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1. Samen: Strategisch plan Primenius 

1.1. Samen het leven leren 

Onze organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind van 0 tot 14 jaar. 
Dat kunnen we niet alleen, maar doen we in nauwe samenwerking met de ouders en andere 
betrokkenen in de leefomgeving van het kind. De grondbeginselen van het katholiek sociaal denken, 
waarin gelijkwaardigheid en de mens als persoon in zijn gemeenschap belangrijke pijlers zijn, vormen 
voor ons de basis van ons werk. Wij zijn een organisatie waar iedereen welkom is. 
 
Voor ons betekent de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen dat we ze het leven leren. We leren 
de kinderen te ontdekken wie ze zijn, wat voor hen het leven waardevol maakt en hoe ze van 
betekenis kunnen zijn voor de ander en de wereld. We noemen dat ook wel het delen van geestelijke 
rijkdom. 
 
Wij werken op een moderne, innovatieve wijze, waarbij we ons richten op het welbevinden van het 
kind. We werken met persoonlijke ontwikkellijnen en bieden voor ieder kind maatwerk passend bij 
zijn ontwikkeling. We streven naar hoge betrokkenheid zowel van de kinderen als van onze 
medewerkers. 
 
De aansluitingkinderopvang en onderwijs krijgt in de komende periode verder vorm en we willen 
deze uitbreiden in samenwerking met het voortgezet onderwijs in een ontwikkellijn tot 18 jaar.  
 
De plannen voor de komende vier jaren zijn tot stand gekomen in samenwerking met onze 
medewerkers en stakeholders en zijn in dit plan verwoord. Met veel enthousiasme werken wij met 
elkaar aan de doorontwikkeling van onze organisatie. 
 
 
College van Bestuur Primenius/Tamariki 
Béjanne Hobert 
John van Meekeren 
 
Maart 2019 
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1.2. Primenius en Tamariki 

Primenius en Tamariki 
Het onderwijs van de stichting Primenius en de opvang van de stichting Tamariki zijn kwalitatief 
hoogwaardig, voelbaar en zichtbaar, persoonlijk en ontwikkelingsgericht. De scholen en de 
kinderopvang werken vanuit een gezamenlijke gedragen visie. Beide stichtingen zijn nauw met elkaar 
verbonden en vallen onder één bestuur. Hiermee worden school en opvang in de wijk 
samengebracht. Met deze combinatie wil Primenius/Tamariki de optimale omstandigheden voor een 
goede ontwikkeling van kinderen creëren.  
 
Primenius 
Primenius verzorgt onderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs gebaseerd op de Katholieke 
identiteit. De stichting bestaat uit 34 basisscholen (27 katholieke, 2 katholiek protestant christelijk - 
waarvan één SBO, 1 katholiek openbaar en 4 algemeen bijzondere scholen) in Groningen en Drenthe. 
Meer dan 5000 leerlingen volgen hier onderwijs, verzorgd door ongeveer 500 medewerkers. 
 
Tamariki 
Tamariki is een sociaal maatschappelijke stichting en verzorgt kinderopvang voor alle kinderen van 0 
tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagopvang en 
peuteropvang op 26 locaties in Drenthe en Groningen. Ongeveer 650 kinderen maken gebruik van 
deze opvang, verzorgd door ruim 40 medewerkers. De stichting is sterk groeiende. 
 
Missie 
Wij staan voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op 
de katholieke identiteit, waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn. 
 
Visie 
Bij ons staat het kind centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. 
Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. Wij bieden een veilige, 
uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving. Dit biedt kinderen een optimale 
mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen leren 
omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten 
het beste uit zichzelf te halen. 
 
Kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn ‘Gelijkwaardig’en ‘Geloofwaardig’. 
 
We benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid. Iedereen is bij ons gelijkwaardig. 
Wij zorgen dat ieder kind gezien wordten zich gewaardeerd voelt. Wij hebben aandacht voor 
verscheidenheid in maatschappij en religies. 
Wij staan voor wat we zeggen en spreken elkaar daar op aan: we zijn geloofwaardig. 
Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit gericht op de toekomst van 
het kind.  
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1.3. Katholiek sociaal denken 

Katholiek sociaal denken 
Voor Primenius geldt dat ons katholiek sociaal denken het fundament is en blijft van al ons handelen. 
Tamariki kent niet het katholieke fundament, maar sluit zich wel aan bij de volgende genoemde 
uitgangspunten. 
 
Onze identiteit staat weliswaar in een rijke traditie, maar is levend en vernieuwend en komt tot stand 
in onze eigen tijd en cultuur in wisselwerking met onze omgeving. 
 
Ons katholiek sociaal denken kent een aantal uitgangspunten[1]: 
- Holistische benadering 
- Gemeenschap 
- Vertrouwen 
- Solidariteit 
- Verantwoordelijkheid 
 
Holistische benadering 
We gaan uit van de waardigheid van iedere persoon en dat maakt dat ons onderwijs zich richt op de 
ontwikkeling van heel de persoon. Wij zorgen ervoor dat kinderen groeien in alle dimensies van het 
menselijke bestaan. We ondersteunen kinderen in hun verstandelijke groei, maar ook hun 
emotionele, sociale, fysieke, spirituele en ethische; altijd in relatie met zichzelf, de ander, de wereld 
en met God. 
 
Gemeenschap 
Leven is altijd samenleven, leven in gemeenschap. Ieder mens binnen die gemeenschap is mede 
verantwoordelijk voor een goede en duurzame samenleving. Dit betekent dat onze school meer is 
dan een verzameling individuen. Wij vormen een gemeenschap en verwachten dat medewerkers, 
kinderen en ouders actief deelnemen aan deze gemeenschap. Wat wij doen draagt bij aan het 
welzijn van heel de samenleving. 
 
Vertrouwen 
Wij leven vanuit het vertrouwen dat ieder mens geliefd is en dat je je niet anders voor hoeft te doen 
dan dat je bent. Dit maakt een mens vrij van de druk om in alles te moeten slagen. Dit schept ruimte 
en vrijheid. We hebben er vertrouwen in dat je veel kan bereiken als je er in gelooft. 
 
Solidariteit/naastenliefde 
Ieder kind verdient warmte en aandacht voor wie hij is in zijn leven en leefomgeving. Wij zijn 
zichtbaar solidair met wie buiten de boot dreigt te vallen of wie in de samenleving als vreemdelingen 
gezien worden. Solidariteit met wie 'anders' is, nodigt uit om die ander ook te leren kennen. Dit is de 
basis voor interreligieuze en interculturele dialoog op school, waarbij we elkaar en anderen 
voorleven dat we oordeelvrij met elkaar omgaan. 
 
Verantwoordelijkheid 
Wij komen op voor de vrijheid, het initiatief en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap, zowel 
binnen als buiten de organisatie. We nemen de betrokkenheid van anderen serieus. Verbinding 
maken met medewerkers, met ouders en andere betrokkenen is de basis van ons handelen. We 
dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
 
[1]Bron: ‘God is thuis op school’ - Onderwijsbrief Bisdom Groningen Leeuwarden 2012 
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1.4. Programma 2019-2023 

Ons programma voor de komende vier jaren is gestoeld op de volgende programmalijnen: 

1.  
Onze identiteit is het kloppend hart van de organisatie. 

2. We hebben ambitieuze en innoverende plannen op het gebied van Ontwikkeling – zowel 
binnen Onderwijs als binnen de Opvang – , Organisatie en Omgeving; de vijf O’s die 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

3. Onze basiskwaliteit is vanzelfsprekend op orde. 
  



St. Henricusschool Schoolplan 2019 - 2023 9 

1.5. Identiteit 

Onze identiteit is het kloppend hart van onze organisatie 
 
Hier staan we 
In onze katholieke scholen geldt dat de katholiciteit dagelijks een levend onderdeel is van alles wat 
we doen. Binnen de gehele organisatie staan wij open voor en besteden wij aandacht aan andere 
overtuigingen en aan de maatschappelijke opdracht die in de wet verankerd is. 
 
Dit zien we 
De traditionele samenleving met haar vaste structuren verdwijnt steeds verder uit beeld. Enerzijds 
zien we een individualisering, anderzijds een verbondenheid door toenemende diversiteit in een 
interculturele samenleving. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan zin- en betekenisgeving toe. 
Mensen zijn zoekende hoe op een respectvolle manierom te gaan met elkaar en met de samenleving. 
 
Dit is ons doel 
Kinderen krijgen binnen Primenius/Tamariki aandacht voor wie ze zijn in hun leven en leefomgeving. 
We zien de kinderen als personen binnen hun leefomgeving en werken van daaruit aan hun 
ontwikkeling. We leren kinderen ontdekken wat het leven waardevol maakt en wat ze kunnen 
betekenen voor de ander en de voor de wereld. 
 
Doelstellingen 
In 2023: 
- ervaren ouders ons als een organisatie waar aandacht is voor de mens als geheel; 
- is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de brede vorming in het onderwijs en de 
opvang; 
- is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van onze medewerkers; 
- is in het onderwijs en in de opvangaantoonbaar aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens 
als voor onze aarde 

Wat betekent dit voor de Sint Henricusschool?  
Medewerkers onderschrijven het katholieke geloof in woord en gedachten waarbij er aandacht is 
voor de mens als ook voor de medemens met al zijn waarden en normen. 
De school zoekt een nauwere samenwerking met zowel de katholieke kerk als ook de gebedshuizen 
van andere geloofsovertuigingen. 
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1.6. Ontwikkeling 

 
Hier staan we 
Bij ons wordt ieder kind in staat gesteld het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn talenten. 
Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Dit is het uitgangspunt zowel in 
ons onderwijs als in onze kinderopvang. Aan de aansluiting opvang en onderwijs wordt nog verder 
inhoud gegeven. We streven daarbij naar een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar. 
 
Onderwijs 
Wij werken in ons onderwijs vanuit de visie op gepersonaliseerd leren. Bij ons betekent dat dat 
leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces krijgen. Dit gebeurt door elk kind op zijn eigen 
niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert daardoor 
van sturend naar coachend. De invoering hiervan is nog niet op alle scholen even ver ingevoerd.  
 
Opvang 
Wij verzorgen voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagopvang en peuteropvang en 
creëren in deze opvang de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van kinderen. Ook hier 
staat de ontwikkeling van het kind centraal. Door eenzelfde cultuur van opvang en scholen wordt 
structuur, veiligheid en rust geboden. 
 
Dit zien we 
Door informatisering en globalisering reikt de wereld verder dan onze eigen regio. Jezelf kunnen 
blijven ontwikkelen in deze veranderende wereld vraagt een kritische onderzoekende houding. Naast 
kennis worden vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, communiceren en mediawijsheid 
steeds belangrijker. 
 
Dit is ons doel 
Kinderen krijgen bij ons de kans om zich in een veelzijdige ontdekkingsreis te ontwikkelen tot 
onderzoekende wereldburgers. 
Kinderen zijn personen die, binnen een gemeenschap, onderweg zijn. Wij begeleiden ze op deze reis 
naar het wereldburgerschap. We bieden ze hierbij een eigentijdse persoonlijke ontwikkellijn, waarbij 
het kind gaandeweg steeds meer invloed heeft op en eigenaar is van zijn eigen ontwikkelproces en 
zelfreflecterend vermogen ontwikkelt. 
 
Doelstellingen 
In 2023: 
- bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie 
‘Gepersonaliseerd Leren’); 
- is er onder andere in samenwerking met het VO voor alle kinderen een doorgaande ontwikkel lijn 
voor 0 tot 18 jaar; 
- worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Wat betekent dit voor de Sint Henricusschool?  
We bieden een doorgaande ontwikkellijn aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar aan. In een gebouw die 
organisatie proof is voor een IKC. 
Dit is terug te zien in het pedagogisch klimaat in alle groepen, in het didactisch handelen van alle 
medewerkers en de inzet van de ontwikkellijnen op cognitief gebied, waarbij we de kinderen 
uitdagen tot mede-eigenaarschap van hun eigen ontwikkelproces. 
Medewerkers zetten gepersonaliseerd leren voor kinderen in volgens fase 4. Dit betekent dat er 
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ingezet moet worden op leerkrachtvaardigheden om zo meer de eigenaarschap op het 
ontwikkelproces van de kinderen bij de het kind zelf neer te leggen. 
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1.7. Organisatie 

 
Hier staan we 
Wij hebben proactieve en bevlogen medewerkers, die trots zijn op de organisatie. We werken aan 
een professionele cultuur en een brede inzetbaarheid van ons personeel. De verantwoordelijkheid 
voor de kinderopvang en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs staan nog los van elkaar. 
 
Dit zien we 
Landelijk is er veel aandacht voor hoge werkdruk en het personeelstekort. Door deze aandacht wordt 
het werken in ons werkveld niet aantrekkelijk gemaakt en kan het tekort verder oplopen. Wij willen 
een tegenwicht bieden door ons te profileren als een aantrekkelijke werkgever, die regionaal en 
landelijk werkt aan imagoverbetering van ons vak. 
 
Dit is ons doel 
Wij zijn een inspirerende werkgever waar mogelijkheden vanzelfsprekend zijn. 
We zijn een lerende organisatie waarbinnen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om 
de organisatie als geheel te laten groeien. We benutten elkaars kwaliteiten en medewerkers pakken 
hun professionele ruimte. 
 
Doelstellingen 
In 2023: 
- is de organisatie zodanig ingericht dat deze aansluit bij onze gepersonaliseerde visie op onderwijs 
en opvang; 
- zijn we een zichtbaar aantrekkelijke werkgever, waardoor we altijd voldoende mensen in dienst 
hebben 
- zetten we de expertise van onze medewerkers breed en duurzaam in; 
- werken we met een diversiteit aan vakdocenten en specialisten; 
- ervaren de medewerkers professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio; 
- bieden we medewerkers een passend begeleidingstraject aan en opleidingsmogelijkheden. 

Wat betekent dit voor de Sint Henricusschool?  
We willen kwaliteiten van medewerkers optimaal ontwikkelen en benutten door de inzet van 
vakdocenten, vakspecialisten en coördinatoren.  
Medewerkers worden, waar mogelijk, school-overstijgend en breed ingezet. 
Eigenaarschap met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers komt meer bij de medewerker 
zelf te liggen. 
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1.8. Omgeving 

 
Hier staan we 
Uit onderzoek dat recent is uitgevoerd[1]blijkt dat er veel contact is met de ouders. Uit datzelfde 
onderzoek blijkt dat de samenwerking in de regio versterkt kan worden, onder meer door het 
ontwikkelen van doorlopende leerlijnen met het VO.  
Zowel Primenius als Tamariki zijn de afgelopen jaren in omvang en ontwikkeling gegroeid. 
 
Dit zien we 
Wij zijn een organisatie die staat in een veranderende wereld, waarin flexibilisering en globalisering 
centraal staan. Tegelijkertijd zien we in onze regio een krimp ontstaan. Wij willen inspelen op die 
kleiner wordende regio in een groter wordende wereld door een vraag gestuurde organisatie te zijn 
die actief meewerkt aan een duurzame samenleving. 
 
Dit is ons doel 
Ons partnerschap kent geen grenzen. 
Samenwerking met ouders, andere scholen en instellingen in de regio is voor ons een 
vanzelfsprekendheid. We gaan daarin verder door verbinding te zoeken over de grenzen heen. 
Grenzen in de breedste zin van het woord, zoals met betrekking tot doelgroep, regio, cultuur en 
openstelling. Waar we kansen zien om te groeien, zullen we die benutten. 
 
Doelstellingen 
In 2023: 
- zijn onze openingstijden vraaggestuurd; 
- is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven; 
- hebben onze locaties een maatwerk KC (KindCentrum) afhankelijk van behoefte en praktische 
haalbaarheid; 
- hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daar buiten; 
- is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar. 

Wat betekent dit voor de Sint Henricusschool?  
We willen kinderopvang, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang en basisonderwijs in een kind 
centrum aanbieden waarbij we de samenwerking met externe partners zoals, 
bewegingstherapeuten, logopedisten, school maatschappelijk werk en andere specialisten willen 
verruimen, aangestuurd door één directie vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle 
kansen te geven. 
We willen werken vanuit één visie en missie, één doorgaande ontwikkelingslijn, één team en één 
management team.  
Afhankelijk van de behoefte willen we tegemoet komen aan de behoeften van ouders en kinderen. 
We gaan onderzoek doen naar openingstijden, onderwijstijden en onderwijsweken, waarna deze 
kunnen wijzigen. 
We willen de samenwerking met VO scholen verruimen. 
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2. Schoolplan 

2.1. Voorwoord 

Dit plan is het verhaal van RKBS Sint Henricusschool. Het geeft inzicht in ons vertrekpunt in 2019 en 
biedt ons een doorkijkje naar de toekomst van Kindcentrum Sint Henricus. 
Het schoolplan geeft een beeld over de school. Waar staan we voor, wat kenmerkt ons en waar gaan 
we voor, wat willen we bereiken.  
Het is een koers voor een nieuwe, volgende fase. Het geeft ons kaders en doelen voor het schoolplan 
2019-2023, waarbij we de samenwerking zoeken met allen die bij de begeleiding van de kinderen op 
onze school betrokken zijn. Waarbij we willen werken vanuit één visie en missie, één doorgaande 
ontwikkelingslijn, één managementteam en één team. 
 
Miranda Walstra-Rocks 
Schoolleider 
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2.2. De school in beeld 

Korte biografie 
De naam van onze school is ontleend aan de heilige H. Henricus, tevens patroonheilige van de 
parochie. Daarom geven wij u eerst enige informatie over wie de H. Henricus was:  
Sint Henricus was een Duitse keizer die leefde in de Middeleeuwen. Hij werd geboren in Regensburg 
(Beieren) en hij bracht er de eerste jaren van zijn leven door. Zijn vader, die een Beierse hertog was, 
vond dat Henricus geestelijke moest worden en daarom werd de bisschop van Regensburg met de 
opvoeding van de jonge Henricus belast. Deze bisschop bracht Henricus veel kennis bij van allerlei 
zaken en Henricus werd een wijs en verstandig man. Dit laatste was ook de Duitse vorsten niet 
ontgaan, want na het overlijden van keizer Otto III, kozen ze Henricus tot zijn opvolger. Dit gebeurde 
in het jaar 1002. Dat dit geen verkeerde keuze was mag blijken uit het feit dat er binnen 8 maanden 
na zijn kroning vrede was in het gehele rijk (voor zijn aantreden waren er vele onderlinge oorlogen). 
Henricus was een wijs en verstandig bestuurder. Hij had een nuchtere kijk op het leven en had, zo 
leek het, een vooruitziende blik. Zijn rijk groeide gestaag. Zo voegde hij in 1007 Italië bij zijn 
keizerrijk. 
Samen met zijn vrouw Kunigunde werd hij in Rome door Paus Benedictus VIII, gekroond en gezalfd. 
Toen Henricus ouder werd, gaf hij het grootste deel van zijn vermogen aan de Kerk. Van dit geld werd 
een dom gebouwd; de beroemde dom van Bamberg. Henricus stierf op 13 juli 1024 . 
 
Missie 
uitdagend onderwijs. 
 
Visie 
Op de Sint Henricusschool werken we volgens een kwalitatief sterk onderwijsconcept.  
Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans en interactie is tussen leerling, leerkracht en 
leerstof. Om dat te bereiken gebruiken we elementen van traditioneel vernieuwingsonderwijs (o.a. 
Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs) en voegen daar elementen van hedendaagse 
onderwijsspecialisten aan toe (o.a. Robert Marzano, Spencer Kagan, Howard Gardner, Carol Dweck). 
Wij werken middels een systeem waarbij alle basislesstof in leerlijnen is uitgezet, verdeeld over de 
jaargroepen. Zo kunnen we garanderen dat alle leerlingen alle basisleerstof aangeboden krijgen, 
waarmee we voldoen aan de kerndoelen en referentiekaders van het Ministerie van Onderwijs. 
Omdat wij stellen dat elke leerling uniek is, doen wij zoveel mogelijk recht aan de verschillende 
interesses, talenten, leerstijlen en onderwijsbehoeften van elke individuele leerling 
(gepersonaliseerd onderwijs en meervoudige intelligentie). Wij volgen de ontwikkeling van alle 
leerlingen aandachtig, voeren leergesprekken met ze en we dagen de leerlingen uit tot verdere 
ontwikkeling. 
 
Ons onderwijs 
We besteden op onze school veel aandacht aan de basisvaardigheden. Goed technisch kunnen lezen, 
rekenbewerkingen maken, kunnen spellen en een grote woordenschat opbouwen zijn belangrijke 
voorwaarden om moeilijkere vaardigheden, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden te 
ontwikkelen. 
 
Wereldoriëntatie heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. We zien dit als een belangrijke bron 
voor onze leerlingen om hun omgeving (en verder) te verkennen en begrijpen. Spelenderwijs 
ontdekken de leerlingen de wereld. We stimuleren de leerlingen zichzelf vragen te stellen en 
onderzoek te doen om antwoorden te vinden.  
In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de zelfstandigheid van leerlingen. Al vanaf groep 
1/2 leren we ze zelf hun werk te plannen en verantwoordelijkheid te dragen middels de taken op de 
kiestoren en in de hogere groepen middels dag- en weektaken. We geven onze leerlingen ruimte en 
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stimuleren ondernemend gedrag bij de door leerlingen zelf oplossingen te laten zoeken en door ze 
zelf na te laten denken. De leerlingen krijgen zo een actieve rol in hun eigen leerproces. Het leert ze 
creatief na te denken en het versterkt de intrinsieke motivatie. 
Met dag- of weektaak werken de leerlingen aan de doelen van die dag of week. Dit kunnen ze doen 
in hun eigen tempo en in een zelfgekozen volgorde. De leerkracht volgt de leerlingen hierbij 
nauwkeurig en ziet erop toe dat ze allemaal effectief werken en de juiste instructies krijgen.  
In principe krijgt een leerling instructie als de leerkracht beoordeelt dat hij/zij dat nodig heeft op 
basis van leerlijnen of observatie- en toetsgegevens. Een leerling kan zelf ook aangeven instructie te 
wensen. Instructies worden gegeven aan de instructietafel met behulp van het digibord/screen. 
We geven de leerlingen veel vertrouwen, zodat ze kunnen werken aan hun autonomie. Zo kijken de 
leerlingen geregeld hun werk zelf na en kunnen ze, als ze hun weektaak af hebben zelfstandig verder 
werken met keuzedoelen of ze kunnen aan de slag met hun interessewerk. Uiteraard staat de 
leerkracht zowel bij het zelfstandig nakijken als bij het werken aan keuze- en interessewerk op de 
achtergrond om de kwaliteit te waarborgen. 
De leerkrachten houden regelmatig leergesprekken met de groep, kleine groepjes en individuele 
leerlingen om het leerproces en de leerbehoeften samen met de leerling helder te krijgen. Geregeld 
presenteren de leerlingen hun leer product aan de groep, zodat ze met vertrouwen leren spreken in 
het openbaar. 
In ons onderwijs besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Nadruk 
ligt op de plek van een kind in de groep inneemt en het aangaan van relaties en het tegengaan van 
pesten (KIVA). Daarom werken onze leerlingen veel samen. Goed samenwerken leren we de 
leerlingen door ze coöperatieve didactische structuren aan te leren, zodat het maken van een 
opdracht ook echt een gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt. Zo bevordert het ook het positieve 
werkklimaat. 
Op onze school is elkaar helpen en samenwerken vanzelfsprekend, niet alleen tussen 
leeftijdsgenootjes, maar regelmatig ook groep doorbrekend. 
 
Gepersonaliseerd leren op de St Henricusschool 
Gepersonaliseerd leren houdt, voor de Sint Henricusschool, in dat iedere leerling werkt aan doelen, 
waar hij/zij zelf aan toe is. Door leergesprekken tussen de leerkracht en de leerling, het opstellen van 
eigen leerlijnen en leerdoelen, de inzet van moderne onderwijsmiddelen en de opbouw van een 
portfolio begeleiden wij de leerling om (mede-)regisseur van zijn/haar eigen leerproces te worden. 
 
Stichting  
De Sint Henricusschool maakt deel uit van de Stichting Primenius, een Stichting die met 34 scholen 
voor bijzonder onderwijs verzorgt aan ongeveer 5000 kinderen in de provincies Groningen en 
Drenthe. De Stichting heeft 500 personeelsleden (vast en tijdelijk) in dienst. 
 
Situering van de school 
De St. Henricusschool ligt in het centrum van Klazienaveen aan de zuidkant van het kanaal. Uit dit 
gebied komen de leerlingen dan ook voornamelijk. In dit voedingsgebied ligt nog een aantal 
basisscholen. (3 openbare basisscholen en 2 protestants-christelijke basisscholen). De school is 
gesticht in het jaar 1920 en is sinds 1954 gehuisvest aan de Jhr. M.W.C. de Jongestraat. 
 
Schoolgrootte 
De school heeft de afgelopen periode een groei doorgemaakt en verzorgt onderwijs aan ongeveer 
225 leerlingen. 
 
Schoolgebouw 
Het gebouw heeft in de jaren 1996 en 1997 een grondige verbouwing ondergaan, waarbij de lokalen 
behoorlijk vergroot zijn. Binnen de school is ook de voor- en naschoolse opvang en een voorschool 
gerealiseerd. Er zijn 9 basisschoollokalen, een lokaal dat ingericht is als gemeenschappelijke ruimte, 
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een speellokaal, 1 voor- en naschoolse opvanglokaal, een voorschool-lokaal, een personeelskamer, 
kantoren voor de voorschool, de MIB’er en de directeur en een aantal magazijnen. Achter de school 
is een mooi, groot speelterrein. 
 
Kernwaarden 
Vieren, leren, zorgen/dienen en gemeenschap vormen 
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2.3. Analyse van de school 

 
Samenvatting evaluatie schoolplan 2015-2019 
Identiteit 
De katholieke identiteit is duidelijk zichtbaar gemaakt in de school, onder andere door het ophangen 
van kruisbeelden in de gang en/of de lokalen. 
Er is een samenwerking tussen de parochie en de school in de vorm van aansluiten bij parochie-
deelraadsvergaderingen. De lijnen zijn kort. 
Er worden vieringen gehouden in de kerk door een voorganger.  
 
Ontwikkeling 
De stap naar gepersonaliseerd leren is gezet. Er wordt vanaf groep 4 gewerkt vanuit de leerlijnen, 
verwerking gebeurt binnen Snappet. Doelen staan voor de kinderen nog grotendeels vast. 
Groep 1 en 2 werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn middels Bosos. 
Groep 3 werkt vanuit de instructie nog grotendeels volgens een programma, de verwerking biedt 
veel keuzemogelijkheden voor de kinderen. 
Er is in de school een externe voorschool gevestigd.  
Er is voor en naschoolse opvang door onze partnerorganisatie Tamariki georganiseerd. 
 
Organisatie 
Medewerkers volgen allemaal scholing voor 4xwijzer en Kiva, enkelen volgen scholing; met sprongen 
vooruit, ict, taal, begaafdheid, opleider in de school en BHV. Hieruit blijkt dat medewerkers zichtbaar 
bezig zijn zich te bekwamen. 
Er is een voldoende gescoord op de medewerkers enquête m.b.t. taakverdeling. 
Medewerkers hebben een 7,7 gemiddeld gescoord op het tevredenheidsonderzoek over de school. 
 
Omgeving 
Ouders hebben een 7,2 gemiddeld gescoord op het tevredenheidsonderzoek over de school, waarbij 
een 6,7 op communicatie. 
Kinderen hebben een 8,3 gemiddeld gescoord op het tevredenheidsonderzoek over de school. 
 
Ontwikkelingen en trends 
Er is in het dorp nog geen Kindcentrum, hierin willen we verandering gaan brengen door dat op te 
pakken. 
We willen de samenwerking met de verschillende stakeholders binnen en buiten de school, werken 
vanuit 1 team. 
Het inzetten van vakdocenten is de wens vanuit het team, om zo de, ervaren, werkdruk te kunnen 
verlagen. 
We willen vanuit goed personeelsbeleid vakdocenten en specialisten inzetten en indien gewenst 
school overstijgend inzetten. 
De Sint Henricusschool is de grootste school van het dorp. Volgens de prognose van Verus blijven we, 
in de toekomst, relatief gezien, de grootste.  
De scholen in de omgeving zijn kleiner. Er wordt op de overige scholen hoofdzakelijke traditioneel les 
gegeven. 
Kinderen anno nu zijn veel online. 
Op de Sint Henricus gebeurt leren niet alleen uit boeken of online. Leren gebeurt in het echte leven. 
We proberen het echte leven na te bootsen.  
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2.4. Kwaliteitsbewaking door het bestuur 

De programmalijnen van het strategische plan zijn opgesteld in samenwerking met medewerkers uit 
verschillende onderdelen van onze organisatie. We vinden het belangrijk dat iedereen die zich met 
Primenius verbindt, op de hoogte is van de koers die we varen. Dit moet meetbaar en merkbaar zijn 
in de hele organisatie. 
Vanuit onze visie op leren en ontwikkelen vinden we het belangrijk dat een ieder eigenaarschap 
heeft over zijn eigen ontwikkeling. Vanuit dit eigenaarschap is het dan ook vanzelfsprekend dat je je 
verantwoordt vanuit trots. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg op de school. De school stelt een jaarplan op 
waarin zij het strategisch beleid van het bestuur vertaalt naar het eigen schoolplan. De school 
evalueert dit schoolplan jaarlijks middels een schooljaarverslag en bepaalt dan of de koers doorgezet 
of aangepast dient te worden. Het schoolbestuur monitort de voortgang en stuurt, waar nodig, bij. In 
het document Kwaliteitsmonitor staat beschreven hoe het bestuur zicht houdt op de onderdelen 
onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie. 
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2.5. Wettelijke opdrachten 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de 
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van 
het onderwijs en de leerlingondersteuning, personeelsbeleid en overige wettelijke bepalingen 
aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 

 
Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
 
We vinden het belangrijk dat onze school constant werkt aan ontwikkeling. We willen elke dag een 
beetje beter worden. Uiteraard willen we dan ook weten of de ontwikkeling het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd. We hebben hiervoor meerdere ‘meters’ uitstaan. 
In de kwaliteitsmap staat beschreven hoe we de verschillende onderdelen van de kwaliteitszorg 
bewaken. Daarnaast nemen we structureel tevredenheidspeilingen af bij onze medewerkers, bij 
ouders en bij de kinderen. Als hier signalen uit naar voren komen dan analyseren we waar dit 
vandaan komt en vervolgens verwerken we dit in onze plannen. Verder hebben we een 
adviescommissie van ouders, de School Advies Commissie (SAC) en een Leerling Advies Commissie 
(LAC). Beide worden regelmatig ingezet om ons beleid te toetsen en om advies in te winnen. 
We volgen de resultaten van onze leerlingen met toetsen van het leerlingvolgsysteem. De volgende 
toetsen en observaties zet de school in om de kwaliteit te bewaken: 

 
 
 
Vakgebied 

Leerjaren 

CITO Begrijpend Lezen  
4-8 

 

CITO DMT 

 
3-8 

 

CITO Rekenen & Wiskunde 

 
3-8 

 

Signalering VLL 

 
3 

 

CITO Spelling 

 
3-8 

 

CITO Werkwoordspelling 

 
7-8 

 

CITO Woordenschat 

 
3-8 

 

KIVA 

 
5-8 

 

Zien 1-4 
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 IEP Eindtoets  8 

 Hoogbegaafdheidsprotocol SIDI  1-8 

Tabel 1. Toetsen en observatie-instrumenten 
 
Voor de eindtoets maken we gebruik van een door de overheid goedgekeurde eindtoets. 
Vanuit het bestuur worden structureel schoolbezoeken afgelegd. De voorzitter college van bestuur 
bezoekt onze school minimaal twee keer per jaar om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de 
school. Daarnaast wordt onze school structureel bezocht door medewerkers van het stafbureau op 
het gebied van onderwijs en personeel. 
Eens per drie jaar wordt de school bezocht door een intern auditteam. Aan de hand van het 
toezichtkader van de onderwijsinspectie en onze eigen kwaliteitsstandaarden wordt gekeken in 
hoeverre de school voldoet aan de kwaliteitseisen. Waar nodig wordt een verbeterplan opgenomen 
in de plannen van de school. 
 

De inhoud van ons onderwijs 
 
De school heeft een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 
· Dat voldoet aan de kerndoelen; 
· dat in overeenstemming is met de referentieniveaus; 
· dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (artikel 8 WPO); 
· dat we in een doorgaande lijn aanbieden tot en met het achtste leerjaar; 
· dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. 
 
De volgende leerlijnen en leermiddelen worden ingezet om ons aanbod te laten voldoen aan de 
kerndoelen: 
 
 

Vakgebied 
Leerlijnen/leermiddelen  

 

Taal 

 

Groep 1/2; ontwikkellijnen uit BOSOS  
Groep 3; SLO doelen mede middels Veilig leren lezen (kim-versie) 
Groep 4/8; SLO mede middels Snappet 
Zie Taal-beleidsplan  
Diverse bronnenboeken o.a. E. Vervaet, Kleuteruniversiteit 

 

Spelling 

Groep ½; ontwikkellijnen uit BOSOS 
Groep 3; SLO doelen mede middels Veilig leren lezen  
Groep 4/8; SLO middels Snappet 
Zie taal-beleidsplan 
Diverse bronnenboeken o.a. E. Vervaet 

 

Technisch Lezen  

 

Groep ½; ontwikkellijnen uit BOSOS 
Groep 3; SLO doelen middels Veilig leren lezen 
Groep 4/8; SLO middels Snappet 
Zie taalbeleidsplan 



St. Henricusschool Schoolplan 2019 - 2023 23 

Diverse bronnenboek: E. Vervaet 

 

Begrijpend lezen 

Groep 3 Begrijpend lezen via VLL-Kim 
Groep 4/8; Nieuwsbegrip XL 
Strategieën worden vakoverstijgend ingezet 

 

Rekenen/wiskunde 

Groep ½; ontwikkellijnen uit BOSOS 
Groep 3; SLO doelen mede middels Pluspunt, Gynzy, rekentuin 
Groep 4/8; SLO middels Snappet 
 
Groep 1-8 Met Sprongen vooruit  
Groep 3-8 Vertaalcirkel 
 
Diverse bronnenboeken 

Engels Groep 7/8; Groove me 

Wereldoriëntatie 

SLO doelen middels 4xWijzer 
Diverse bronnenboeken 

 

Wetenschap en techniek 

Groep 1-8; W&T is een onderdeel van Vier keer Wijzer 
Diverse bronnenboeken 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Groep 1-8; KIVA ZIEN, Trefwoord 
Diverse bronnenboeken 

 

Verdiepingsaanbod Inzet bakken levelspel en levelwerk; verrijken en compacten 

Nt2 

Logo 300  
Weerwoord 

 

Burgerschap en identiteit 
 
 
 
 
Muziek 
Schrijven 
Verkeer 

 

 

Zie beleidsplan Burgerschap en beleidsplan Cultuur 
Trefwoord 
Bronnen; o.a.a onderwijsbureau 

 
 
Groep 1-8; Metropool op school 
Groep 3-8; Pennenstreken 
Groep 3-8; Klaar, over. 

Tabel 2. Leerlijnen en leermiddelen 
 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leerlijnen en leermiddelen, de 
wijze waarop deze leerlijnen en leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd 



St. Henricusschool Schoolplan 2019 - 2023 24 

voor deze inhouden, voldoet de school aan de kerndoelen en wettelijke eisen zoals verwoord in 
artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs. Dit wordt verder beschreven in de schoolgids (Vensters). 

 
Zicht op leren en ontwikkelen 
 
Visie op leren en ontwikkelen 
We richten ons onderwijs zo in dat we gepersonaliseerd tegemoet kunnen komen aan wat een kind 
nodig heeft. Vanuit onze visie op gepersonaliseerd onderwijs geloven wij dat alle kinderen tot 
ontwikkeling en tot leren komen als er tegemoetgekomen wordt aan de drie basisbehoeften: 
 
Relatie: Ik hoor erbij 
Competentie: Ik kan het 
Autonomie: Ik kan het zelf  
 
We doen dit door het kind te helpen om net dat stapje verder te zetten (competentie). We doen dat 
door het kind samen met anderen te laten leren (relatie) en we doen dit door samen met het kind te 
kijken wat het nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten (autonomie). 
 
Veiligheid en pedagogisch klimaat 
Om goed af te kunnen stemmen op wat elk kind nodig heeft vraagt dit van iedereen in de school dat 
we ons samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en het pedagogisch klimaat in de school. 
De school heeft een veiligheidscoördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor het beleid m.b.t. 
veiligheid en het tegengaan van pesten en is tevens het aanspreekpunt in de school. In de schoolgids 
staat beschreven wie de veiligheidscoördinator van de school is. Conform de gestelde wettelijke 
eisen meten we jaarlijks de veiligheidsbeleving van de kinderen. Waar nodig wordt actie gezet op de 
uitkomsten. Het beleid m.b.t. de veiligheid hebben we beschreven in het veiligheidsbeleid van de 
school. 
 
Burgerschap 
Leren vindt niet alleen plaats binnen de muren van de school maar ook daarbuiten. We willen onze 
kinderen bewust maken van hun rol in de maatschappij en ze te ontwikkelen tot kritische 
wereldburgers. Hoe we dat doen is terug te vinden in ons burgerschapsbeleid. 
 
Basisondersteuning en extra ondersteuning 
We volgen de ontwikkeling van elk kind met een portfolio. Het portfolio geeft zowel een beeld van 
het proces als waar het kind in zijn eigen ontwikkeling staat. 
Als kinderen bij ons aangemeld worden gaan we kijken of er extra ondersteuning nodig is en hoe we 
dit vorm kunnen geven. Als er sprake is van extra ondersteuning wordt de orthopedagoog 
ingeschakeld om in beeld te brengen welke extra ondersteuning een kind nodig heeft. De school 
onderzoekt of zij die ondersteuning kunnen bieden. 
Als blijkt dat een kind gaandeweg de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, kijken we wat 
er nodig is en hoe dit vormgegeven gaat worden. We beschrijven de ondersteuning en laten dit in 
ons handelen zien. 
De extra ondersteuning hebben we beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Daarin 
beschrijven we wat onze basisondersteuning is en wat we kunnen bieden aan extra ondersteuning 
als de basisondersteuning niet voldoende blijkt te zijn. Hier is altijd ons ondersteuningsteam, 
bestaande uit orthopedagogen en specialisten, bij betrokken. Waar nodig wordt een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. 
Als we merken dat we een kind, ondanks alle extra ondersteuning, echt niet verder kunnen helpen in 
zijn ontwikkeling dan gaan we samen met ouders kijken waar en hoe dit wel kan. 
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Personeel 
Om optimale ontwikkelkansen voor onze kinderen te creëren, stellen wij hoge eisen aan onze 
medewerkers. Op onze school zorgen we voor een permanente ontwikkeling van onze deskundigheid 
en professionaliteit. We leren in- en van onze praktijk en voelenzijn onssamen verantwoordelijk voor 
de schoolontwikkeling. We richten onze school zo in dat we optimaal gebruik maken van de 
individuele talenten van onze medewerkers en zij uitgedaagd worden tot persoonlijke ontwikkeling.  
 
We richten ons onderwijs zo in dat we gepersonaliseerd tegemoet kunnen komen aan wat een kind 
nodig heeft. 
 
Uitgangspunten van ons personeelsbeleid zijn: 
· Van ieder medewerker is een bekwaamheidsdossier 
· Frequent worden voortgangsgesprekken gevoerd met de medewerker 
· Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling waarbij de werkgever kan 
faciliteren 
· Scholing is een vast onderdeel van het personeelsbeleid. Dit wordt jaarlijks vastgesteld en 
opgenomen in het jaarplan van de school. 
Collegiale consultaties, coaching en klassenbezoeken door directie en intern begeleider zijn gericht 
op versterking van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en dragen bij aan het 
versterken van de professionele cultuur. 
We streven naar een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in de schoolleiding. In het 
jaarplan van de stichting is opgenomen hoe deze verdeling per schooljaar is. Ook wordt daar, waar 
nodig, beschreven welke acties de stichting onderneemt om tot deze evenredige verdeling te komen. 

 
Overige wettelijke eisen 
Sponsorgelden 
Hoe de school omgaat met sponsorgelden staat beschreven in ons beleidsdocument Sponsoring. 

  



St. Henricusschool Schoolplan 2019 - 2023 26 

Meerjarenplanning 

Projecten 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

Ontwikkelen:  Ervaren ouders ons als een 
organisatie waar aandacht is voor de 
mens als geheel. 

    

Ontwikkelen: Is de aandacht voor 
(verschillen in) identiteit geborgd in de 
brede vorming in het onderwijs en de 
opvang. 

    

Ontwikkelen: Is de aandacht voor 
identiteit zichtbaar in de portfolio’s van 
onze medewerkers. 

    

Ontwikkelen: Is in het onderwijs en in de 
opvang aantoonbaar aandacht voor 
duurzaamheid, zowel voor de mens als 
voor onze aarde. 

    

Verbeteren: Wordt ons pedagogisch 
klimaat binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem met een goed 
beoordeeld. 

    

Ontwikkelen: Wordt ons didactisch 
handelen binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem met een goed 
beoordeeld. 

    

Ontwikkelen: Bieden we gepersonaliseerd 
leren aan in minimaal fase 4 (zoals 
beschreven in de notitie 
‘Gepersonaliseerd Leren’); 

    

Ontwikkelen: Is er onder andere in 
samenwerking met het VO voor alle 
kindereneen doorgaande ontwikkellijn 
voor 0 tot 18 jaar. 

    

Ontwikkelen: Zetten we de expertise van 
onze medewerkers breed en duurzaam in. 

    

Ontwikkelen: Werken we met een 
diversiteit aan vakdocenten en 
specialisten. 

    

Ontwikkelen: Ervaren de medewerkers 
professionele ruimte en nemen zelf 
verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling gepresenteerd in een 
portfolio. 

    

Ontwikkelen: Hebben we 
samenwerkingspartners in onze regio en 
(ver) daar buiten. 

    

Ontwikkelen: Zijn onze openingstijden 
vraaggestuurd. 
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Ontwikkelen: Heeft de Sint 
Henricusschool een maatwerk KC 
(KindCentrum) afhankelijk van behoefte 
en praktische haalbaarheid. 

    

Ontwikkelen: Is ons leerlingaantal 
minimaal gelijk gebleven. 

    

Ontwikkelen: Is de ontwikkeling naar een 
duurzame organisatie zichtbaar. 
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Identiteit 

 Ervaren ouders ons als een organisatie waar aandacht is voor de 

mens als geheel. 

Aanleiding voor dit project  

De samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam 
omgaan met verschillen en conflicten. Wij vinden dat onderwijs ook betekent kinderen te helpen, 
zicht te vormen tot een goed en rechtschapen mens. Ieder kind is een volledig mens met een eigen 
identiteit. 

 

Huidige situatie 

 
De afgelopen jaren heeft de school met teambegeleiding en teamtrainingen geïnvesteerd in het 
pedagogisch klimaat op school.  
Door de inzet van de scholing Pedagogisch tact, CPC en de Kiva Trainingen is het pedagogisch klimaat 
binnen onze school goed. Vanuit deze basis kunnen we werken aan democratisch burgerschap en 
kinderen laten ontwikkelen als mens als geheel. Dit doen we vanuit onze methode Kiva, Trefwoord 
en door burgerschap actief in te zetten. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 ervaren ouders ons als kindcentrum waarbinnen 1 pedagogisch klimaat heerst. 
We hebben een open en oprechte houding t.o.v. onze kinderen en ouders, iedereen voelt zich 
welkom en gezien bij ons op school ongeacht hun geloofsachtergrond, er is continu sprake van 
wederzijds respect en gelijkwaardigheid. We kijken naar de ontwikkeling en talenten van kinderen in 
zijn totaliteit waardoor ieder kind in zijn of haar kracht komt. 
 

Uren 
tijdens identiteitsbegeleiding van het onderwijsbureau 
Kiva training voor de nieuwe medewerkers 
 
 

Budget 
3x275 euro voor KIVA scholing nieuwe medewerkers en begeleiders 
500 ouderavond KIVA gastspreker 
 
 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Identiteit 

Is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de brede 

vorming in het onderwijs en de opvang. 

Aanleiding voor dit project  

In onze maatschappij komt een veelvoud aan culturen en geloofsovertuigingen voor. De laatste jaren 
zien we de diversiteit aan geloofsovertuigingen en culturen in Klazienaveen en op onze school 
toenemen. Vanuit onze katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat onze kinderen van 0-12jaar 
kennismaken met en nadenken over deze verschillende culturen en geloofsovertuigingen. 

 

Huidige situatie 

We hebben aandacht voor dit thema middels Trefwoord, lessen van KIVA, lessen samengesteld mbv 
Tom Knippers, 4xWijzer projecten binnen het IKC. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 ervaren ouders ons als een Kindcentrum waarbij er aandacht is voor andere culturen en 
geloofsovertuigingen. 
Wij bereiden onze kinderen voor op de wereld van morgen en willen ze laten opgroeien tot eerlijke, 
oprechte, zorgzame en verantwoordelijke wereldburgers. Op deze manier geven we onze kinderen 
een goede basis mee voor de toekomst. 

 

Uren 

Begeleiding identiteitsbegeleider 't Onderwijsbureau. 
Projecten samenstellen burgerschap, culturen en vanuit 4xWijzer. 

 

Budget 

Teamtraining 4x wijzer. 

 
 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Identiteit 

Is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van onze 

medewerkers. 

Aanleiding voor dit project  

We zijn een katholieke school en willen die identiteit behouden en uitdragen. De katholieke identiteit 
is de basis van ons handelen en omgang met elkaar. 

 

Huidige situatie 

Op onze school werken medewerkers die katholiek of niet katholiek zijn. Die wel of niet lid zijn van 
een parochie en medewerkers die een andere of geen geloofsovertuiging hebben. Alle medewerkers 
onderschrijven het katholieke geloof in woord. Alle medewerkers hebben reeds, of zijn bereid de 
akte RK geloofsvorming te behalen. Medewerkers worden allemaal geacht om te handelen volgens 
de katholieke tradities, normen en waarden. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 werken we met een ontwikkelportfolio voor alle medewerkers waarbinnen identiteit 
zichtbaar is. 
-Medewerkers binnen de school laten middels het portfolio zien dat ze werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling/identiteit. 
-Medewerkers nodigen leidinggevende zelf uit voor groepsbezoeken 
-Medewerkers presenteren portfolio aan leidinggevende, basis voor de gesprekkencyclus 
 

Uren 

uren eventuele persoonlijke studie binnen taakbeleid/professionalisering 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Identiteit 

Is in het onderwijs en in de opvang aantoonbaar aandacht voor 

duurzaamheid, zowel voor de mens als voor onze aarde. 

Aanleiding voor dit project  

Er wordt in de samenleving veel gesproken over klimaatverandering. We vinden het onze 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig/ zuinig om te gaan met onze aarde, onze kinderen hier bewust 
van te maken en te leren hoe we duurzaam met elkaar en de aarde om kunnen gaan. 

 

Huidige situatie 

We vinden zuinig zijn op onze aarde belangrijk. We hebben zonnepanelen op ons dak, maar zijn niet 
altijd even kritisch in hoe we omgaan met energie en met verspillen van materialen.  
 
Als school zetten we ons vaak in voor goede doelen voor minder bedeelden in de samenleving. Dit 
vinden we vanzelfsprekend. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is er binnen ons burgerschapsbeleid aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens als 
voor onze aarde. Het is onze plicht als school om kinderen bewust te leren om aandacht te hebben 
voor duurzaamheid voor onze aarde, in alle groepen worden jaarlijks lessen, acties en of projecten 
aangeboden, samen dragen we ons steentje bij aan een betere wereld. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Ontwikkeling 

Wordt ons pedagogisch klimaat binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project  

Als we gepersonaliseerd onderwijs willen aanbieden is het een voorwaarde dat ons pedagogisch 
klimaat goed is en dat al onze medewerkers op het gebied van pedagogisch handelen niet alleen 
voldoende scoren maar zelfs een goed scoren. 

 

Huidige situatie 

In de audit die in april 2018 heeft plaatsgevonden, was het pedagogisch klimaat op orde. Het werken 
met Kiva en het volgen van het traject pedagogisch tact hebben daar in grote mate aan bijgedragen. 
Schooljaar 2019/2020 zullen nieuwe collega's, die deze trajecten niet hebben gevolgd middels een 
nascholing worden meegenomen in het traject om het pedagogisch klimaat op orde te houden en te 
verbeteren. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 wordt er in alle groepen met het kwaliteitszorginstrument van Kiva gewerkt en wordt er door 
onze kinderen geen pestgedrag ervaren. 
In 2023 wordt het pedagogisch klimaat, door het auditteam van Primenius, gewaardeerd als 
voorbeeld voor andere scholen. 

 

Uren 

Scholingsuren Kiva; professionalisering 

 

Budget 

275 

 
 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Ontwikkeling 

Wordt ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project  
Om te kunnen differentiëren op werkniveau/doelen, werktempo, interesse en leerstijl wordt er veel 
gevraagd van de leerkracht. Om goed in te kunnen spelen op het gepersonaliseerd onderwijs hebben 
leerkrachten excellente didactische vaardigheden nodig. 
De medewerkers binnen de school zijn pedagogisch goed ontwikkeld, de kwaliteit van ons onderwijs 
is goed. 
Didactisch handelen van de verschillende medewerkers is niet in alle gevallen optimaal. 
 

Huidige situatie 

Tijdens de audit die in april 2018 heeft plaatsgevonden is het didactisch handelen als aandachtspunt 
beoordeeld. Als aandachtspunten zijn vanuit de audit verder de doorgaande lijn met betrekking tot 
organisatie en klassenmanagement en het zicht op ontwikkeling van de kinderen meegegeven.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 wordt er door zowel de directie, de IB'er als het auditteam van Primenius een goed op het 
didactisch handelen van alle onderwijskundige medewerkers van de Henricusschool gegeven. 
Waarbij er een doorgaande lijn zichtbaar is. 

 

Uren 
teamscholing didactisch handelingsmodel 
Collegiale consultatie 
 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Ontwikkeling 

Bieden we gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals 

beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’); 

Aanleiding voor dit project  

Voor vier jaar geleden zijn we gestart met de eerst stappen richting gepersonaliseerd leren. We 
merken dat we daarmee tegemoet komen aan de behoefte van kinderen. Door het aanbieden van 
instructie en verwerking te bieden afgestemd op het kind merken we dat kinderen meer betrokken 
zijn. Enkele medewerkers van het team onderwijs hebben al grote stappen gemaakt, enkelen wat 
minder grote stappen. We willen ervoor zorgen dat er een meer doorgaande lijn komt in het 
pedagogisch en didactisch handelen van de medewerkers om daarmee de betrokkenheid en het 
welbevinden van de kinderen nog meer te versterken en daarbij kinderen betrekken in hun rol van 
eigenaar in hun eigen leer- en ontwikkelproces. 

 

Huidige situatie 
in de groepen 1/2 werken we thematisch en vanuit een beredeneerd aanbod, aansluitend op het 
niveau van de verschillende kinderen, daarbij groepjes vormend. De aansluiting met groep 3 is goed. 
Er zijn voor het technisch lezen meerdere startmomenten en er is variatie in verwerking. Voor 
rekenen neemt de leerkracht de methode toets vooraf af om te kijken waar de doelen van de 
komende periode zich op moeten richten. Daarna is er na de instructie keuze uit meerdere 
verwerkingsmogelijkheden.  
Vanaf groep 4 wordt gewerkt volgens de doelen van de leerlijn binnen Snappet. Er is nog weinig 
keuze in verwerkingsmogelijkheden. 
 
Als je naar het 4-fasenmodel van gepersonaliseerd leren kijkt dan zitten wij als school voor de 
groepen 1 t/m 8 veelal tussen fase 2 en 3 in. Met name op het eigenaarschap van de kinderen zijn 
nog flinke stappen te zetten. 
 
We werken met een portfolio in plaats van een rapport. In dit portfolio wordt het leerproces van de 
kinderen beschreven door de leerkrachten en kinderen schrijven/plakken erin waar ze trots op zijn. 
De ontwikkeling van het rapport zal de komende jaren verdergaan naar procesbeschrijving 
geschreven vanuit de coachingsgesprekken tussen leerkracht en kind..  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 bieden we op de Henricusschool gepersonaliseerd leren aan in fase 4 (zoals beschreven in de 
notitie 'gepersonaliseerd leren') 

 

Uren 

Voor de begeleiding rondom coachingsgesprekken zetten we Erna Damhof in voor teamscholing en 
indien nodig individuele coaching. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Ontwikkeling 

Is er onder andere in samenwerking met het VO voor alle 

kindereneen doorgaande ontwikkellijn voor 0 tot 18 jaar. 

Aanleiding voor dit project  

We merken op onze school bij instroom van nieuwe kinderen een grote diversiteit in de 
ontwikkeling. Deze verschillen kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Het is in het belang van 
de kinderen dat er een doorgaande lijn in de ontwikkellijn bestaat, naast een doorgaande lijn in het 
pedagogisch klimaat. Op deze wijze willen we optimale omstandigheden voor kinderen creëren om 
tot ontwikkeling te komen. 
We willen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-18 jaar realiseren. 

 

Huidige situatie 
Binnen onze school hebben we een voorschool, deze valt nu nog onder stichting Peuterwerk. Er is al 
een samenwerking met de onderbouw, waarbij thema's samen worden afgesproken en leerlingen 
worden besproken. De Intern Begeleider van school, begeleid ook de collega's van de voorschool. De 
wens bestaat om het personeel van de voorschool mee te kunnen nemen in scholingstrajecten voor 
het pedagogisch handelen van Kiva. 
Sinds het schooljaar 18-19 werken we samen met een VO school waar een aanbod is voor groep 8 
voor de vakken Duits, Wetenschap en Techniek en gym. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is er in samenwerking met de VO scholen van Klazienaveen en Emmen een doorgaande 
ontwikkellijn voor de kinderen. 
De voorschool valt onder verantwoordelijkheid van de school, er is een doorgaande ontwikkellijn en 
één pedagogische visie. 
De samenwerking met kinderopvang Tamariki en de samenwerking met de VO scholen wordt de 
komende schooljaren verder ontwikkeld zodat er een doorgaande ontwikkellijn van 0-18 jaar 
ontstaat. We maken hierbij gebruik van wederzijdse expertise, kennis en gebouwen. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Organisatie 

Zetten we de expertise van onze medewerkers breed en duurzaam 

in. 

Aanleiding voor dit project  

We merken dat de professionele cultuur binnen het team beter kan. Daarnaast merken we dat 
binnen het cluster Klazienaveen (Pastoor Middelkoopschool-Henricusschool) collega's zijn met 
expertise die op de andere school minder of niet aanwezig is. Deze talenten kunnen we uitwisselen. 

 

Huidige situatie 
Binnen ons team hebben we een geschoolde taalcoördinator, cultuurcoördinator, KIVA coördinator, 
identiteitscoördinator. Daarnaast hebben we nog een ICT coördinator en een onder- en 
bovenbouwcoördinator, een rekencoördinator ontbreekt. De ICT-coördinator en de 
identitietscoördinator werken veel in overleg met de collega ICT coördinator en de 
identitietscoördinator van de PMS. 
Op de Henricusschool werkt een geschoolde muziekdocent. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 worden onze medewerkers ingezet vanuit optimale specialisatie en motivatie, indien 
gewenst school overstijgend, vanuit een professionele cultuur. 

 

Uren 

120 uur 

 

Budget 

2600; rekencoördinator 

 
 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Organisatie 

Werken we met een diversiteit aan vakdocenten en specialisten. 

Aanleiding voor dit project  
De Henricusschool heeft diverse coördinatoren en vakspecialisten. Hierbij zijn verschillende 
onderwijskundig medewerkers verantwoordelijk voor de doorgaande lijn binnen één vakgebied.  
Nog niet voor alle vakgebieden zijn specialisten/coördinatoren geschoold. 
We willen nog een rekenspecialist scholen en een HB specialist en vakdocent Gym inzetten. 
 
 

Huidige situatie 
Een geschoolde Rekenspecialist en een specialist HB ontbreken 
 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Om ervaren werkdruk te verminderen en expertise van medewerkers optimaal in te zetten werken 
we in 2023 op IKC Sint Henricus met vakdocenten en geschoolde specialisten. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Organisatie 

Ervaren de medewerkers professionele ruimte en nemen zelf 

verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling gepresenteerd in 

een portfolio. 

Aanleiding voor dit project  

Binnen de school willen we mensen meer inzetten op interesse en expertise. Hiermee kunnen we 
tegemoetkomen aan werkplezier en kwaliteit van onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te realiseren is 
het noodzakelijk inzichtelijk te hebben welke kennis, talenten en interesses medewerkers hebben. 

 

Huidige situatie 

Medewerkers werken op dit moment wel al aan hun eigen ontwikkeling. Het maken van een POP is 
niet vanzelfsprekend maar wordt vooral ingegeven door de gesprekkencyclus. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is in de ontwikkelportfolio van medewerkers van IKC Sint Henricus eigen 
verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en professie waar te nemen. 

 

Uren 

Korte teamscholing 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Omgeving 

Hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daar 

buiten. 

Aanleiding voor dit project  

Door een breed netwerk om de school heen te bouwen worden we krachtiger en kunnen we 
intensief samenwerken en gebruik maken van de expertise van derden wat ten goede komt van het 
kind en of de school. 

 

Huidige situatie 

 Er is een intensieve samenwerking met zorg verlenende partners en onderwijspartners en overige 
stake holders. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 maken er diverse stakeholders gebruik van ons IKC. 
In 2023 hebben we een samenwerking met verschillende organisaties zowel binnen als buiten het 
gebouw. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Omgeving 

Zijn onze openingstijden vraaggestuurd. 

Aanleiding voor dit project  

Op dit moment bestaat er nog geen IKC binnen Klazienaveen. In de ontwikkeling van het IKC, willen 
we zo goed als mogelijk inspelen op de wensen/ behoeftes van de klant.  

 

Huidige situatie 

Op dit moment heeft de Henricusschool in samenwerking met Stichting Peuterwerk een voorschool 
(14 peuters), waar ouders op vaste momenten gebruik kunnen maken van het aanbod.  
Op de school werken we met een continurooster. 
Voor en na schooltijd kan er gebruik worden gemaakt van de BSO tussen 7.00 en 19.00 uur. Op dit 
moment maken er wisselend 2-18 kinderen gebruik van de BSO mogelijkheid op de school. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 zijn de opningstijden van het IKC naar behoefte van ouders en kinderen. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Omgeving 

Heeft de Sint Henricusschool een maatwerk KC (KindCentrum) 

afhankelijk van behoefte en praktische haalbaarheid. 

Aanleiding voor dit project  

We merken vanuit ouders op onze school en maatschappelijke ontwikkelingen een toenemende 
vraag naar "opvang op één locatie". Daarnaast willen we in de begeleiding van de kinderen op school 
de extra ondersteuning zo laagdrempelig als mogelijk maken. We merken wanneer we ouders 
verwijzen naar externen, voor ondersteuning, dat voor enkele ouders de drempel dan te hoog wordt. 
De kinderen die de ondersteuning het hardst nodig hebben krijgen deze dan soms niet. We denken 
dit voor een deel weg te kunnen nemen door deze ondersteuning onder één dak aan te bieden. 
Waarbij we het belang van één aanspreekpunt voor ouders als pre zien. 

 

Huidige situatie 

In het gebouw van de Sint Henricus werken in samenspraak met de school ook: De voorschool, 
logopedist, GGD, Maatschappelijk werk, kinderoefentherapie en Tamariki (BSO). 
De verschillende partners werken niet vanuit één team, vanuit één visie met dezelfde pedagogische 
aanpak. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is IKC Sint Henricus een gezonde onderneming, die minimaal gelijk blijft in aantallen. 

 

Budget 

In samenspraak college van bestuur en onderwijsbureau. 

 
 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Omgeving 

Is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven. 

Aanleiding voor dit project  

Voor de ontwikkeling van IKC Sint Henricus is een stabiel leerlingenaantal ondersteunend voor het te 
voeren beleid. Het geboortecijfer neemt al enkele jaren af binnen Klazienaveen. Om een gelijk 
leerlingenaantal te houden zal het marktaandeel groter moeten worden. 

 

Huidige situatie 

Voor de ontwikkeling van IKC Sint Henricus hebben we een korte-, middellange- en 
langetermijnsprognose voor het leerlingenaantal laten opstellen. Uit deze prognose blijkt dat het 
aantal kinderen in Klazienaveen de afgelopen jaren is afgenomen en ook de komende jaren verder 
zal afnemen. Ondanks het lagere geboortecijfer, merken we een toename van het aantal leerlingen. 
Met het onderscheidend concept van IKC Sint Henricus verwachten wij dat het marktaandeel zal 
groeien. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is het marktaandeel op zowel de voorschool, kdv, bso als op de basisschool toegenomen. 
Het marktaandeel op de basisschool zit tussen 21-24%. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 
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Omgeving 

Is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar. 

Aanleiding voor dit project  

Naast verduurzaming van het schoolgebouw, willen we ook medewerkers, ouders en kinderen 
bewust maken van duurzaam gedrag. 

 

Huidige situatie 

De school heeft reeds zonnepanelen op het dak geplaatst om het energieverbruik te verlagen. We 
merken dat het gedrag van medewerkers, ouders en kinderen nog kan verbeteren, waardoor het 
verbruik naar beneden kan. Als voorbeeld: lampen van het lokaal uit als de groep naar gym gaat. 
Bord uit wanneer deze niet wordt gebruikt, enz. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 zijn de eerste stappen gezet naar een duurzame organisatie. 
In 2023 verbruiken we 5% minder energie (gas, electra) t.o.v. de jaarafrekening 2018. 

 
Meerjarenplanning 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

    

 

 


