniek 
kind en we houden daarom rekening met de verscheidenheid aan talenten van hoofd, 
hart en handen. 
 
De aandacht voor groei gaat uiteraard ook uit naar de leerkrachten. De drie 
basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie en zelfstandigheid) gelden ook voor de 
leerkrachten.  
 
Kort samengevat: Gortel … ruimte voor groei. 

1.3 Strategie 

In de beschreven visie van de school is een aantal doelen opgenomen die we hieronder 
kort opsommen met daarbij de te volgen strategie. 
1. De zorg voor het geestelijk welzijn van de leerlingen. Door middel van de 
Bijbelvertellingen, het gesprek daarover en het wijzen op God en Zijn Woord 
tijdens bepaalde onderdelen van en onderwerpen uit de lessen wordt hieraan 
gestalte gegeven. 

2. Het vormen van leerlingen tot verantwoordelijke persoonlijkheden. De 
schoolregels zijn geënt op het ‘verantwoordelijk zijn voor elkaar, de omgeving, de 
materialen, het schoolgebouw en het schoolplein’, waarnaast het verantwoordelijk 

                                                             
1 Voor nadere uitwerking van dit uitgangspunt wordt volstaan met een verwijzing naar ons identiteitsprofiel 
zoals deze door de vereniging is goedgekeurd en door het bestuur is vastgesteld. 
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zijn voor het dagelijks werk (zelfstandig werken) bij iedere les wordt benadrukt. 
Methodisch en in voorkomende gevallen wordt met de leerlingen gewerkt aan de 
verbetering van de sociale vaardigheden. 

3. Rekening houden met de verscheidenheid aan talenten van hoofd, hart en 
handen. De leerlingen worden gevolgd door observatie, het beoordelen van het 
dagelijks werk en de toetsen, het analyseren van de gegevens en het uitvoeren 
van de daaruit voortvloeiende consequenties. 

4. Het onderwijs en de onderwijsmethoden zijn kwalitatief goed – Het didactisch en 
pedagogisch handelen wordt structureel geëvalueerd door het analyseren van de 
leerling-resultaten, het reflecteren op het eigen handelen aan de hand van de 
SBL- competenties, het enquêteren van ouders en leerlingen en door externe 
audits. De onderwijsmethoden worden bij aanschaf getoetst aan de kerndoelen en 
structureel na 8 jaar herijkt of vervangen. De kwaliteit van de methoden blijkt 
mede uit de toetsresultaten. 

5. De zorg gaat ook uit naar de leerkrachten – Informeel en formeel wordt aandacht 
besteed aan de leerkrachten, waarbij het persoonlijk ontwikkelingsplan centraal 
staat. 

1.4 Uitwerking 

In samenhang met de schoolgids en de klachtenregeling vormt dit schoolplan een 
instrument om kwaliteit in dialoog met belanghebbenden planmatig te ontwikkelen.  
In dit schoolplan wordt onze missie, visie en strategie geheel of op onderdelen 
uitgewerkt. Middels dit document leggen we verantwoording af over het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van ons onderwijs.  
Bij het uitwerken van het schoolplan speelt de kwaliteitcirkel van Deming een belangrijke 
rol.  

 
 

doen 

plannen 

contro- 
leren 

actie 
onder-
nemen 

borgen 

groeien 
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2. Groei in beeld 
 

2.1 Hoe ons schoolplan groeit 

Groei betekent niet alleen een opwaartse trend. Groei zonder verdieping en verbreding is 
onvoldoende geworteld. Inherent aan onze opdracht zoals verwoord in onze missie en 
visie is het onze ambitie om de juiste randvoorwaarden te scheppen zodat de groei zich 
daadwerkelijk kan voltrekken. 
Binnen onze organisatie hebben wij binnen alle beleidsterreinen gezocht naar die 
onderdelen, waar wij ruimte zien voor groei. Voor dit onderzoek hebben wij gebruik 
gemaakt van: 
 

1. De ervaringen van de teamleden en directie 
Jaarlijks worden door de directeur minimaal twee gesprekken gevoerd met alle 
personeelsleden, waarin verschillende aandachtspunten de directie worden 
aangereikt. Daarnaast is in het jaar 2011 een drietal studiedagen gehouden waar 
eveneens zaken naar voren zijn gebracht, die aandacht vragen in de komende vier 
jaren. 

2. Opbrengstanalyses 
Jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd. Dit levert speerpunten op voor het 
beleid van de komende jaren. 

3. Document Leerlingenzorg 
Zorgcoördinator en directie hebben in overleg met het team een document 
leerlingenzorg opgesteld, waarin een beeld wordt neergezet van onze 
zorgstructuur. Verschillende actiepunten worden gebruikt voor het schoolplan 

4. De uitslagen van de ouderenquête 
In januari 2011 is een enquête uitgezet onder de ouders van de leerlingen. 

5. De evaluatie van het schoolplan 2007-2011 
Het schoolplan van 2007-2011 is  geëvalueerd door het team, de directie en het 
bestuur. De aandachtspunten, die hieruit zijn voortgekomen, worden in het 
schoolplan opgenomen. 

6. Het rapport van de Inspecteur van Onderwijs 
In april 2007 heeft de Inspecteur van Onderwijs een bezoek afgelegd op de 
school. Het rapport dat is uitgebracht naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek 
in het kader van het onderwijsverslag 2007/2008 draagt ook punten aan voor het 
nieuwe schoolplan. 

7. Toezichtkader 2009 van de inspectie van het onderwijs 
De indicatoren die de inspectie hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te 
beoordelen zijn als meetlat langs de huidige situatie gelegd en leveren 
aandachtspunten op voor het nieuwe schoolplan. 

8. Het rapport van de audit van WSNS-Zwolle en afspraken SWV 
In september 2010 hebben de projectleider en de adviseur van het bestuur van 
het samenwerkingsverband Zwolle èn een externe deskundige een audit 
uitgevoerd met betrekking tot het zorgbeleid. De conclusies uit het rapport 
leveren input voor het nieuwe schoolplan. Lopende afspraken worden uitgewerkt 
en gepland. 

9. Het zorgprofiel, opgesteld onder leiding van AVS 
In maart 2011 heeft het team onder leiding van AVS een zorgprofiel opgesteld, 
dat consequenties heeft voor het schoolplan. 

10.  Overige wettelijke kaders  
Waaronder WPO, WMS, Convenant Leerkracht etc. Hier wordt nauwelijks expliciet 
naar verwezen aangezien de meeste wettelijke kaders al nader zijn uitgewerkt in 
de hierboven genoemde bronnen. 
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Uit deze bronnen hebben wij doelstellingen2 geformuleerd, die ons op onderdelen van het 
beleid op een hoger niveau moet brengen. De doelen worden per beleidsterrein kort 
omschreven en in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt.  

2.1.2 Groeien naar… 

Het antwoord op de vraag ‘Waar staat Het Mosterdzaadje in 2015?’ staat verwoord in de 
missie, visie en strategie, zoals opgenomen in hoofdstuk 1.  
Het amenderen, optimaliseren en consolideren van het schoolbeleid met de missie, visie 
en strategie als beleidskader, is gericht op: 
1. De zorg voor de leerlingen verloopt planmatig en krijgt gestalte binnen door de 
school vastgestelde grenzen. 

2. Het onderwijsaanbod is afgestemd op het niveau van de individuele leerling, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden, die voldoen aan de eisen van de 
overheid. 

3. Het team is in staat planmatige zorg te bieden, te differentiëren en te werken aan 
de persoonlijke ontwikkeling. 

4. Het management draagt zorg voor het welbevinden van de teamleden en ziet toe 
op de kwaliteit van het onderwijs. 

5. De communicatie in de school en met de belanghebbenden is doelmatig en 
transparant. 

2.2 Doelstellingen per beleidsterrein 

2.2.1 De organisatie van de school 

De organisatie van de school staat omschreven in de schoolgids. Onder de organisatie 
van het onderwijs vallen ook die zaken die behoren bij het onderwijsleerproces en zaken 
van wet en regelgeving. 
Het onderwijs moet voldoen aan de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. 
Onze school hanteert deze kerndoelen, mits deze niet strijdig zijn met de grondslag van 
de school. Indien dit laatste het geval is, zal er, via de besturenorganisatie VGS, met de 
overheid overlegd worden om te komen tot aanpassingen van de kerndoelen of in 
voorkomende gevallen ontheffing te krijgen.   
 

Nr. Omschrijving Os3 Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
1.1 Er wordt planmatig aandacht besteed aan en 

geïnvesteerd in Public Relations om daling van 
het leerlingaantal te voorkomen of te stabiliseren 

x       4,8 1 

1.2 Leerkrachten zijn in staat hun onderwijs met 
behulp van het digibord optimaal te organiseren 

x       1,5 2 

1.3 Buitenschoolse opvang is middels contract 
geregeld met een organisatie die deze dienst 
verleent en kenbaar gemaakt via de schoolgids. 

x      x 5 1 

1.4 Er is vastgelegd op welke wijze het onderwijs 
voldoet aan de kerndoelen burgerschap en 
integratie.  

x       5 2 

1.5 Nadere uitwerking heeft plaats van visie op en 
stappen tot vorming met betrekking tot omgaan 
met moderne media 

x    x  x 5 2 

1.6 Er is besloten en vastgelegd hoe de instructie 
vorm wordt gegeven in de combinatieklassen. 

x       5,7 1 

1.7 Er is besloten hoe wij verder gaan met of na 
anders adaptief 

x   x    5,8 3 

1.8 De consequenties van onze kleinschaligheid zijn 
in kaart gebracht als het gaat om de vorm van 
het onderwijs en de samenstelling van de 
groepen.  

x   x    5 2 

                                                             
2  In 2.2 wordt naar deze bronnen verwezen door in de kolom ‘Bron’ gebruik te maken van de nummers 1 tot 
en met 10  
3 Os De organisatie van de school- Kwz Kwaliteitszorg – IPB Integraal Personeelsbeleid – Lz Leerlingenzorg – 
Vh Veiligheid – HB Huisvesting en Beheer – Com Communicatie – Sj Schooljaar van uitvoering 
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2.2.2 Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is een breed terrein en omvat onder andere zaken als opbrengsten, 
initiëren van kwaliteitsverbeterslagen, waarborgen en verbeteren van de 
onderwijskwaliteit en het bewaken van de kwaliteit.   
Het gaat om het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het 
onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren, en openbaar te 
maken.  
 

Nr. Omschrijving Os Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
2.1 Referentieniveaus Taal en Rekenen zijn 

ingevoerd 
 x      1 3 

2.2 Jaarlijks worden collegiale consultaties 
uitgevoerd. 

 x x     1 1 

2.3 De tussenopbrengsten voor Rekenen en 
Wiskunde in de groepen 4 tot en met 8 liggen 
minimaal 5% boven de inspectienorm midden en 
eind. 

 x      2 3 

2.4 De tussenopbrengsten voor Lezen in de groepen 
3 tot en met 8 liggen minimaal op de 
inspectienorm midden en eind. 

 x      2 3 

2.5 Met betrekking tot de eindopbrengsten scoort 
groep 8 op het onderdeel studievaardigheden  
van het schooleindonderzoek boven het 
gemiddelde van alle scholen. 

 x      2 3 

2.6 Voor de groepen 5-8 bedraagt het percentage 
leerlingen met een D- en E-score voor spelling 
ten hoogste 25%. Het aantal leerlingen met een 
A score neemt toe tot minimaal 30% 

 x     x 2 1-4 

2.7 Aan kwaliteitszorg wordt op systematisch en 
cyclische wijze gestalte gegeven 

x x x x x x x 1,7 1-4 

2.7a De cycli waarin kwaliteitszorg gestalte krijgt zijn 
systematisch beschreven (kwaliteitshandboek) 

 x      7,10 2 

2.8 De inhoud van het onderwijs voldoet aan de 
kerndoelen van burgerschapsvorming en sociale 
integratie. 

 x   x  x 5,7 1 

2.9 Taalfontein wordt ingevoerd voor groep 3. De 
aansluiting op de methode in groep 4 is 
gedefinieerd en vastgelegd.   

 x      5 2 

2.10 Topondernemers wordt optimaal gebruikt. Extra 
scholing op het terrein van Topondernemers 
wordt ingezet. 

 x      5 2 

2.11 Visie op cultuureducatie wordt vastgelegd. 
Activiteiten rondom cultuureducatie worden 
geïnventariseerd. Cultuureducatie wordt 
planmatig vormgegeven. 

 x      5 2 

2.12 De wijze waarop wordt omgegaan met de leerlijn 
Taalfontein groep 1-2, en de borging van een 
doorgaande lijn binnen het gehele taalonderwijs 
is vastgelegd. 

 x      5,7 2 

2.13 Ken en stuurgetallen worden gedefinieerd en 
gehanteerd 

 x      5 3 
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2.2.3 Integraal personeelsbeleid 

Het doel van Integraal Personeelsbeleid is de afstemming tussen de professionele 
ontwikkeling van de leerkracht en de inhoudelijke en organisatorische doelen van onze 
school. Naast het bekwaamheidsdossier en persoonlijke ontwikkelingsplannen valt onder 
IPB ook  
-Personeelsbeheer en -zorg: administratie, formatiebeheer, personeelsplanning, ARBO- 
en verzuimbeleid 
-Organisatiebeleid: organisatiestructuur en -cultuur, overleg en communicatie, 
medezeggenschap, taakbeleid, functievorming en mobiliteitsbeleid.  
-Personeelsinstrumenten: werving & selectie, opleiding en professionalisering, begeleiden 
van het functioneren van medewerkers, beoordeling en arbeidsvoorwaarden.  
 

Nr. Omschrijving Os Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
3.1 Functiemix is vormgegeven conform wettelijke 

normen en verplichtingen 
  x     5,10 1-3 

3.2 Taakbeleid is vormgegeven en ingevoerd.        5 1 
3.3 Er is een up-to-date functiebouwwerk. Voor elke 

functie is er een goedgekeurde 
functieomschrijving. 

  x     5 2 

3.4 Het Integraal Personeelsbeleid is uitgewerkt in 
een specifiek beleidsdocument dat maatregelen 
vastlegt die bijdragen aan ontwikkeling en 
uitvoering van onderwijskundig beleid. 

  x     5,10 4 

2.2.4 Leerlingenzorg 

Binnen het Samenwerkingsverband Zwolle is het zorgbeleid gestroomlijnd in een 
zorgdocument. Dit document Leerlingenzorg bestaat uit drie delen. Deel A geeft een 
omschrijving van de criteria, waaraan de zorg op de samenwerkende scholen moet 
voldoen. Deze criteria worden in deel B verder uitgewerkt in indicatoren. Deel C is het 
schoolspecifieke deel, dat is gebruikt voor het formuleren van doelstellingen.4  
 

Nr. Omschrijving Os Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
4.1 De school hanteert de criteria zoals geformuleerd 

in het B- deel van de Zwolse zorgmap.  
   x    8 1-2 

4.2 Het team verwerft vaardigheden in het 
diagnosticeren op het terrein van spelling, 
rekenen en technisch lezen 

   x    1 1-3 

4.3 Het team is in staat (groeps)handelingsplannen 
te maken, uit te voeren en te evalueren, waarbij                    
gebruik wordt gemaakt van de uitgangspunten 
van de handelingsgerichte diagnostiek 

   x    1,7,
8 

1 

4.4 80% van alle leerlingen maakt deel uit van een 
groepsplan voor de vakken rekenen, taal en 
lezen 

   X    1 2 

4.5 Alle leerlingen vanaf groep 5 met cognitieve 
achterstand en rugzakleerlingen met cognitieve 
achterstand met een eigen leerlijn hebben een 
ontwikkelingsperspectief 

   x    1 2 

4.6 Er heeft optimale differentiatie plaats op het 
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, 
zowel preventief als curatief. Er wordt 
systematisch gewerkt aan de sociale 
competentie van de leerlingen. 

   x x   1 1-3 

4.7 De sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen wordt systematisch in kaart gebracht 

   x    1,5 2 

4.8 De ontwikkeling van kleuters wordt systematisch 
gevolgd zodat optimaal kan worden 
gedifferentieerd. 

   x    1,5 1-3 

4.9 De overgang van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs verloopt vloeiend 

   x    4,5 1-3 

4.10 Leerkrachten volgen verdiepende scholing op het 
terrein van omgaan met autisme in de klas. 

   x    1,9 1 

                                                             
4 Zie beleidsdocument Leerlingenzorg in IB map. 
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4.11 Kindkenmerken worden op gestructureerde wijze 
vertaald naar onderwijsbehoeften. (invoering 
handelingsgericht werken. 

   x    8 1-2 

4.12 De betekenis van het samenwerkingsverband 
voor onze school is breed bekend bij personeel 
en achterban. 

   x    8 1-3 

4.13 Kinderen met bovengemiddelde begaafdheid 
worden gesignaleerd en hebben optimale ruimte 
om verder te kunnen groeien 

   x    9 4 

2.2.5 Veiligheid 

Veiligheid is een belangrijk aandachtsgebied in de school. Het betreft zowel sociale en 
fysieke als maatschappelijke veiligheid. 
 

Nr. Omschrijving Os Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
5.1 Tijdens de pauzes is toezicht op de 

schoolspeelplaats optimaal. 
    x   4 1-2 

5.2 In verband met de nieuwe huisvesting zal een 
nieuw ontruimingsplan worden gerealiseerd. 

    x   1 1 

5.3 Vanwege herstructurering van de 
schoolspeelplaats en nieuwe huisvesting worden 
gedragsregels herzien. 

    x   1 1 

5.4 Op school is een gediplomeerd BHV-er aanwezig     x   1 1 
5.5 Er is vastgelegd hoe leerlingen verantwoord 

omgaan met moderne media 
    x   5 2 

5.6 Het speellokaal is voorzien van valbescherming 
boven de radiatoren. 

    x   1 1 

5.7 Er wordt een iedere 2 jaar een RI&E uitgevoerd   x  x   1 3 

5.8 De beleving van de sociale veiligheid wordt 
periodiek gepeild bij zowel personeel als bij 
leerlingen vanaf groep 5.  

    x   6,7 1 

5.9 Er wordt een incidentenregistratie bijgehouden 
met betrekking tot sociale veiligheid binnen de 
school 

    x   6,7 1 

5.10 Er is een beleidsnotitie Veiligheid waarin alle 
veiligheidsaspecten op samenhangende wijze 
zijn uitgewerkt. 

    x   10 4 

2.2.6 Huisvesting en beheer 

Dit beleidsterrein omvat alle zaken met betrekking tot fysiek beheer van gebouwen en 
terreinen, alsmede (financiële) randvoorwaarden ten dienste van het operationeel 
houden van onze school.   
 

Nr. Omschrijving Os Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
6.1 Realiseren van een leermiddelen magazijn voor 

handvaardigheidmaterialen 
x    x x  1 1 

6.2 Deel van het schoolplein wordt ontwikkeld tot 
terrein voor natuurlijk spelen 

x    x x  5 1-3 

6.3 Planning en controlecyclus resulteert in strakkere 
begrotingsdiscipline.  

x     x  1 2 

2.2.7 Communicatie 

Communicatie vormt in toenemende mate een belangrijk beleidsterrein en omvat niet het 
meedelen en ontvangen van informatie in dialoog met belanghebbenden.  
 

Nr. Omschrijving Os Kwz IPB Lz Vh HB Com Bron Sj 
7.1 Ouders hebben optimaal inzicht in de 

ontwikkeling van hun kinderen.  
   x   x 4,5 1-3 

7.2 Alle gezinnen worden minimaal éénmaal per jaar 
door de school bezocht 

      x 4 1-2 

7.3 Er is een woordvoerder aangesteld door het 
bestuur die een relevante opleiding daarvoor 
volgt 

      x 1 1 

7.4 Er is een communicatiebeleidsplan vastgesteld       x 1 1 
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waarin aspecten met betrekking tot 
communicatie op samenhangende wijze zijn 
uitgewerkt. 

7.5 Er is besloten en vastgelegd hoe wij verder gaan 
na ‘Anders Adaptief’. Vanuit onze visie en missie 
kiezen we voor een onderwijsconcept. 

x x     x 5 2-4 

 



Schoolplan 2011-2015 Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje 

 
Gortel… 14 Ruimte voor groei! 

2.3 Doelstellingen per cursusjaar 

De mate waarin de doelstellingen concreet zijn neemt af naarmate de doelstellingen 
verder weg liggen.  

 

2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2011-2012 (planjaar 1) 

 

1.1 Er wordt planmatig aandacht besteed aan en geïnvesteerd in Public Relations om 
daling van het leerlingaantal te voorkomen of te stabiliseren  

1.3 Buitenschoolse opvang is middels contract geregeld met een organisatie die deze 
dienst verleent en kenbaar gemaakt via de schoolgids.  

1.4 Er is vastgelegd op welke wijze het onderwijs voldoet aan de kerndoelen 
burgerschap en integratie.  

2

 

1.6 Er is besloten en vastgelegd hoe de instructie vorm wordt gegeven in de 
combinatieklassen.  

2.2 Jaarlijks worden collegiale consultaties uitgevoerd. 

 

2.6 Voor de groepen 5-8 bedraagt het percentage leerlingen met een D- en E-score voor 
spelling ten hoogste 25%. Het aantal leerlingen met een A score neemt toe tot 
minimaal 30%  

2.7 Aan kwaliteitszorg wordt op systematisch en cyclische wijze gestalte gegeven 

 

2.8 De inhoud van het onderwijs voldoet aan de kerndoelen van burgerschapsvorming 
en sociale integratie.  

3.1 Functiemix is vormgegeven conform wettelijke normen en verplichtingen 

 

3.2 Taakbeleid is vormgegeven en ingevoerd. 

 

4.1 De school hanteert de criteria zoals geformuleerd in het B- deel van de Zwolse 
zorgmap.   

4.2 Het team verwerft vaardigheden in het diagnosticeren op het terrein van spelling, 
rekenen en technisch lezen  

4.3 Het team is in staat (groeps)handelingsplannen te maken, uit te voeren en te 
evalueren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitgangspunten van de 
handelingsgerichte diagnostiek  

4.6 Er heeft optimale differentiatie plaats op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling, zowel preventief als curatief. Er wordt systematisch gewerkt aan de 
sociale competentie van de leerlingen.  

4.8 De ontwikkeling van kleuters wordt systematisch gevolgd zodat optimaal kan 
worden gedifferentieerd.  
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4.9 De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt vloeiend 

 

4.10 Leerkrachten volgen verdiepende scholing op het terrein van omgaan met autisme 
in de klas.  

4.11 Kindkenmerken worden op gestructureerde wijze vertaald naar onderwijsbehoeften. 
(invoering handelingsgericht werken.)  

4.12 De betekenis van het samenwerkingsverband voor onze school is breed bekend bij 
personeel en achterban.  

5.1 Tijdens de pauzes is toezicht op de schoolspeelplaats optimaal. 

 

5.2 In verband met de nieuwe huisvesting zal een nieuw ontruimingsplan worden 
gerealiseerd.  

5.3 Vanwege herstructurering van de schoolspeelplaats en nieuwe huisvesting worden 
gedragsregels herzien.  

5.4 Op school is een gediplomeerd BHV-er aanwezig 

 

5.6 Het speellokaal is voorzien van valbescherming boven de radiatoren. 

 

5.8 De beleving van de sociale veiligheid wordt periodiek gepeild bij zowel personeel als 
bij leerlingen vanaf groep 5.   

5.9 Er wordt een incidentenregistratie bijgehouden met betrekking tot sociale veiligheid 
binnen de school  

6.1 Realiseren van een leermiddelen magazijn voor handvaardigheidmaterialen 

 

6.2 Deel van het schoolplein wordt ontwikkeld tot terrein voor natuurlijk spelen 

 

7.1 Ouders hebben optimaal inzicht in de ontwikkeling van hun leerlingen.  

 

7.2 Alle gezinnen worden minimaal éénmaal per jaar door de school bezocht 

 

7.3 Er is een woordvoerder aangesteld door het bestuur die een relevante opleiding 
daarvoor volgt  

7.4 Er is een communicatiebeleidsplan vastgesteld waarin aspecten met betrekking tot 
communicatie op samenhangende wijze zijn uitgewerkt.  

 

2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2012-2013 (planjaar 2) 

1.2 Leerkrachten zijn in staat hun onderwijs met behulp van het digibord optimaal te 
organiseren 

2

 

1.4 Er is vastgelegd op welke wijze het onderwijs voldoet aan de kerndoelen 2
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burgerschap en integratie.  

 

1.5 Nadere uitwerking heeft plaats van visie op en stappen tot vorming met betrekking 
tot omgaan met moderne media 

2

 

1.8 De consequenties van onze kleinschaligheid zijn in kaart gebracht als het gaat om 
de vorm van het onderwijs en de samenstelling van de groepen.  

2

 

2.6 Voor de groepen 5-8 bedraagt het percentage leerlingen met een D- en E-score voor 
spelling ten hoogste 25%. Het aantal leerlingen met een A score neemt toe tot 
minimaal 30% 

2

 

2.7 Aan kwaliteitszorg wordt op systematisch en cyclische wijze gestalte gegeven 2

 

2.7a De cycli waarin kwaliteitszorg gestalte krijgt zijn systematisch beschreven 
(kwaliteitshandboek) 

 

 

2.9 Taalfontein wordt ingevoerd voor groep 3. De aansluiting op de methode in groep 4 
is gedefinieerd en vastgelegd.   

2

 

2.10 Topondernemers wordt optimaal gebruikt. Extra scholing op het terrein van 
Topondernemers wordt ingezet. 

2

 

2.11 Visie op cultuureducatie wordt vastgelegd. Activiteiten rondom cultuureducatie 
worden geïnventariseerd. Cultuureducatie wordt planmatig vormgegeven. 

2

 

2.12 De wijze waarop wordt omgegaan met de leerlijn Taalfontein groep 1-2, en de 
borging van een doorgaande lijn binnen het gehele taalonderwijs is vastgelegd.  

3.3 Er is een up-to-date functiebouwwerk. Voor elke functie is er een goedgekeurde 
functieomschrijving.  

4.1 De school hanteert de criteria zoals geformuleerd in het B- deel van de Zwolse 
zorgmap.   

4.2 Het team verwerft vaardigheden in het diagnosticeren op het terrein van spelling, 
rekenen en technisch lezen  

4.4 80% van alle leerlingen maakt deel uit van een groepsplan voor de vakken rekenen, 
taal en lezen  

4.5 Alle leerlingen vanaf groep 5 met cognitieve achterstand en rugzakleerlingen met 
cognitieve achterstand met een eigen leerlijn hebben een ontwikkelingsperspectief  

4.6 Er heeft optimale differentiatie plaats op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling, zowel preventief als curatief. Er wordt systematisch gewerkt aan de 
sociale competentie van de leerlingen. 

 

4.7 De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt systematisch in kaart 
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gebracht  

4.8 De ontwikkeling van kleuters wordt systematisch gevolgd zodat optimaal kan 
worden gedifferentieerd.  

4.9 De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt vloeiend 

 

4.11 Kindkenmerken worden op gestructureerde wijze vertaald naar onderwijsbehoeften. 
(invoering handelingsgericht werken.)  

4.12 De betekenis van het samenwerkingsverband voor onze school is breed bekend bij 
personeel en achterban.  

5.1 Tijdens de pauzes is toezicht op de schoolspeelplaats optimaal. 

 

5.5 Er is vastgelegd hoe leerlingen verantwoord omgaan met moderne media 

 

6.2 Deel van het schoolplein wordt ontwikkeld tot terrein voor natuurlijk spelen 

 

6.3 Planning en controlecyclus resulteert in strakkere begrotingsdiscipline.  

 

7.1 Ouders hebben optimaal inzicht in de ontwikkeling van hun leerlingen.  

 

7.2 Alle gezinnen worden minimaal éénmaal per jaar door de school bezocht 

 

7.5 Er is besloten en vastgelegd hoe wij verder gaan na ‘Anders Adaptief’. Vanuit onze 
visie en missie kiezen we voor een onderwijsconcept.  

2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2013-2014 (planjaar 3) 

1.7 Er is besloten hoe wij verder gaan met of na anders adaptief 

3 

2.1 Referentieniveaus Taal en Rekenen zijn ingevoerd 

3 

2.3 De tussenopbrengsten voor Rekenen en Wiskunde in de groepen 4 tot en met 8 
liggen minimaal 5% boven de inspectienorm midden en eind. 3 

2.4 De tussenopbrengsten voor Lezen in de groepen 3 tot en met 8 liggen minimaal 5% 
boven de inspectienorm midden en eind. 3 

2.5 Met betrekking tot de eindopbrengsten scoort groep 8 op het onderdeel 
studievaardigheden  van het schooleindonderzoek boven het gemiddelde van alle 
scholen. 

3 

2.6 Voor de groepen 5-8 bedraagt het percentage leerlingen met een D en E-score voor 
spelling ten hoogste 25%. Het aantal leerlingen met een A score neemt toe tot 
minimaal 30% 

3 

2.7 Aan kwaliteitszorg wordt op systematisch en cyclische wijze gestalte gegeven 

3 
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2.13 Ken en stuurgetallen worden gedefinieerd en gehanteerd 

3 

3.1 Functiemix is vormgegeven conform wettelijke normen en verplichtingen 

 

4.2 Het team verwerft vaardigheden in het diagnosticeren op het terrein van spelling, 
rekenen en technisch lezen  

4.6 Er heeft optimale differentiatie plaats op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling, zowel preventief als curatief. Er wordt systematisch gewerkt aan de 
sociale competentie van de leerlingen. 

 

4.8 De ontwikkeling van kleuters wordt systematisch gevolgd zodat optimaal kan 
worden gedifferentieerd.  

4.9 De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt vloeiend 

 

4.12 De betekenis van het samenwerkingsverband voor onze school is breed bekend bij 
personeel en achterban.  

5.7 Er wordt een iedere 2 jaar een RI&E uitgevoerd 

 

6.2 Deel van het schoolplein wordt ontwikkeld tot terrein voor natuurlijk spelen 

 

7.1 Ouders hebben optimaal inzicht in de ontwikkeling van hun leerlingen.  

 

7.5 Er is besloten en vastgelegd hoe wij verder gaan na ‘Anders Adaptief’. Vanuit onze 
visie en missie kiezen we voor een onderwijsconcept.  

2.3.1 Doelstellingen voor het cursusjaar 2014-2015 (planjaar 4) 

2.6 Voor de groepen 5-8 bedraagt het percentage leerlingen met een D- en E-score voor 
spelling ten hoogste 25%. Het aantal leerlingen met een A score neemt toe tot 
minimaal 30% 

 

2.7 Aan kwaliteitszorg wordt op systematisch en cyclische wijze gestalte gegeven 

 

3.4 Het Integraal Personeelsbeleid is uitgewerkt in een specifiek beleidsdocument dat 
maatregelen vastlegt die bijdragen aan ontwikkeling en uitvoering van 
onderwijskundig beleid. 

 

4.13 Kinderen met bovengemiddelde begaafdheid worden gesignaleerd en hebben 
optimale ruimte om verder te kunnen groeien  

5.10 Er is een beleidsnotitie Veiligheid waarin alle veiligheidsaspecten op samenhangende 
wijze zijn uitgewerkt. 4 

7.5 Er is besloten en vastgelegd hoe wij verder gaan na ‘Anders Adaptief’. Vanuit onze 
visie en missie kiezen we voor een onderwijsconcept.  

 


