
Datum: 16 juli 2019

Schoolplan 2019-2023

Kathedrale KoorschoolKathedrale Koorschool
UTRECHT



2

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
8
8
8

9
9

10
10
12
13
14
15
15
16
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1 Inleiding
1.1 Voorwoord
1.2 Doelen en functie
1.3 Procedures
1.4 Verwijzingen
1.5 Aandachtspunten Inleiding

2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
2.2 Kenmerken van het personeel
2.3 Kenmerken van de leerlingen
2.4 Kenmerken van de ouders
2.5 Sterkte-zwakteanalyse
2.6 Landelijke ontwikkelingen
2.7 Aandachtspunten Schoolbeschrijving

3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Grote ontwikkeldoelen

4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie van de school
4.2 De visie van de school
4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
4.6 Leerstofaanbod
4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
4.8 Taalleesonderwijs
4.9 Rekenen en wiskunde
4.10 Wereldoriëntatie
4.11 Kunstzinnige vorming
4.12 Bewegingsonderwijs
4.13 Wetenschap en Technologie
4.14 Engelse taal
4.15 Les- en leertijd
4.16 Pedagogisch handelen
4.17 Didactisch handelen
4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
4.19 Klassenmanagement
4.20 Zorg en begeleiding
4.21 Afstemming
4.22 Extra ondersteuning
4.23 Talentontwikkeling
4.24 Passend onderwijs
4.25 Opbrengstgericht werken
4.26 Resultaten
4.27 Toetsing en afsluiting
4.28 Vervolgsucces

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 2



25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30

31
31
31
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35

36
36
36
36
36
36
37

38
38
38
39
39
39
39
39
40
40

5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
5.2 Bevoegde en bekwame leraren
5.3 Organisatorische doelen
5.4 De schoolleiding
5.5 Beroepshouding
5.6 Professionele cultuur
5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
5.8 Introductie en begeleiding
5.9 Taakbeleid
5.10 Collegiale consultatie
5.11 Klassenbezoek
5.12 Persoonlijke ontwikkelplannen
5.13 Het bekwaamheidsdossier
5.14 Intervisie
5.15 Functioneringsgesprekken
5.16 Beoordelingsgesprekken
5.17 Professionalisering
5.18 Teambuilding
5.19 Verzuimbeleid

6 Organisatiebeleid
6.1 Organisatiestructuur
6.2 Groeperingsvormen
6.3 Het schoolklimaat
6.4 Veiligheid
6.5 Arbobeleid
6.6 Interne communicatie
6.7 Samenwerking
6.8 Contacten met ouders
6.9 Overgang PO-VO
6.10 Privacybeleid
6.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
6.12 Huisvesting

7 Financieel beleid
7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
7.2 Externe geldstromen
7.3 Interne geldstromen
7.4 Sponsoring
7.5 Begrotingen
7.6 Aandachtspunten Financieel beleid

8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
8.2 Kwaliteitscultuur
8.3 Verantwoording en dialoog
8.4 Wet- en regelgeving
8.5 Inspectiebezoeken
8.6 Quick Scan - Zelfevaluatie
8.7 Vragenlijst Leraren
8.8 Vragenlijst Leerlingen
8.9 Vragenlijst Ouders

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 3



41

43
43

44

46

47

48

49

50

51

52

56

59

60

77

107

118

119

133

138

140

170

8.10 Evaluatieplan 2019-2023

9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid

10 Aandachtspunten 2019-2023

11 Meerjarenplanning 2019-2020

12 Meerjarenplanning 2020-2021

13 Meerjarenplanning 2021-2022

14 Meerjarenplanning 2022-2023

15 Formulier "Instemming met schoolplan"

16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

17 beoordelingsgespreksformulier

18 functioneringsgespreksformulier

19 POP-formulier

20 inspectierapport

21 schoolondersteuningsprofiel

22 sponsorconvenant

23 toetskalender

24 ondersteuningsplan KKS

25 Eigen kwaliteitsaspecten

26 Getekende formulieren instemming

27 schoolgids 2019-2020

28 Jaarplan 2019-2020

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 4



Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 5



1 Inleiding

1.1 Voorwoord

De indeling van het schoolplan 2019-2023 bevat thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze
thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven
we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we
onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader 2017.
Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In het hoofdstuk Personeelsbeleid
beschrijven we welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam
(Cao-PO).

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase ‘to plan). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse
instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze actiepunten (fase ‘to
check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat
beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we
wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2019-2023. Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we
jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten
gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door de directie van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. In de planperiode 2019-2023
zullen we planmatig hoofdstukken van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van
ieder schooljaar het jaarplan voor het komend jaar samen vaststellen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug:
hebben we onze actiepunten in voldoende mate gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie
van de thema’s, zoals beschreven in dit schoolplan.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben
we verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan)

1.5 Aandachtspunten Inleiding
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Nederlands Instituut voor de Katholieke Kerkmuziek

Algemeen directeur:  M.F. van der Ploeg

Adres + nummer:  Plompetorengracht 5

Postcode + plaats:  3512CA Utrecht

Telefoonnummer:  030-2340910

E-mail adres:  koorschool@koorschoolutrecht.nl 

Website adres:  www.koorschoolutrecht.nl 

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit de directeur-bestuurder. Het team bestaat uit:

01 directeur
05 deeltijd groepsleerkrachten
01 intern begeleider (tevens leerkracht)
01 administratief medewerker
01 conciërge

Van de 8 medewerkers zijn er 6 vrouw en 2 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).

Per 1-9-2019 OP OOP

Ouder dan 60 jaar   1  

Tussen 50 en 60 jaar  3

Tussen 40 en 50 jaar 1 

Tussen 30 en 40 jaar 2  

Tussen 20 en 30 jaar 1

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 6 2

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school word bezocht door 80 leerlingen. Van deze leerlingen heeft niemand een gewicht. De kenmerken van de
leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we beschreven in het
document Kenmerken Leerlingen (zie bijlage). In dit document staan de kenmerken per groep beschreven en de
consequenties voor de groep(en) en de school. Dit leerlingenaantal blijft door de jaren heen gelijk. De Koorschool
ambieert niet een toename van leerlingen. Het specifieke van de school, namelijk zingen in het koor, vereist een niet
te grote groep van leerlingen. ook het gebouw laat dat niet toe. Het is elk jaar een uitdaging om weer 20 nieuwe
leerlingen te vinden, vanwege het feit dat de Koorschool begint bij groep 5. tot nu toe is dat nog steeds gelukt. Soms
voegen we een groep 4/5 in. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende
aandachtspunten: veel extra aandacht voor muziekonderwijs, extra aandacht voor begaafde leerlingen.

2.4 Kenmerken van de ouders
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Onze school is gevestigd in een zeventiende eeuws pand en staat in in de binnenstad van Utrecht aan een gracht.
Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school
overwegend te maken heeft met een HBO/WO- populatie. De nieuwe instroom in de wijk verschilt licht van de zittende
bevolking. Het lijkt erop dat er een toename is van leerlingen die vermoedelijk lagere uitstroomcijfers zullen laten zien.
 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

IIn het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 Duidelijke visie muziekaanbod  Eénpitter, zeer klein van omvang, maakt kwetsbaar

 Zeer veilig schoolklimaat  In taakbeleid leerkrachten/directie soms sprake van
overbelasting

 Opbrengsten boven de inspectienorm  Inzet ICT

 Team communiceert professioneel, open en
oplossingsgericht

 Staat van het pand staat onderwijskundige ontwikkeling
in de weg

 Eénpitter betekent korte lijnen, snel acteren indien
noodzakelijk

 Huidige financiële situatie

 Veel expertise in het bestuur  

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

 Zorg op maat  Rijksbijdrage is niet voldoende

 Eigen organisatie behouden, maar aansluiten bij
stafbureau stichting

 Op orde brengen andere financiële middelen

 Verder ontwikkelen beleid meerbegaafde leerlingen  Jaarlijks vinden van 20 nieuwe leerlingen

 Financiële situatie verder verbeteren, om gebouw te
moderniseren

 Kennis en expertise kan in een klein team opeens weg
zijn als een leerkracht vertrekt

 Samenwerking Kathedrale Koor Utrecht en Koninlijk
Conservatorium Utrecht

 

 Samenwerking andere binnenstad éénpitters.  

2.6 Landelijke ontwikkelingen

1. Veel aandacht voor passend onderwijs
2. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
3. Ouders als partners van de school
4. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
5. Inzet ICT in het lesprogramma
6. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan
7. Scholing en benutting van de professionele ruimte door de leraren
8. Ontwikkelingen met betrekking tot excellente scholen
9. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart)

10. Aandacht voor Wetenschap en technologie

2.7 Aandachtspunten Schoolbeschrijving
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

Streefbeelden

1. 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en versterken we het aanbod
voor de beter presterende leerlingen

2. 2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en stellen we meetbare
doelen

3. 3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu de kwaliteit ervan

4. 4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind vanuit zijn eigen
verwondering en interesse kan werken aan het thema.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Missie- kern 

Dé basisschool waar muziek in zit: het muziekonderwijs
De Kathedrale Koorschool is een reguliere basisschool waar muziek wordt beschouwd als kernvak. Naast rekenen,
taal en de andere schoolvakken hebben de kinderen 3 keer per week muziekles of koorrepetitie. Daarnaast wordt veel
aandacht besteed aan drama en expressie om op het podium goed voor de dag te kunnen komen. De Koorschool
kent alleen een bovenbouw. Kinderen zijn er welkom vanaf groep 5. (En soms vanaf groep 4) 

De kinderen van groep 7 en 8 maken deel uit van het Kathedrale Koor
(KKU). Dit is een gemengd koor waarin de sopraan- en altpartijen worden gezongen door geschoolde
kinderstemmen. De tenor- en baspartij wordt gezongen door volwassenen. Het koor zingt elke maand en tijdens de
feestdagen in de hoogmissen van de Catharinakathedraal in Utrecht. Het is voor kinderen een verrijkende ervaring
om, naast kinderkoorrepertoire, ook vertrouwd te raken met geestelijke muziek van de klassieke meesters. Ook doen
de kinderen mee aan het merendeel van de activiteiten die het KKU organiseert, waaronder een tweejaarlijkse
internationale concertreis.

Daarnaast geven de koorschoolkinderen regelmatig concerten en werken zij mee aan professionele
muziektheaterproducties. Zo waren ze de afgelopen jaren o.a. te zien in de productie 'Hänsel und Gretel' van de
Nationale Opera, werkten ze mee aan de Kinder-Mattheus van Ton Koopman en wonnen ze goud tijdens het
muziekfestival 'Young Bohemia 2017' in Praag in de categorie 'Kinderkoor'.

Muziek is goed voor ons brein
Bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat musiceren het intelligentiequotiënt
verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk
musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt en leren kinderen zich letterlijk op elkaar af te
stemmen. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en sociale
vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de
toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er al jarenlang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het
ontwikkelen van o.a. onderwijsbeleid. Wij zijn er trots op dat wij voorop lopen om dit beleid gestalte te geven. 

Een belangrijk deel van de muzieklessen bestaat uit het leren van zogenaamde 'polyfone vaardigheden', dat wil
zeggen dat kinderen op een speelse manier getraind worden in het uitvoeren van meerdere muzikale taken
tegelijkertijd. Deze vaardigheden hebben een bewezen, positieve invloed op ons brein. Een voorbeeld is het
toevoegen van een ritmisch ostinato (een ritmisch motief dat steeds herhaald wordt) aan een liedje: kinderen zingen
een gekend lied, tegelijkertijd lopen zij de ‘beat’(ook wel bekend als: in de maat stappen)en klappen zij een ritmisch
motief dat afwijkt van het ritme van het liedje. Omdat deze activiteiten in de vorm van een spel worden aangeboden,
ervaren de kinderen het als leuk en uitdagend om deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Het spelend leren, dat
we in het onderwijs altijd nastreven, krijgt hier een concrete vorm.

Muziekrooster
De Koorschool heeft veel ervaring in het werken met ‘gewone’ basisschoolkinderen in situaties waarin muziek maken
op hoog niveau een belangrijke rol speelt.
De muzieklessen en koorrepetities worden meermaals per week aan alle jaargroepen gegeven. Ook wordt er gewerkt
aan dramatische vorming, zodat kinderen vaardigheden ontwikkelen om zich een koorregie eigen te kunnen maken.
Daarnaast vinden driemaal per week de koorrepetities voor de liturgische muziek plaats, dit gebeurt voor aanvang van
de lessen. Deze ochtendrepetities worden geleid door de dirigent van het Kathedrale Koor en zijn bedoeld voor groep
7 en 8. In de loop van het jaar komt groep 6 erbij. Eenmaal per week is er een avondrepetitie voor het volledige
Kathedrale Koor, de kinderen van groep 7 en 8 doen alleen het eerste uur mee.
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Parel Standaard

De combinatie van gewone lesstof en de muziek en het effect daarvan op
de mogelijkheden van onze leerlingen

OP1 - Aanbod

De prettige sfeer tussen leerkrachten, ouders en leerlingen SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

De muzikale scholing op het gebied van Kodály, onzesamenwerking met
het conservatorium in Den Haag en alle uitvoeringen waaraan wij
deelnemen

OP1 - Aanbod

Het kleine, veelzijdige en saamhorige team waarbij we gebruik maken van
de verschillende talenten

OP6 - Samenwerking

Onze bijzondere leerlingpopulatie, hun welsprekenheid en intelligentie OP3 - Didactisch handelen

We kunnen alle leerlingen genoeg aandacht geven. Er is tijd voor verlengde
instructie en pre-teaching

OP3 - Didactisch handelen

Door het feit dat de school klein is, kent iedereen elkaar. Prettig voor de
leerlingen, fijn voor de collega's

OP6 - Samenwerking

Het gebouw is prachtig. Het is tegelijkertijd onderdeel van onze identiteit KA1 - Kwaliteitszorg

Onze kernwaarden zijn:

Kernwaarde 1: goede onderwijskwaliteit

Voor kinderen die van muziek houden bestaat er een unieke basisschool: de Kathedrale Koorschool
Utrecht. Naast het normale basisschoolprogramma heeft de school een uitgebreid muziekleerplan.
Het team van de school ziet het als zijn fundamentele taak te werken aan de harmonische
ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Wij proberen dit te bereiken door middel van
gedegen, eigentijds onderwijs met een duidelijke structuur, waarbij we oog proberen te hebben voor
individuele verschillen en de speciale talenten waarover onze leerlingen beschikken. Belangrijke
uitgangspunten voor ons zijn eigenaarschap en verantwoordelijkheid, niet alleen voor het eigen
functioneren, maar ook wat de eigen individuele inbreng en verantwoordelijkheid voor het
welbevinden van de groep betreft. De school beschikt over moderne methoden en maakt gebruik van
digibord, computers en iPads in de klas. Het uitstroomniveau van de leerlingen naar het voortgezet
onderwijs ligt relatief hoog.

Kernwaarde 2: brede culturele vorming met focus op zang

Een belangrijke toegevoegde waarde in ons onderwijs is de brede culturele vorming, waarin zingen
en stemvorming centraal staan. De kinderen nemen deel aan kooruitvoeringen op podia in Utrecht
en in andere delen van het land. De relatie met het Kathedrale Koor Utrecht speelt in deze
ontwikkeling van de kinderen een belangrijke rol. Door hun deelname aan een gemengd koor komen
de kinderen in aanraking met het grote klassieke repertoire van alle tijden binnen de christelijke
traditie. Het zingen in een koor heeft pedagogisch gezien ook een belangrijke toegevoegde waarde.
Kinderen ervaren dat zij in een koor tot iets in staat zijn wat individueel nooit te bereiken valt. Door
deel uit te maken van meerstemmigheid en oor te hebben voor wat er om hen heen gebeurt, is het
mogelijk om tot prachtige muzikale prestaties en het bijbehorende muzikale plezier te komen.
Kinderen leren dat zingen iets is waarbij hoofd en hart betrokken zijn en waarvoor concentratie en
doorzettingsvermogen nodig zijn. De kinderen zijn bij optredens podiumkunstenaar, waarbij ze zich
moeten presenteren.
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Kernwaarde 3: goede sfeer in een sfeervolle omgeving

De school is gevestigd in een 17de-eeuws grachtenpand in het hartje van de stad Utrecht, aan de
Plompetorengracht. Achter de school is een besloten tuin met een ruim speelplein. De Koorschool is
geen buurtschool: de leerlingen komen uit de gehele stad en buurgemeenten. De
gemeenschappelijke interesse en gerichtheid op muziek, het samen zingen en de ervaringen die
daardoor worden opgedaan, alsmede het kleinschalige karakter van de school zijn van grote invloed
op de sfeer en het pedagogisch klimaat. Ouders karakteriseren het welbevinden van hun kinderen in
enquêtes in termen als ‘je thuis voelen’ en ‘als een warm bad’ of ‘als een vis in het water’. Het
pedagogisch uitgangspunt ligt in de waarde die gehecht wordt aan relatie, competentie en
autonomie. De basis is dat een kind zich veilig voelt. Een kind krijgt een gevoel van veiligheid als het
zich gehoord en gezien voelt en serieus genomen weet. Daarbij hoort dat we handelingsgericht te
werk gaan, we sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van het kind. Op de school zijn orde en rust
voor iedereen normale zaken. Er zijn duidelijke gedrags- en omgangsregels die altijd aan het begin
van het schooljaar met de kinderen afgesproken worden. De Koorschool is, blijkt uit ervaring van
ouders, kinderen en teamleden, anders dan ‘gewone’ basisscholen. De school en groepen zijn
relatief klein. De leerlingen zijn daardoor niet alleen gericht op de eigen jaargroep: kinderen van
groep 5 en 6 spelen samen met kinderen van groep 7 en 8. De leerlingen en leerkrachten kennen
elkaar allemaal, en meestal niet alleen bij naam. De school draait een continurooster. Alle dagen,
met uitzondering van de vrijdagmiddag, is onze conciërge aanwezig. Hij is tevens belast met het
toezicht tijdens de pauzes en overblijven tussen de middag. De gemeenschappelijke interesse en
gerichtheid op muziek en het samen zingen en optreden met het schoolkoor en het Kathedrale Koor
Utrecht zorgt voor een speciale sfeer die bindend werkt. Tijdens koor- en Koorschoolreizen trekken
de leerlingen dagenlang met elkaar op en delen ze veel unieke ervaringen. Door het samen werken,
samen zingen en samen beleven van succes en/of teleurstelling wordt het gemeenschapsgevoel
sterk ontwikkeld.

Kernwaarde 4: Op de katholieke traditie geïnspireerd onderwijs

De Kathedrale Koorschool is een moderne katholieke basisschool met een duidelijk christelijke
levensvisie. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is ruimte en respect voor ieders
inbreng. We constateren dat we een brede populatie hebben, vaak niet meer komend vanuit de
katholieke traditie. Onze levensvisie proberen we vooral gestalte te geven in de dagelijkse omgang
met elkaar. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.3 'Levensbeschouwelijke identiteit'.

4.2 De visie van de school

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren
Kinderen leren omdat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren
te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn
door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig
aan het werk en krijgen instructie op hun (bovengemiddeld) niveau. Dit is een speerpunt voor de Koorschool en
vraagt nogal wat van de deskundigheid van onze leraren, van ons aanbod, voor onze middelen en onze organisatie.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de
instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet. (Zie
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het ondersteuningsplan)

Visie 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan
ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en
media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds
centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden
aan de 21st century skills:

- Samenwerking en communicatie
- ICT gebruik
- Probleemoplossend denken, creativiteit en innovatie
- Planmatig werken

De identiteit
Onze school is voor iedereen toegankelijk. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is deels verweven in het
onderwijs. Daarnaast bieden wij op de katholieke traditie geïnspireerd onderwijs. Daarbij kiezen wij voor de zgn. brede
identiteit, die uitgaat van de vraag wat wij onze kinderen willen meegeven op het gebied van zingeving. We vertellen
(religieuze) verhalen, gebruiken symbolen om kinderen te helpen bij levensvragen. Ook de kerkmuziek kan daartoe
een belangrijke inspiratiebron zijn. Wij vieren de christelijke feestdagen. Daarnaast laten wij onze kinderen
kennismaken met verschillende overtuigingen.

Aandachtspunt Prioriteit

Het team ontwikkelt een visie en een programma van eisen m.b.t. de renovatie van het
gebouw

gemiddeld

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

De Kathedrale Koorschool is een moderne katholieke basisschool met een duidelijke christelijke levensvisie.
We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is ruimte en respect voor ieders inbreng.
Onze christelijke levensvisie proberen we vooral gestalte te geven in de dagelijkse omgang met elkaar.

- we zijn als mens niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig, iedereen telt mee; 
- we zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor elkaar
en onze leefomgeving. Daarbij zullen we weleens fouten maken, maar we geven onszelf en elkaar steeds weer de
kans om het opnieuw en beter te doen;
- we hebben vertrouwen in elkaar en delen in elkaars vreugde en verdriet;
- we willen open en eerlijk met elkaar omgaan binnen de school en een sfeer van vertrouwdheid bevorderen.
Kortom, vanuit onze alledaagse praktijk wordt de schoolcultuur en daarmee de christelijke identiteit duidelijk.

Wij herkennen ons in de brede identiteit. We hebben het dan over levensbeschouwing, cultuur, pedagogiek enz.
Tegelijkertijd komt de identiteit meer tot uiting in meer concrete activiteiten.  
Op de Koorschool is muziek alomtegenwoordig en met name de geestelijke muziek biedt aanknopingspunten voor
verdieping.
Elk jaar zingen de kinderen delen van de Matthäus Passion. In de muziekles wordt verteld waar de tekst over gaat,
maar het lijdensverhaal gaat over meer lagen.
Gesprekken in de klas kunnen dan bijvoorbeeld gaan over hoogmoed, verraad, betekenis van de naam Judas. Ook
vertellen wij (religieuze) verhalen die kinderen kunnen helpen antwoorden te vinden op levensvragen. Juist het
kunnen duiden van deze thema’s maakt ook dat de muziek meer betekenis krijgt.
Wij besteden op school aandacht aan christelijke feesten, gerelateerd aan de muziek die wij zingen: St Maarten,
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Kerst, Passietijd, Pinksteren.

Kwaliteitsindicatoren

1. We besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken

2. We besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen

3. We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving).

4. We besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie

Op school besteden we structureel aandacht aan religieuze feesten 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder geëxpliciteerd 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

quickscan Koorschool medio 2018 - Levensbeschouwelijke identiteit 2,65

Aandachtspunt Prioriteit

De visie op levensbeschouwelijke vorming wordt helder geëxpliciteerd naar ouders hoog

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
We denken dan aan:

- het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen

- het beheersen van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en conflicten

- het leren om verantwoordelijkheid te nemen

De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking doorgenomen
(leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele
leerling besproken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De leerlingen verlaten de school met sociale competenties die passen bij de kenmerken van de
leerlingenpopulatie

2. De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de leerlingen
kunnen bereiken

3. De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode
doormaken

4. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen (zie lessentabel)

5. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling

6. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling
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Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,5

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,41

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,31

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart
gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze
visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang
om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. de samenleving meegeven. 

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.6 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. In het kader
van de “eigen opdracht” bieden we muziekonderwijs op hoog niveau aan. Ook richten wij ons op de relatief grote
populatie begaafde leerlingen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen

2. Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen

3. Ons aanbod richt zich op de muzikale, cognitieve, sociale en brede ontwikkeling

4. Ons aanbod richt zich op actief burgerschap

Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Het aanbod van de school sluit aan bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

7. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,38
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Aandachtspunt Prioriteit

De school biedt een breed aanbod aan hoog

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

hoog

De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap,
met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de
samenleving

laag

De school zorgt voor groepsoverstijgende manieren om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de best presterende leerlingen

laag

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen.
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden (opplussen). Daardoor borgen we
dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat
we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). De
toetsen vervangen we op het moment dat er een nieuwe versie uitkomt,
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

 Taal Taal Actief Cito-toetsen DMT groep 3/tm 8 2022

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Technisch lezen Estafette Cito-DMT 2022 

  Protocol Leesproblemen - Dyslexie  

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Cito-toetsen Begrijpend lezen  2023

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Spelling Taal Actief Cito-toetsen Spelling  2022

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Schrijven Schrift   2025 

Engels Take it easy Methodegebonden toetsen 2026

Rekenen Wereld in getallen Cito-toetsen Rekenen en Wiskunde  2020

  Cito-entreetoets, Cito-eindtoets  

Geschiedenis Argus Clou Methodegebonden toetsen 2020

Aardrijkskunde Geobas Methodegebonden toetsen 2020

Natuuronderwijs NatuNiek Methodegebonden toetsen  2020 

Wetenschap & Techniek NatuNiek Methodegebonden toetsen 2020

Verkeer Klaar over! Methodegebonden toetsen  2026

Tekenen Laat maar leren zien   2027

Handvaardigheid Laat maar leren zien  2027 

Muziek Kodály werkwijze   -

Drama Kodály werkwijze   -

Bewegingsonderwijs Basislessen   2025

Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjertraining   -

Godsdienst Geen methode  -

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed met
anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is
belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen
begrijpen en gebruiken. Eventuele taalachterstanden pakken wij aan vanaf het moment dat de leerling instroomt op
de Koorschool. Daartoe hebben we contact met de vorige school van de leerling die instroomt. Op basis van
informatie kunnen de leraren direct aan de slag met kinderen met een taalachterstand. Daar waar nodig [als de
LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven] zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen,
subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer
instructie en meer oefening (automatiseren). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

De leraren zorgen voor differentiatie bij taal en lezen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

De school beschikt over (streef)doelen (per groep) van de (taal)leesontwikkeling 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

3. De taalleesontwikkeling wordt gevolgd op schoolniveau

4. De leraren beschikken over voldoende expertise op het gebied van taal en lezen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen met een document genaamd: didactische niveau-
indeling; de leraren hebben zich geprofessionaliseerd in het werken met leerlingen die de leerstof compacten. De
belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

De leraren stemmen af op verschillen 
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

2. De leraren zorgen voor betrokkenheid van de leerlingen

3. De school behaalt goede resultaten ten aanzien van Rekenen en wiskunde

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen dat onze leerlingen
zich breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op
zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun
bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel
erfgoed. 

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Aanschaffen en implementeren van een geïntegreerde zaakvakken methode gemiddeld

Kinderen zelfstandig projecten te laten uitvoeren, waar passende eisen aan worden gesteld gemiddeld

4.11 Kunstzinnige vorming

De Kathedrale Koorschool is een reguliere basisschool waar muziek wordt beschouwd als kernvak. Naast rekenen,
taal en de andere schoolvakken krijgen de kinderen elke dag muziek en stemvorming. Daarnaast wordt veel aandacht
besteed aan drama en expressie, om op het podium goed voor de dag te kunnen komen. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op
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kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele
kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang
dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en
beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming
aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De belangrijkste kenmerken
(en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

We willen, evenals we doen bij ons gewone onderwijs, systematisch het muziekonderwijs
beoordelen

gemiddeld

Het bestuur ontwikkelt een visie op samenwerking met het KKU of anderszins hoog

4.12 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. 

4.13 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. 

4.14 Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media.

4.15 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 5 t/m 8: we starten ’s morgens om 9.00 uur en lunchen
op school tussen 12.30 en 13.15 uur. ’s Middags is er les van 13.15 – 15.15 uur. Op woensdag zijn de tijden: 08.30 –
12.15 uur. 

Groep 7 en 8 hebben driemaal per week een ochtendrepetitie van zo'n 45 minuten gevuld met kerkmuziek,
voorafgaand aan de schooldag, gegeven door de dirigent in dienst van de katholieke parochie Utrecht. 

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een lessentabel
(zie bijlage), een weekplanning en een dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in vier jaar de
einddoelen basisonderwijs te laten halen. 

4.16 Pedagogisch handelen

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op te voeden tot goede burgers.
Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen
omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties
van de leerlingen. Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich
gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. 

Beoordeling

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 19



Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,75

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan
zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en
begeleiding die past bij zowel de groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast variëren ze de leertijd
afhankelijk van de onderwijsbehoeften. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.
Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking
kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,75

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

laag

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

laag

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid betekenen
niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat
“op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. 

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. 

4.20 Zorg en begeleiding

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS
CITO/ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Kanvas (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht
werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we
het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons ondersteuningsplan
staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast dit plan beschikt onze school over een
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen) zorg kunnen bieden en wat de
extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van de leerlingen voortdurend
(leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de
groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag), de
ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar
aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,9
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4.21 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met de documenten 'pedagogisch- didactisch groepsoverzicht' en 'didactische
niveau-indeling'. Alle leraren beschikken over deze groepsoverzichten met daarin de kenmerken van hun leerlingen.
Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar de inhoud bij. Aan de hand van de onderwijsbehoefte van
iedere leerling, worden leerlingen met gelijke behoeften samengevoegd voor de instructie. Hierdoor ontstaan ten
minste drie groepen: Een basisgroep, een plusgroep, een remediërende groep. 

Leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Ze dragen
er op deze manier zorg voor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt
afgestemd op groepjes leerlingen en leerlingen individueel. Omdat “afstemming” (differentiatie) van het onderwijs op
leerlingen niet eenvoudig is, monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af
te stemmen op de groep, de subgroepjes en de individuele leerlingen. Dit doen we m.b.v. teamvergaderingen,
klassenbezoeken, gesprekken met de intern begeleider, maar ook via ons personeelsbeleid. Afstemming is een
belangrijke competentie bij ons op school en daarom is dit ook een belangrijk thema bij ons personeelsbeleid (zie
hoofdstuk Personeelbeleid, Integraal personeelsbeleid). De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten)
van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden

2. De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking

3. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

4. De leraren zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling

5. De leraren stemmen, waar mogelijk, hun onderwijs af op (de behoeften van) individuele leerlingen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

quickscan Koorschool medio 2018 - Aanbod 3,54

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren geven een gedifferentieerde instructie aan begaafde leerlingen hoog

De leraren zorgen voor een gevarieerd aanbod aan verdiepings- en verrijkingsstof hoog

4.22 Extra ondersteuning

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerlijn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de
leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling krijgt
aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t.
de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de
evaluatie zijn de ouders en het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze
school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de
leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

2. De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van
de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

3. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft

4. De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

4.23 Talentontwikkeling

Onze school is een school voor talentontwikkeling op het gebied van de muziek. Alle kinderen beschikken over
vaardigheden die het zich eigen maken van de inhoud van de muzieklessen bevorderen. Door middel van ons
specifieke aanbod op het gebied van muziek, stimuleren en ontwikkelen we deze talenten. Dit heeft consequenties
voor de organisatie op onze school.

Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen

2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen

3. Op onze school besteden we gericht aandacht aan muziek- en zangonderwijs

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

4.24 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 2,56

4.25 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we de ambitie om een norm vast te stellen. Het opbrengstgericht werken wordt
ondersteund door ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Bij de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag
van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde
vaardigheidsscore). Als de gerealiseerde score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de
leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
Meer automatiseren
Methode-aanbod opplussen
Differentiatie aanpassen
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De schoolleiding en de IB-er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school
zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten

2. We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten

3. De analyse van de toetsresultaten is normgerelateerd

4. De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

quickscan Koorschool medio 2018 - Opbrengstgericht werken 3,3

Aandachtspunt Prioriteit

We stellen groepsnormen op voor de tussen- en eindresultaten gemiddeld

We richten ons op aanpassing van het lesgedrag van leraren bij de analyse van de toetsen gemiddeld

4.26 Resultaten

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die
leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de
ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen
ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de
verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. In het kader van de ononderbroken ontwikkeling
stellen we jaarlijks een overzicht op van het aantal leerlingen met een OPP (eigen leerlijn). 

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 4

4.27 Toetsing en afsluiting

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS
ParnasSys. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage . De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en
de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden tijdens de rapportgesprekken
geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (Cito). Ouders krijgen in
dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 3,88

4.28 Vervolgsucces

Onze school controleert nog niet of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We willen daar binnen deze
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schoolplanperiode mee aan de slag. We vergelijken dan onze adviezen met de plaats van de leerlingen aan het begin
van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op
basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 2,67
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. We gaan
uit van de volgende competenties:

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een functionerende gesprekkencyclus

2. We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze

3. Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de
leraren

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Personeelsbeleid goed / uitstekend

Aandachtspunt Prioriteit

We stellen samen de gewenste competenties vast en ontwikkelen samen een kijkwijzer
m.b.t. die competenties

laag

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma.
Verschillende leraren hebben zelfs een academische achtergrond. De schoolleider beschikt over een diploma van
een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren
verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering (5.17). Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen
periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid). In de gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen
ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het
schoolleidersregister. De leraren staan nog niet i ngeschreven in het lerarenregister. Tenslotte werken alle
betrokkenen met een bekwaamheidsdossier. Zie de paragraaf Bekwaamheidsdossier (5.13)  voor de inhoud daarvan.

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.
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1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2018-2019 Gewenste situatie 2022-2023

1 Aantal personeelsleden 8 8

2 Verhouding man/vrouw 2-6 3-5

3 L10-leraren 1 1

4 L11-leraren 4 4

5 Aantal IB'ers 1 1

6  Muziekspecialist  2  2

7 ICT-specialist 0 1

9 Onderwijsassistenten 0 1

De consequenties van onze organisatorische doelen zijn opgenomen in ons Plan van Aanpak (2019-2023) en komen
standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. 

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie. Toch aarzelen we om vakspecialisten aan te stellen, gezien de
geringe omvang van het team in relatie tot de belasting van de individuele teamleden. 

Momenteel hebben wij geen beleid m.b.t. de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. De
Koorschool heeft momenteel een vrouwelijke directeur- bestuurder.

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur- bestuurder. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich richt
op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In de
derde plaats vindt de schoolleiding (in samenwerking met de intern begeleider) met name het onderwijskundig
leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk
rekening houdt met verschillen tussen leraren. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

quickscan Koorschool medio 2018 - Schoolleiding 3,91

Aandachtspunt Prioriteit

De schoolleider is tevens bestuurder. Een aandachtspunt bij onze kleine organisatie met
hoge ambities is het organiseren en verdelen van de taken

gemiddeld

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:
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Kwaliteitsindicatoren

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school

2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar

3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken

4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten

5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken

7. De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

quickscan Koorschool medio 2018 - Beroepshouding 3,96

5.6 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IB-
er klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. Tijdens een studiedag hebben we met elkaar de
volgende kernwoorden met betrekking tot onze professionele cultuur geformuleerd: verantwoordelijkheid nemen,
vertrouwen geven, aanspreekbaarheid en respect. Deze kernwoorden hebben we verder uitgewerkt en vormen het
fundament onder ons functioneren. Typerend voor onze school is tevens, dat we leren met en van elkaar in
professionele leergemeenschappen (PLG's). En dat de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in een portfolio
(onderdeel van het bekwaamheidsdossier). 

PLG’s borgen dat de leraren een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig
beleid. Daarnaast participeren ze in werkgroepen die gestalte geven aan de realisatie van de actiepunten zoals deze
zijn opgenomen in het schoolplan en het jaarplan. 

Aandachtspunt Prioriteit

opzetten Professionele Leergemeenschap gemiddeld

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomende leerkrachten, daarom bieden wij stagiaires van de pabo Marnixacademie in Utrecht de gelegenheid om
ervaring op te doen. Jaarlijks wordt binnen het team geïnventariseerd welke leerkracht een stagiaire of LIO-er in de
klas wil (kan) begeleiden. Het aantal plaatsingsmogelijkheden wordt doorgegeven aan de pabo’s. Mogelijke stagiaires
worden uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de directie en de betreffende leerkracht. Als na het gesprek alle
partijen positief zijn worden nadere afspraken gemaakt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de
beoordelingsinstrumenten van de opleidingsschool.

5.8 Introductie en begeleiding

Nieuwe leraren worden begeleid door het gehele team. Een ieder kan de nieuwe collega begeleiden op zijn of haar
specifieke werkgebied. Omdat de Koorschool een klein team heeft, geschiedt de begeleiding op natuurlijke wijze. Het
is de taak van de directeur en de intern begeleider om de nieuwe collega wegwijs te maken in wat er verwacht wordt.

5.9 Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
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aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en
spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke
kanten van de personeelsleden.

5.10 Collegiale consultatie

Collega’s komen bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of de opgestelde
doelen van de school (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Degene die een collegiale consultatie
uitvoert, doet dit wanneer haar groep gym heeft. In vergaderingen wordt een rooster opgesteld voor deze
consultaties. Per jaar wordt beslist welk vakgebied in ieder geval prioriteit krijgt en hoe vaak collegiale consultaties
plaatsvinden. De consultaties worden gevoerd aan de hand van (onderdelen) van de kijkwijzer.

Aandachtspunt Prioriteit

collegiale consultatie wordt een wezenlijk onderdeel van ons personeelsbeleid de komende
jaren

gemiddeld

5.11 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks –conform een opgesteld rooster, zie bijlage- bij ieder teamlid klassenbezoeken
af. Bij het klassenbezoek wordt de kijkwijzer gebruikt. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze
uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het
klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek met de directie waarin nieuwe prestatie-afspraken worden
gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze
consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt. Na afloop krijgt de leraar een reflectieve vraag. De
reflectieve vraag en het antwoord worden door de leraar gearchiveerd.

Aandachtspunt Prioriteit

De IB-er gaat voor het eerst klassenbezoeken afleggen laag

5.12 Persoonlijke ontwikkelplannen

Iedere werknemer stelt jaarlijks een POP op. De inhoud van het POP is gebaseerd op onze competenties. De uitvoer
van het POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde bij het
functioneringsgesprek. In het beoordelingsgesprek wordt door de directie een oordeel gegeven over de realisatie van
de opgestelde POP’s. 

5.13 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De persoonlijke ontwikkelplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)

5.14 Intervisie

De leraren participeren bij ons op school in een professionele leergemeenschap (PLG). De thema's hangen samen
met de schoolontwikkelpunten en komen aan de orde tijdens teambijeenkomsten. Intervisie wordt ook ingezet bij het
zoeken naar concrete oplossingen m.b.t. gedrag en ondersteuning m.b.t. leerlingen.

5.15 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een
functioneringsgespreksformulier (zie bijlage). Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van de medewerker
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 centraal. Op basis van het ontwikkelde POP wordt gekeken naar verbeterdoelen in relatie tot de
schoolverbeterdoelen. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, mobiliteit en de
mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar.

Aandachtspunt Prioriteit

In de komende periode gaan we nadenken over een passende wijze van het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken

laag

5.16 Beoordelingsgesprekken

Onze school beschikt over een beoordelingsgespreksformulier (zie bijlage). De directie voert een
beoordelingsgesprek bij de overgang van een tijdelijke naar een vaste benoeming. Ook wordt er 1 x per 2 jaar een
beoordelingsgesprek gevoerd met iedere werknemer. Bij dit beoordelingsgesprek wordt ons competentieprofiel
gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en ouders, en de doorgemaakte
ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. De directie geeft tevens een oordeel over de mate van
bekwaamheid van de leraar. Op basis van alle beoordelingen stelt de directie een teamfoto op. 

Aandachtspunt Prioriteit

In de komende periode gaan we nadenken over een passende wijze van het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken

laag

5.17 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competenties en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. In de regel volgt het team jaarlijks teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing
wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Gevolgde teamscholing 2017-2019

Jaar Thema Organisatie

2017-2018 Kanjertraining  Kanjerinstituut Almere

  

2018-2019 Kanjertraining (afronding)  Kanjerinstituut Almere

 Heroriëntering op katholieke traditie, studiedag met bestuur en MR  Universiteit Utrecht

Gevolgde persoonlijke scholing 2017-2019

Thema Organisatie Aantal medewerkers

Gymopleiding Marnixacademie 1

Coaching nieuwe directeur- bestuurder 
Training bestuurlijk leidinggeven

Wijers en Zijlstra 
Verus

1 
1

Master Kodály Kon. Conservatorium Den Haag 1

 ICO- opleiding  Marnixacademie 1

Specifieke expertise van het team:

1. Specialist Muziekonderwijs, conservatorium zang en master Kodály
2. Kinderpsycholoog
3. Bioloog

5.18 Teambuilding
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Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met
elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de
leerkrachten. De eenheid in het team wordt ook versterkt door de gezamenlijke momenten van nascholing. Ieder jaar
volgt het team –naast de individuele scholing- teamscholing. We onderscheiden in het kader van teambuilding ook de
meer informele communicatiemomenten. We drinken vijf keer per week ’s morgens voor schooltijd gezamenlijk koffie
en thee en nemen dan (kort) zaken door die van belang zijn voor de school en de leraren (ochtendbriefing). De school
organiseert een gezellig samenzijn met de Kerst en een afsluiting aan het eind van het schooljaar. 

5.19 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur. Deze regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter
bij de directeur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort veelvuldig verzuim
wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts
ingeschakeld. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft
het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de informele
contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. Indien de zieke
werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd. Regelmatig (eens per 6 weken) wordt een kaart of
bloemetje gestuurd namens het team.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

De Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek heeft slechts één school onder zich. De directie, tevens
directeur- bestuurder, geeft leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt bijgestaan door de IB-er. Er is, vanwege de geringe
omvang, geen MT. De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Daarnaast is de directeur-
bestuurder verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken binnen het bestuur.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat is een bewuste keuze, gezien de forse aandacht voor
muziekonderwijs. Deze lessen worden door gespecialiseerde docenten gegeven. Daardoor is het roostertechnisch
niet haalbaar om bv in groepsdoorbrekende niveaugroepen te werken. In enkele gevallen worden er
combinatieklassen gevormd. Dat heeft te maken met het aantal aanmeldingen van dat jaar voor groep 5. De lessen
worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Dat neemt niet weg dat onze leerlingen meer en
meer aan een eigen weektaak werken, binnen het leerstofjaarklassensysteem.

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
We realiseren dat het gebouw weliswaar opgeruimd is, maar dat er achterstallig onderhoud is.

We bieden een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze
school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te
betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities)
van onze school zijn:

Kwaliteitsindicatoren

1. De school ziet er verzorgd uit

2. De school is een veilige school

3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

4. Ouders ontvangen tweewekelijks een nieuwsbrief

5. De school organiseert jaarlijks een informatieavond en een muziekworkshop

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,31

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,41

Aandachtspunt Prioriteit

Aanpak van achterstallig onderhoud aan de binnenkant van het pand hoog

De school moet er verzorgd uitzien hoog

6.4 Veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke
(ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

fysiek geweld
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intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld
intimidatie en/of bedreiging via sociale media
pesten, treiteren en/of chantage
seksueel misbruik
seksuele intimidatie
discriminatie of racisme
vernieling
diefstal

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Naast
de incidentenregistratie beschikt de school over een ongevallenregistratie De IB'ers analyseren jaarlijks de gegevens
en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast.

De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de
regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd.  De
school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: de Kanjertraining. De lessen sociaal-
emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directeur- bestuurder betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van
incidenten en ongevallen (de school beschikt over een protocol: ouders ontvangen een brief). 

De ouders en de leraren worden 1 x per drie jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen
wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: Kanvas, het leerlingvolgsysteem behorend bij de
Kanjertraining. De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 4 BHV'ers.

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,64

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,52

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,9

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,42

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren treden effectief op als er gepest wordt gemiddeld

6.5 Arbobeleid

Onze school heeft met Zorg van de Zaak een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts
– een probleemanalyse op. De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de directeur-bestuurder in het Sociaal Medisch Overleg.
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en daarmee via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een ontruimingsplan aanwezig.

6.6 Interne communicatie
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Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

6.7 Samenwerking

Van oudsher is onze school betrokken bij het Kathedrale Koor Utrecht. De leerlingen van groep 7 en 8 maken deel uit
van dit kwalitatief hoogstaande koor. Door de toenemende secularisatie in relatie tot het afnemende leerlingenaantal,
heeft de Koorschool reeds jaren geleden besloten om ook naast de medewerking aan missen en vieringen in de
Catherinakathedraal in Utrecht, ook een ander spoor van uitvoeringen en optredens te volgen. We zoeken met name
die gelegenheden waar we onze 'Art- music' ten gehore kunnen brengen. De podia zijn divers. Zo zingen we bv op de
opening van een tentoonstelling in een museum of tijdens de Prinsjesdagviering in Den Haag.

Echter de samenwerking met het Kathedrale Koor koesteren we. We zijn en blijven met elkaar verbonden. Door
afnemend kerkbezoek en daardoor minder beschikbare middelen, ontstaat er zowel voor het koor als voor de school
in de jaren die komen gaan een nieuwe situatie, waarin we actief op zoek gaan naar mogelijkheden om deze
verbondenheid in stand te houden.

Heel specifiek voor onze school is natuurlijk het hoogwaardig muziekonderwijs. Omdat we maar klein zijn en omdat
we er zeer aan hechten dit in stand te houden, werken we al enige jaren samen met het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Elke week wordt één van de muziekdocenten, bekwaam in de Kodály methode, gedetacheerd naar de
Koorschool.

Onze school heeft contact met een naschoolse voorziening, elders in de stad, niet ver van de Koorschool. Omdat
maar enkele leerlingen hier gebruik van maken is het contact niet intensief. 

Daarnaast werken we samen met de scholen waarvan we onze leerlingen betrekken. We maken gebruik van onze
contacten als we meer informatie willen rondom de mogelijke aanmelding van een leerling. 

Ook is er contact met de vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de
overgang van hun kind (school van herkomst- Koorschool – voortgezet onderwijs). Met betrekking tot leerlingen met
een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het Samenwerkingsverband Utrecht en met de
kernpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale
educatieve agenda voeren we loyaal uit.

In het kader van de zorg onderhouden wij, indien aan de orde, contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts

Beoordeling

De ambities worden een keer per jaar beoordeeld via een meting van de basiskwaliteit.

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 3,5

6.8 Contacten met ouders

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 33



Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1.Ouders worden bij aanmelding goed voorbereid op de specifieke aard van het Koorschoolonderwijs en alles wat
daarbij komt kijken

2. Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten

3. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders

4. Ouders ontvangen regelmatig informatie over de actuele gang van zaken

5. Ouders worden betrokken bij (extra) zorg

6. Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs

7. Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 2,97

Aandachtspunt Prioriteit

De school informeert ouders voldoende over de dagelijkse gang van zaken gemiddeld

De school informeert ouders voldoende over de ontwikkeling van hun kind hoog

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van
onze school zijn:

1. Wij hanteren de procedure zoals deze in Utrecht vastgesteld is voor de advisering vastgesteld 

2. We overleggen, indien nodig, met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren

3. We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt

4. We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden

5. We controleren of onze adviezen effectief zijn

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

6.10 Privacybeleid

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. Het reglement garandeert we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids. De
belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

1. We beschikken over een privacyreglement

2. We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens
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3. We beschikken over afspraken over de leerlinggegevens

4. We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven

Aandachtspunt Prioriteit

De Koorschool werkt systematisch aan alle documenten en verordeningen die komen kijken
bij het AVG- proof zijn

laag

6.11 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang. Groep 7 en 8 doen
driemaal per week mee aan de koorrepetitie tussen 8.15- 9.00 uur. Zij starten op die dagen dus 45 minuten eerder
dan de jongere leerlingen. Leerlingen van groep 5 en 6 zijn dan alvast welkom op het plein, waar vanaf 8.15 uur
toezicht is. De andere dagen is er een kwartier voor aanvang van de lessen toezicht op het plein. De tussenschoolse
opvang wordt verzorgd door de conciërge. Tijdens het buitenspelen loopt er ook altijd een leerkracht mee. We werken
samen met een organisatie voor naschoolse opvang in de wijk. We onderhouden contact met een
gemeentefunctionaris die als opdracht heeft de contacten tussen de school, de aanbieders van naschoolse opvang
en de verschillende verenigingen en instanties te versterken. 

6.12 Huisvesting

De Koorschool huist sinds lang in het monumentale pand aan de Plompetorengracht 5 te Utrecht. Daarnaast bezit de
school nog 3 panden die in de nabijheid van de school gelegen zijn. Deze worden verhuurd. Zonder ondersteuning
van deze private middelen, kan de school niet op de huidige wijze bestaan. De buitenkant van ons pand is in 2018
helemaal opgeknapt. De binnenkant is al jaren aan een opknapbeurt toe. Het gebouw is ruim genoeg voor de 4
groepen die er huizen. In de komende jaren waarin we onze onderwijsvisie nader bepalen, willen we ook de inrichting
van het pand daarin meenemen. Zo komen we tot een programma van eisen. We zoeken mensen en middelen om dit
in de toekomst te realiseren. 
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Stichting (zie bijlage). De directeur-bestuurder (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding
van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden op schoolniveau beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen.
Het toezichthoudend bestuur bespreekt elke 6 weken met de uitvoerend directeur- bestuurder de financiële positie.
Daarin wordt ook verslag gedaan van de uitgaven voor personeel en ziekteverzuim.

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
gelden van het SWV. Van de lokale overheid ontvangt de school subsidies voor leerlingenzorg, cultuureducatie en
conciërges. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de softcloses. Bij het
vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof gedeclareerd.

7.3 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 390,00 per
jaar. We realiseren ons dat dit een vrij fors bedrag is in relatie tot ouderbijdragen op reguliere basisscholen. Echter,
wij betalen hiervan de extra inzet voor het muziekonderwijs in de vorm van een speciale muziekdocent, de
detachering van een muziekdocent vanuit het conservatorium en tweejaarlijkse koorreizen. Van de inkomsten worden
door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids). Jaarlijks (op de algemene ouderavond) legt
de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting.

Onze school kent ook een overblijfregeling. Alle leerlingen blijven over tussen de middag en betalen hiervoor een
vastgesteld bedrag. Dit bedrag is opgenomen in de ouderbijdrage, omdat alle leerlingen overblijven. 

7.4 Sponsoring

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een convenant
ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze school onderschrijft dit
convenant. Dit ligt ter inzage op school.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Wij
houden ons aan het opgestelde convenant. Op onze school is geen sprake van sponsoring in wat voor vorm dan ook.

7.5 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de directeur- bestuurder vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur- bestuurder. Dat betekent dat in principe geen uitgaven
kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld
wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturingselement
geworden.

De directeur-bestuurder stelt jaarlijks in overleg met het toezichthoudend bestuur een voorstel op voor een begroting
voor het komende kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 36



de school opgenomen waarvoor de directeur- bestuurder verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op
het beleid van de school.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar een personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van
middelen  verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR. Eenmaal per drie maanden wordt
het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met haar eigen
‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen worden direct besproken met het administratiekantoor.

Onze school beschikt vervolgens over een meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel
en materieel). Deze begroting wordt opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De
ontwikkeling van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende
indicatoren voor de meerjarenbegroting.

De meerjareninvesteringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.

7.6 Aandachtspunten Financieel beleid

Aandachtspunt Prioriteit

De Koorschool bezit enkele panden. Het is zaak dat het bestuur deze zo goed mogelijk
beheert, teneinde de huurinkomsten in te zetten voor de school

hoog

Het bestuur van de Koorschool maakt goede en adequate afspraken omtrent de verhuur van
haar panden

hoog

Het bestuur van de Koorschool gaat op zoek naar financiële middelen om volgens
onderwijsvisie haar eigen pand her in te richten en op te knappen

hoog
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en
integraal personeelsbeleid leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het team –en in het perspectief van
onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het
altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen
verbeterpunten worden daarna verwerkt in het schoolontwikkelplan dat jaarlijks wordt opgesteld en uitgewerkt door de
directeur- bestuurder. De directie monitort ook de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we het
schoolontwikkelplan en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.

Kwaliteitsindicatoren

1. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

2. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, schoolontwikkelplan en
jaarverslag)

3. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn

4. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

5. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders)

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 2,7

quickscan Koorschool medio 2018 - Kwaliteitszorg 3,26

Aandachtspunt Prioriteit

De school zorgt voor een goed systematisch systeem om de kwaliteit van haar opbrengsten
de evalueren

gemiddeld

8.2 Kwaliteitscultuur

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen. 

Kwaliteitsindicatoren

1. We beschikken over een heldere visie

2. Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering

3. De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

4. De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,45
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8.3 Verantwoording en dialoog

Op onze school wordt de directeur- bestuurder planmatig geauditeerd door het toeziend bestuur. Ieder jaar stelt zij
een schoolontwikkelplan op (o.b.v. ons schoolplan) met verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag
waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en
de behaalde resultaten. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,63

8.4 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
4. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
6. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 5 t/m

8

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

Aandachtspunt Prioriteit

Ontwikkelen van een tabel voor de onderwijstijd per vak laag

8.5 Inspectiebezoeken

Onze school heeft op 31 januari 2019 een schoolbezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken
over een rapport met de bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs
op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks tekortkomingen,
en daar waar dat wel zo is, hebben we een plan van aanpak opgesteld.

8.6 Quick Scan - Zelfevaluatie

De Quick Scan (WMK-PO) is afgenomen in oktober 2018. Het aantal deelnemers bedroeg 6 (responspercentage:
100%). De gemiddelde score was: 3,42. Op basis van de uitslagen stellen we actiepunten vast.

8.7 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in mei 2019. De vragenlijst is gescoord door alle leraren. Het
responspercentage was 100%. De leraren zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over de school. Gemiddelde score:
3,73.

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van een vragenlijst (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Kwaliteit 3,8

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Schoolklimaat 3

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Veiligheid 3,9

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Welbevinden 3,9

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,9

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Lesgeven 4

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,4

Vragenlijst leraren 2018-2019 - Informatie 4

8.8 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in mei 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 5, 6, 7 en 8. Het responspercentage was 96%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de
school. Gemiddelde score: 3,56. 

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van een vragenlijst (WMK-PO)

Omschrijving Resultaat

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Kwaliteit 3,62

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Schoolklimaat 3,41

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Veiligheid 3,52

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Welbevinden 3,58

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,79

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Lesgeven 3,68

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,61

Vragenlijst leerlingen 2018-2019 - Informatie 3,22

8.9 Vragenlijst Ouders

De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in mei 2019. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school.
Het responspercentage was 48%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school: score 3,41.

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van een vragenlijst (WMK-PO)
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Omschrijving Resultaat

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Kwaliteit 3,58

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Schoolklimaat 3,31

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Veiligheid 3,42

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Welbevinden 3,66

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Pedagogisch handelen 3,59

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Lesgeven 3,46

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Ondersteuning leerlingen 3,29

Vragenlijst ouders 2018-2019 - Informatie 2,97

8.10 Evaluatieplan 2019-2023

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg. Daarin zijn opgenomen de Quick Scan en
de vragenlijsten (zie bijlage). De diverse paragrafen komen als volgt terug in de meerjarenplanning:

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit  X   X

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling    X

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X  X  

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X   

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie  X   

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming   X  

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek  X   

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd  X   

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen   X 

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen  X  X  X X
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Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

 X  X  

Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding  X  X

Onderwijskundig
beleid

Afstemming - HGW  X   

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken  X  

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding   X  

Personeelbeleid Beroepshouding    X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat   X

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  X X  

Organisatie en
beleid

Interne communicatie    X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders X   X  

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg    X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  10 10 12 11

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

De Stichting NIKK beschikt vanwege het feit dat zij een zeer kleine éénpitter is, niet over een apart strategisch
beleidsplan.
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen
beter in beeld en versterken we het aanbod voor de beter
presterende leerlingen

hoog

2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter
presterende leerlingen en stellen we meetbare doelen

hoog

3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan
en bewaken we continu de kwaliteit ervan

gemiddeld

4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en
thematisch, zodat elke kind vanuit zijn eigen verwondering en
interesse kan werken aan het thema.

hoog

De visie van de school Het team ontwikkelt een visie en een programma van eisen m.b.t.
de renovatie van het gebouw

gemiddeld

Levensbeschouwelijke
identiteit

De visie op levensbeschouwelijke vorming wordt helder
geëxpliciteerd naar ouders

hoog

Leerstofaanbod De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale
integratie en burgerschap, met inbegrip van het overdragen van
kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving

laag

De school zorgt voor groepsoverstijgende manieren om tegemoet
te komen aan de onderwijsbehoeften van de best presterende
leerlingen

laag

Wereldoriëntatie Aanschaffen en implementeren van een geïntegreerde
zaakvakken methode

gemiddeld

Kinderen zelfstandig projecten te laten uitvoeren, waar passende
eisen aan worden gesteld

gemiddeld

Kunstzinnige vorming We willen, evenals we doen bij ons gewone onderwijs,
systematisch het muziekonderwijs beoordelen

gemiddeld

Het bestuur ontwikkelt een visie op samenwerking met het KKU
of anderszins

hoog

Afstemming De leraren geven een gedifferentieerde instructie aan begaafde
leerlingen

hoog

De leraren zorgen voor een gevarieerd aanbod aan verdiepings-
en verrijkingsstof

hoog

Opbrengstgericht werken We stellen groepsnormen op voor de tussen- en eindresultaten gemiddeld

We richten ons op aanpassing van het lesgedrag van leraren bij
de analyse van de toetsen

gemiddeld

Integraal
Personeelsbeleid

We stellen samen de gewenste competenties vast en ontwikkelen
samen een kijkwijzer m.b.t. die competenties

laag

De schoolleiding De schoolleider is tevens bestuurder. Een aandachtspunt bij onze
kleine organisatie met hoge ambities is het organiseren en
verdelen van de taken

gemiddeld

Professionele cultuur opzetten Professionele Leergemeenschap gemiddeld

Collegiale consultatie collegiale consultatie wordt een wezenlijk onderdeel van ons
personeelsbeleid de komende jaren

gemiddeld
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Klassenbezoek De IB-er gaat voor het eerst klassenbezoeken afleggen laag

Functioneringsgesprekken In de komende periode gaan we nadenken over een passende
wijze van het voeren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken

laag

Beoordelingsgesprekken In de komende periode gaan we nadenken over een passende
wijze van het voeren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken

laag

Het schoolklimaat Aanpak van achterstallig onderhoud aan de binnenkant van het
pand

hoog

De school moet er verzorgd uitzien hoog

Veiligheid De leraren treden effectief op als er gepest wordt gemiddeld

Contacten met ouders De school informeert ouders voldoende over de dagelijkse gang
van zaken

gemiddeld

De school informeert ouders voldoende over de ontwikkeling van
hun kind

hoog

Privacybeleid De Koorschool werkt systematisch aan alle documenten en
verordeningen die komen kijken bij het AVG- proof zijn

laag

Aandachtspunten
Financieel beleid

De Koorschool bezit enkele panden. Het is zaak dat het bestuur
deze zo goed mogelijk beheert, teneinde de huurinkomsten in te
zetten voor de school

hoog

Het bestuur van de Koorschool maakt goede en adequate
afspraken omtrent de verhuur van haar panden

hoog

Het bestuur van de Koorschool gaat op zoek naar financiële
middelen om volgens onderwijsvisie haar eigen pand her in te
richten en op te knappen

hoog

Kwaliteitszorg De school zorgt voor een goed systematisch systeem om de
kwaliteit van haar opbrengsten de evalueren

gemiddeld

Wet- en regelgeving Ontwikkelen van een tabel voor de onderwijstijd per vak laag

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

hoog

Didactisch handelen De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de
groep en individuele leerlingen

laag

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en versterken
we het aanbod voor de beter presterende leerlingen

2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en stellen
we meetbare doelen

3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu de
kwaliteit ervan

4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind
vanuit zijn eigen verwondering en interesse kan werken aan het thema.

Levensbeschouwelijke
identiteit

De visie op levensbeschouwelijke vorming wordt helder geëxpliciteerd naar ouders

Kunstzinnige vorming We willen, evenals we doen bij ons gewone onderwijs, systematisch het muziekonderwijs
beoordelen

Het bestuur ontwikkelt een visie op samenwerking met het KKU of anderszins

Afstemming De leraren geven een gedifferentieerde instructie aan begaafde leerlingen

De leraren zorgen voor een gevarieerd aanbod aan verdiepings- en verrijkingsstof

De schoolleiding De schoolleider is tevens bestuurder. Een aandachtspunt bij onze kleine organisatie met
hoge ambities is het organiseren en verdelen van de taken

Professionele cultuur opzetten Professionele Leergemeenschap

Het schoolklimaat De school moet er verzorgd uitzien

Veiligheid De leraren treden effectief op als er gepest wordt

Contacten met ouders De school informeert ouders voldoende over de ontwikkeling van hun kind

Privacybeleid De Koorschool werkt systematisch aan alle documenten en verordeningen die komen kijken
bij het AVG- proof zijn

Aandachtspunten
Financieel beleid

De Koorschool bezit enkele panden. Het is zaak dat het bestuur deze zo goed mogelijk
beheert, teneinde de huurinkomsten in te zetten voor de school

Het bestuur van de Koorschool maakt goede en adequate afspraken omtrent de verhuur van
haar panden

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en versterken we
het aanbod voor de beter presterende leerlingen

2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en stellen we
meetbare doelen

3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu de
kwaliteit ervan

4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind vanuit
zijn eigen verwondering en interesse kan werken aan het thema.

De visie van de
school

Het team ontwikkelt een visie en een programma van eisen m.b.t. de renovatie van het gebouw

Wereldoriëntatie Aanschaffen en implementeren van een geïntegreerde zaakvakken methode

Kinderen zelfstandig projecten te laten uitvoeren, waar passende eisen aan worden gesteld

Kunstzinnige
vorming

Het bestuur ontwikkelt een visie op samenwerking met het KKU of anderszins

Afstemming De leraren geven een gedifferentieerde instructie aan begaafde leerlingen

Opbrengstgericht
werken

We stellen groepsnormen op voor de tussen- en eindresultaten

We richten ons op aanpassing van het lesgedrag van leraren bij de analyse van de toetsen

Collegiale
consultatie

collegiale consultatie wordt een wezenlijk onderdeel van ons personeelsbeleid de komende
jaren

Klassenbezoek De IB-er gaat voor het eerst klassenbezoeken afleggen

Het schoolklimaat Aanpak van achterstallig onderhoud aan de binnenkant van het pand

Aandachtspunten
Financieel beleid

Het bestuur van de Koorschool gaat op zoek naar financiële middelen om volgens
onderwijsvisie haar eigen pand her in te richten en op te knappen

Kwaliteitszorg De school zorgt voor een goed systematisch systeem om de kwaliteit van haar opbrengsten de
evalueren

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en
versterken we het aanbod voor de beter presterende leerlingen

2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en
stellen we meetbare doelen

3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu
de kwaliteit ervan

4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind
vanuit zijn eigen verwondering en interesse kan werken aan het thema.

Leerstofaanbod De school zorgt voor groepsoverstijgende manieren om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de best presterende leerlingen

Integraal
Personeelsbeleid

We stellen samen de gewenste competenties vast en ontwikkelen samen een kijkwijzer
m.b.t. die competenties

De schoolleiding De schoolleider is tevens bestuurder. Een aandachtspunt bij onze kleine organisatie met
hoge ambities is het organiseren en verdelen van de taken

Functioneringsgesprekken In de komende periode gaan we nadenken over een passende wijze van het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken In de komende periode gaan we nadenken over een passende wijze van het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken

Contacten met ouders De school informeert ouders voldoende over de dagelijkse gang van zaken

Wet- en regelgeving Ontwikkelen van een tabel voor de onderwijstijd per vak

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en versterken we
het aanbod voor de beter presterende leerlingen

2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en stellen we
meetbare doelen

3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu de
kwaliteit ervan

4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind vanuit
zijn eigen verwondering en interesse kan werken aan het thema.

Leerstofaanbod De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en burgerschap, met
inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving

Opbrengstgericht
werken

We stellen groepsnormen op voor de tussen- en eindresultaten

Privacybeleid De Koorschool werkt systematisch aan alle documenten en verordeningen die komen kijken bij het
AVG- proof zijn

Didactisch
handelen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.

Kathedrale Koorschool

Schoolplan 2019-2023 49



15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 05JR

Naam: Kathedrale Koorschool

Adres: Plompetorengracht 5

Postcode: 3512 CA

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 05JR

Naam: Kathedrale Koorschool

Adres: Plompetorengracht 5

Postcode: 3512 CA

Plaats: UTRECHT

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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Kathedrale Koorschool Formulier beoordelen 2018 

b e o o r d e l i n g s f o r m u l i e r  datum gesprek: 2016 datum vorig gesprek: 
naam werknemer:  naam gespreksfunctionaris:  

 
competenties    0          0          0          0 

(onv)    (v)       (rv)       (g) 
toelichting, opmerkingen, afspraken 

interpersoonlijk                                                             
is zich bewust van eigen houding en gedrag    0          0          0          0  
is zich bewust van de invloed daarvan op lln.    0          0          0          0  
kent de sociale structuur van de groep    0          0          0          0  
bevordert een goede sfeer tussen lln.    0          0          0          0  

pedagogisch                                                               
heeft voldoende ped. kennis en vaardigheid    0          0          0          0  
maakt verschil tussen groep – individuele ll.    0          0          0          0  
bevordert onderling respect    0          0          0          0  
creëert een veilige leeromgeving    0          0          0          0  
stimuleert de verantwoordelijkheid, het eigenaarschap bij leerlingen    0          0          0          0  

vakinhoudelijk, didactisch                                        
heeft voldoende kennis en vaardigheid van didactiek    0          0          0          0  
brengt een krachtige leeromgeving tot stand    0          0          0          0  
stemt instructie af op de leerlingen    0          0          0          0  
hanteert diverse werkvormen    0          0          0          0  
bevordert een doelmatige samenwerking van lln.    0          0          0          0  
heeft zicht op doorgaande lijnen    0          0          0          0  
heeft een doelmatige administratie    0          0          0          0  
gebruikt i.c.t. mogelijkheden    0          0          0          0  
werkt opbrengstgericht    0          0          0          0  
laat leerlingen reflecteren op eigen werk    0          0          0          0  

zorg                                                                          
kan een “smart” handelingsplan schrijven    0          0          0          0  
werkt effectief met groepsplannen    0          0          0          0  
kan toetsresultaten analyseren    0          0          0          0  
heeft voldoende kennis van gedragsproblematiek    0          0          0          0  

organisatorisch                                            
creëert een goed leef- en werkklimaat in de groep    0          0          0          0  
werkt overzichtelijk, ordelijk en taakgericht    0          0          0          0  
gebruikt de onderwijstijd optimaal    0          0          0          0  
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samenwerking                                                       
communiceert transparant en constructief met ouders    0          0          0          0  
communiceert transparant en constructief met externe deskundigen    0          0          0          0  
kan samenwerken met collega’s    0          0          0          0  
levert een constructieve bijdrage aan alle vormen van overleg    0          0          0          0  
komt afspraken na    0          0          0          0  
is probleemoplossend    0          0          0          0  
reflecteert op eigen gedrag    0          0          0          0  
spreekt collega’s aan op verantwoordelijkheid en handelen    0          0          0          0  

reflectie en ontwikkeling                                        
weet vanuit welke waarden, normen en opvattingen hij/zij uitgaat    0          0          0          0  
heeft een goed beeld van de eigen competenties, sterke en zwakke 
kanten 

   0          0          0          0  

levert een bijdrage aan de schoolontwikkeling    0          0          0          0  
werkt planmatig aan de eigen ontwikkeling    0          0          0          0  
benut kansen die de school biedt om zich verder te ontwikkelen    0          0          0          0  
maakt jaarlijks een effectieve POP    0          0          0          0  

levensbeschouwelijk                                   
stimuleert leerlingen tot zelfstandig denken rond godsdienstige vragen    0          0          0          0  
kan de eigen geloofsbeleving delen zonder op te dringen    0          0          0          0  
begeleidt lln. om andere culturen en tradities te leren kennen    0          0          0          0  
stimuleert lln. om perspectief te vinden in het leven    0          0          0          0  
besteedt in schoolverband expliciet aandacht aan vieringen    0          0          0          0  
 
Akkoord bekwaamheidsdossier:  
 
eindoordeel: 
 
onvoldoende/ voldoende 
 
 

opmerkingen: 

Handtekening werknemer: 
 
 
 

Handtekening gespreksfunctionaris: 
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toegevoegd beoordelingsformulier t.b.v. leerkracht LB  
 
inhoudelijk specialist zorg                                                    
kan een groepsplan maken en beoordelen    0          0          0          0  
kan een diagnose stellen    0          0          0          0  
begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen    0          0          0          0  
bespreekt zorgleerlingen met de i.b.’er en/of directeur    0          0          0          0  
kan voorstellen aandragen voor leerlingen met specifieke behoeften    0          0          0          0  
kan ontwikkelperspectief vaststellen en beoordelen    0          0          0          0  
heeft een doelmatig extern netwerk van deskundigen    0          0          0          0  
kan groeps- en leerlingbesprekingen voorbereiden en leiden    0          0          0          0  
bespreekt de voortgang van zorgleerlingen met de ouders    0          0          0          0  
observeert in de groepen en coacht collega’s    0          0          0          0  

coördinatie stage (ico), bouw, enz.                                       
heeft zicht op de actuele stand van zaken van het onderwerp van 
coördinatie 

   0          0          0          0  

heeft zicht op doorgaande lijnen    0          0          0          0  
signaleert en analyseert onderwijsbehoeften    0          0          0          0  
vergadert doelmatig en effectief    0          0          0          0  
heeft contacten met andere coördinatoren buiten de school    0          0          0          0  
houdt kennis op peil    0          0          0          0  

inhoudelijk specialist rekenen, taal, enz.                           
heeft een ruime kennis op het eigen specialisme    0          0          0          0  
houdt kennis op peil   
signaleert en analyseert onderwijsbehoeften    0          0          0          0  
heeft een werkbaar stappenplan voor onderwijsverandering    0          0          0          0  
evalueert regelmatig, gericht op bijstelling/verbetering    0          0          0          0  

 
 
zie tweede blad: Algemeen
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algemeen                             
geeft én neemt leiding als dat nodig is    0          0          0          0  
is stressbestendig    0          0          0          0  
kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken    0          0          0          0  
is ambitieus op de inhoud    0          0          0          0  
is in staat onderzoek te verrichten en te vertalen naar de school    0          0          0          0  
coacht collega’s    0          0          0          0  
kan kennis en vaardigheden overdragen aan (startende) collega’s    0          0          0          0  
kan een voorstel presenteren en daarvoor draagvlak zoeken    0          0          0          0  
neemt initiatief tot bouw- of teamvergaderingen    0          0          0          0  
neemt beargumenteerde besluiten en legt hiervoor verantwoording af bij 
de directeur 

   0          0          0          0  

neemt deel aan netwerken buiten de school    0          0          0          0  
ontwikkelt zich aantoonbaar op HBO+ niveau    0          0          0          0  

 
eindoordeel: 
 
onvoldoende/ voldoende 
 
 

opmerkingen: 

Handtekening werknemer: 
 
 
 

Handtekening gespreksfunctionaris: 
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FORMULIER FUNCTIONERINGSGESPREK 
Naam medewerker  
Functie  
Naam gespreksfunctionaris  
Datum  
 
 
Uitoefening functie: 
 
1. Wat heeft je de laatste tijd de meeste voldoening in je werk gegeven? En waarom 

waren dit juist de energiegevers?  
 

 
 
2.  Wat hebben deze werkzaamheden je collega’s en/ of de school opgeleverd? 
 

 
 
3. Waarover zal je leidinggevende tevreden zijn binnen je functioneren? Waarom? 
 

 
 
4. Wat kun je zelf doen om je werk te verbeteren? Wat heb je nodig van je 

leidinggevende? 
 

 
 
5. Vraag je weleens advies/hulp aan collega’s? Geef je weleens advies/hulp aan 

collega’s? Noem concrete voorbeelden. 
 

 
 
Persoonlijke ontwikkeling: 
 
6. Denkend aan de afspraken gemaakt tijdens vorige gesprekken: zijn er al 

doelstellingen bereikt? Zo ja, welke?  
 

 
7. Wat heeft het jou opgeleverd? 
 

 
8. Wat heeft het de organisatie opgeleverd? 
 
 
 
9.  Is het nodig verdere/andere afspraken te maken? Zo ja, welke? 
 

 
10. Wat vraag je daarbij van de organisatie? 
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Taakbeleid: 
 
11. Welke taken voer je met plezier uit en welke taken niet?  
 

 
 
12. Heb je wensen op dit gebied? 
 

 
 
Leiding: 
 
13. Wat vind je goed aan het contact met je direct leidinggevende?  
 

 
 
14.  Wat mis je in het contact met je direct leidinggevende? 
 

 
 
 
Aanvullende gespreksonderwerpen (welbevinden, werkomstandigheden, ervaren 
werkdruk, mobiliteit, 
loopbaanwensen): 
 
 
AFSPRAKEN 
t.a.v. uitoefening functie: 
 
 
 
t.a.v. persoonlijke ontwikkeling: 
 
 
 
t.a.v. taakbeleid: 
 
 
 
t.a.v. leiding: 
 
 
 
t.a.v. overige onderwerpen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:           datum: 
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Handtekening werknemer:       Handtekening 
gespreksfunctionaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kathedrale Koorschool Formulier POP 2018 

            
   
 
 
Naam:  
Functie: 
Datum: 
 
POP- formulier (SMARTI) 
Waar sta ik? 
 
 
 
 
 
 
Waar wil ik naar toe? 
 
 
 
 
 
 
Hoe en wanneer kom ik daar? 
 
 
 
 
 
 
Hoe evalueer ik? 
 
 
 
Datum volgend gesprek: 
Handtekening werknemer Handtekening leidinggevende 

 
 

 



Sticht. Nederlands Inst. 
voor Katholieke 
Kerkmuziek 

Onderzoek bestuur en school 
 
Vierjaarlijks onderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 15 mei 2019 



Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Kathedrale Koorschool Utrecht. 
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om 
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
De leraren gaan op een respectvolle manier met de leerlingen om. 
Ook de leerlingen onderling reageren op een prettige manier op 
elkaar. De leerlingen geven aan dat zij leren hoe zij moeten reageren 
als andere leerlingen iets doen wat zij niet prettig vinden. Ook zeggen 
zij dat pesten op de school niet voorkomt. Door de vele activiteiten die 
de leerlingen met elkaar doen, ontstaat als het ware een natuurlijke 
samenwerking. 
 
De leraren zijn erg gemotiveerd om goed onderwijs te geven en 
werken nauw met elkaar samen . Dit moet ook wel, omdat op de 
school maar weinig mensen werken. Daarnaast wisselen de leraren 
regelmatig van groep tijdens de week. Het is dus belangrijk dat zij 
elkaar goed op de hoogte houden. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
Er zijn geen zaken gezien die beter moeten. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur kan zich verbeteren door de kenmerken van de leerlingen 
beter in beeld te brengen. Op basis hiervan kan het bestuur de visie 
verder uitwerken en meetbare doelen beschrijven. 
 
De school kan zich verbeteren door deze kenmerken te vertalen naar 
een aanbod voor de beter presterende leerlingen. Ook kunnen zij dan 
bepalen hoe een goede les er voor deze leerlingen uit zou moeten 
zien. 

Bestuur: Stichting Nederlands 
Instituut voor Katholieke 
Kerkmuziek (NIKK) 
Bestuursnummer: 77091 

School onder bestuur: Kathedrale 
Koorschool Utrecht 
 
Totaal aantal leerlingen: 77 
(Teldatum: 1 oktober 2017) 
 
BRIN: 05JR 
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Vervolg 
Over vier jaar wordt opnieuw bij het bestuur een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in januari 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij het bestuur van de Kathedrale Koorschool Utrecht. In 
een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de 
sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel 
beheer? 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. 
 
Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de vier 
deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het 
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de 
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
We hebben dit onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het 
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats 
uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
voldoende is; 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

het onderzoek laat zien of het bestuur voldoende informatie heeft 
over de school en of sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de 
praktijk werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de 
onderwijskwaliteit van de school. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het onderzoek bij de school is 
ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school betrekken 
we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de directeur-
bestuurder, de intern begeleider, leerlingen, leraren en verschillende 
lessen bezocht. 
 
Uit het startgesprek blijkt dat de school over het algemeen leerlingen 
heeft die meer aan kunnen dan de basisstof. De focus ligt dit jaar dan 
ook op het aanbod en het didactisch handelen in relatie tot de beter 
presterende leerlingen. Daarnaast vindt de directeur-bestuurder het 
belangrijk dat het pedagogisch klimaat goed is. Men kenmerkt de 
school als kleine gemeenschap, waarin iedereen elkaar goed kent. Om 
deze redenen hebben we op de school de standaarden Aanbod, 
Didactisch handelen en Pedagogisch klimaat onderzocht. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 
 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het onderzoek op schoolniveau. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur/directie op het onderzoek 
en rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het 
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en 
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie 
op schoolniveau, laten we de beoordeling hiervan achterwege op 
schoolniveau. 
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Context 
De Kathedrale Koorschool Utrecht is één van de twee koorscholen die 
Nederland rijk is. Deze scholen kenmerken zich door veel tijd voor 
muziekeducatie. Waar de koorschool voorheen veel aandacht 
besteedde aan de kerkelijke muziek en het optreden in de kerk tijdens 
de mis, is het muziekrepertoire in de afgelopen jaren veel breder 
geworden. Vanwege de ontkerkelijking en de mogelijke sluiting van de 
kathedraal bezint de school zich op haar identiteit. Duidelijk is echter 
dat zij de kerkelijke muziek wil blijven aanbieden als cultureel erfgoed. 
Daarnaast is ook duidelijk dat de school bestaansrecht heeft als 
‘normale’ school met een hoog niveau muziekonderwijs. 
 
De school heeft vier groepen: groep 5, 6, 7 en 8 met elk zo’n 20 
leerlingen. Tweederde van de leerlingen zijn meisjes. Leerlingen die op 
de school willen instromen doen auditie en van hen wordt verwacht 
dat zij cognitief goed kunnen meekomen met de lesstof. Het is een 
uitdaging voor de school om elk jaar voldoende leerlingen te vinden 
die kunnen starten in groep 5. 
 
Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van financiën is de 
sturing op orde. 
 
De school heeft twee geleden een nieuwe directeur gekregen. Met 
haar komst is het bestuursmodel gewijzigd in een one-tiermodel 
bestaande uit een directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel. 
De directeur-bestuurder heeft rust en structuur in de school en het 
bestuur gebracht. Binnen alle geledingen was er namelijk sprake van 
rolverwisseling. Hierdoor is er te weinig aandacht uitgegaan naar de 
kwaliteit van het onderwijs en het primaire proces. Daardoor is 
verklaarbaar waar de school nu staat. Een school met weliswaar 
voldoende onderwijskwaliteit en een indrukwekkend aanbod op het 
gebied van muziekeducatie, maar tevens een school waar diverse 
mogelijkheden liggen om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te 
verbeteren. Het team dient hiervoor eerst de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie beter in beeld te brengen en op basis hiervan 
keuze te maken voor het onderwijsleerproces. 
 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Wel zijn de liquide middelen van de stichting absoluut 
gezien laag. Bij eventuele tegenslagen zou het bestuur moeten 
bekijken in hoeverre de aanwezige financiële vaste activa liquide 
gemaakt kunnen worden. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
 
Het antwoord op deze drie vragen is bevestigend. De directeur-
bestuurder heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de school en de 
mogelijke verbeterpunten. Zij heeft hiertoe een quickscan afgenomen 
en diverse lesbezoeken uitgevoerd. Tevens heeft het team opnieuw 
samen de visie bepaald. Deze visie dient echter nog verder uitgewerkt 
te worden, zodat de school concrete doelen kan formuleren. De 
directie geeft ook aan nog zoekende te zijn. Er zijn diverse ideeën over 
waar het onderwijs heen moet, maar er lijkt nog niet echt een richting 
te zijn bepaald. De uitdaging voor het team is om samen te bepalen 
hoe het onderwijs er over drie jaar uit zou moeten zien en wat 
hiervoor nodig is. Hiervoor kunnen de al bestaande sterke punten van 
de school, zoals het muziekonderwijs, verder uitgebouwd worden en 
verbonden worden met het ‘cognitieve’ onderwijs. 
 
In de quikscan is te zien dat het team ontevreden is over de 
'talentontwikkeling van de best presterende leerlingen'. De leraren 
realiseren zich dat zij een leerlingenpopulatie hebben, die meer aan 
kan dan de gemiddelde leerling. In het schoolontwikkelplan 
2018-2019 is te lezen dat de leraren zich dit schooljaar richten op een 
gedifferentieerd aanbod en willen gaan zorgen voor een optimale 
afstemming. De zelfevaluatie didactisch handelen, die de directeur-
bestuurder heeft gemaakt, ondersteunt het belang hiervan en sluit 
aan bij het beeld dat wij hebben vanuit de lesbezoeken. Het zou goed 
zijn als het team de kenmerken en de onderwijsbehoeften van de 
leerlingenpopulatie beter in beeld brengt. 
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Op basis hiervan kan men dan bepalen welke aanbod geschikt is, hoe 
een goede les eruit ziet, welke vaardigheden leraren moeten 
beheersen, wat de gewenste leerresultaten zijn en dergelijke. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
 
De kwaliteitscultuur is gewaardeerd als goed. De koorschool is een 
kleine school met een hecht team dat elkaar (onder)steunt en 
gedreven is om het onderwijs te verzorgen. Duidelijk is dat het 
onderwijs op de school een flexibele houding van leraren vraagt, 
omdat zij, naast hun eigen groep, ook andere groepen lesgeven 
gedurende de week. Daarnaast komen alle inhoudelijke taken en 
organisatorische zaken, die bijvoorbeeld ook de muziekreizen en 
optredens met zich mee brengen, terecht bij een kleine groep mensen. 
Dit vereist een nauwe samenwerking en extra inzet. Er wordt 
regelmatig, gepland en ongepland, met elkaar overlegd. Daarnaast is 
er een cultuur waarin de leraren gebruikmaken van elkaars talenten. 
Dit komt terug in de scholing en tijdens studiedagen. 
 
Het bestuur handelt volgens de Code Goed Bestuur en heeft in het 
jaarverslag aangegeven waarin het daarvan afwijkt. Het bestuur heeft 
het afgelopen jaar het governancemodel gewijzigd. Met de invoering 
van het one-tiermodel met een directeur-bestuurder die het 
uitvoerend deel voor haar rekening neemt, is duidelijkheid gekomen 
in de rol van een ieder. De verantwoordelijkheidsverdeling is 
vastgelegd in statuten en de bestuursleden handelen hier 
overeenkomstig naar. Dit heeft geleid tot structuur en rust binnen de 
organisatie. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)? 
 
Het antwoord op deze vragen is positief. Zoals hier boven al 
aangegeven, is er sinds de komst van de directeur-bestuurder 
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Vanwege de identiteit van 
de school heeft de directeur-bestuurder te maken met diverse partijen 
die hun invloed willen uitoefenen op de koers van de school. De 
directeur-bestuurder houdt met al deze partijen nauwgezet contact 
om zo duidelijk haar eigen keuzes te kunnen maken in het belang van 
de leerlingen. Hierin opereert het bestuur transparant en dit heeft de 
samenwerking verbeterd. 
 
Daarnaast heeft het bestuur voldoende tegenspraak geregeld. De 
directeur-bestuurder is aanwezig bij alle 
medezeggenschapsraadvergaderingen en bestuursvergaderingen. 
Hierin licht zij het beleid toe of verantwoordt zij zich. Ook heeft 
medezeggenschapsraad een maal per jaar een vergadering met het 
toezichthoudend deel van het bestuur. Beide geledingen zijn zich 
bewust van hun (wettelijke) rol en nemen die zeer serieus op zich. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

3,11 4,57 2,19 2,91 2,81 2,32 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,72 0,73 0,66 0,61 0,61 0,62 

Weerstandsvermogen < 5% 222,8 260,5 206,7 210,7 212,1 213,4 

Huisvestingsratio > 10% 19,35 13,46 21,28 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,40 0,58 -25,6 2,11 1,77 1,22 

Het zou echter goed zijn als het toezichthoudend deel van het bestuur 
nadenkt over de onderwerpen waar zij toezicht op houden en bepalen 
wanneer zij daarover tevreden zijn. Zij zouden hiervoor een eigen 
toezichtkader kunnen opstellen. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer 
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële 
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel 
over financiële doelmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
'voldoende'. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
'voldoende'. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
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Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. De liquide middelen van 
de stichting zijn absoluut gezien laag. Bij eventuele tegenslagen zou 
het bestuur moeten bekijken in hoeverre de aanwezige financiële 
vaste activa liquide gemaakt kunnen worden. 
 
Bovendien is de algemene reserve van de stichting negatief. Door 
omvangrijke private bestemmingsreserves en een 
herwaarderingsreserve is de totale reserve echter positief. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel 
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan 
daarover zo nodig het gesprek aan. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting 
Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek als ‘voldoende’. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants 
uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij Stichting Nederlands Instituut 
voor Katholieke Kerkmuziek leidt de weging van de beschikbare 
informatie tot een positief oordeel. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 13/17



Resultaten onderzoek op 
schoolniveau 

3 . 

Hieronder lichten wij onze bevindingen toe. 

3.1. Kathedrale Koorschool Utrecht 

Vanuit het bestuursbeleid verifiëren wij op de school de standaarden: 
Aanbod (OP1), Didactisch handelen (OP3) en Pedagogisch klimaat 
(SK2). We hebben dit onderzoek ingericht als een 
verificatieonderzoek. 

Aanbod kan beter worden afgestemd op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie 
Het aanbod is beoordeeld als voldoende. De leraren hanteren 
methodes die de kerndoelen dekken. Daarnaast biedt de school een 
gedegen en breed aanbod op het gebied van muziekeducatie aan. 
Deze vorm van muziekonderwijs is gestoeld op een bepaalde visie die 
de leerlingen leert om muziek te begrijpen en te doorgronden. 
 
Hoewel de school diverse materialen voor de beter presenterende 
leerlingen beschikbaar heeft, denken wij dat de school hier nog verder 
in kan groeien. Het merendeel van de leerlingenpopulatie heeft 
namelijk meer cognitieve capaciteiten dan gemiddeld. Dit is immers 
ook onderdeel van het toelatingsbeleid en logisch gezien de 
onderwijstijd die besteed wordt aan muziekeducatie. Daarom zou het 
goed zijn als de school haar (cognitieve) aanbod nog beter afstemt op 
de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Het team realiseert zich dit 
ook en is aan het nadenken over het opzetten van een plusklas. De 
vraag is of dit aanbod niet voor meer leerlingen beschikbaar zou 
moeten zijn. 
 
Leraren geven een heldere uitleg 
De standaard Didactisch handelen beoordelen wij als voldoende. De 
leraren laten tijdens de lesbezoeken, uitgevoerd met observanten van 
de school, zien dat zij in staat zijn om een heldere instructie te geven. 
De leraren hanteren duidelijke afspraken binnen een gestructureerd 
klassenmanagement. Na de instructie gaan de leerlingen direct aan de 
slag. Zij zijn betrokken en taakgericht. Binnen deze verwerking is 
differentiatie tussen leerlingen te zien. 
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Na sommige instructies vindt ook een verlengde instructie plaats voor 
leerlingen die de lesstof nog niet helemaal hebben begrepen. 
Leerlingen geven ook aan dat zij altijd met vragen bij de leraar terecht 
kunnen. 
 
Wat wij minder hebben gezien is uitleg op niveau voor de beter 
presterende leerlingen. Hierin kan de school zich nog verbeteren. 
Daarnaast zou het goed zijn als alle leraren, inclusief degenen die 
muziekeducatie geven, met elkaar afspraken maken over waaraan een 
goede les moet voldoen, zodat duidelijk wordt hoe de gelaagdheid 
binnen de instructie plaatsvindt. De school heeft onlangs een 
hulpmiddel in de lessen geïntroduceerd om alle leerlingen actief bij de 
lessen te betrekken. Wij hebben hier tijdens de lesbezoeken mooie 
voorbeelden van gezien. Dit lijkt dus te werken. Daarnaast gebruiken 
de leraren dit hulpmiddel om direct feedback aan leerlingen te geven. 
Een volgende stap zou kunnen zijn om hier ook de differentiatie op te 
baseren. 

Prettig en respectvol pedagogisch klimaat 
Het pedagogisch klimaat op de school is goed. De leraren gaan op een 
prettige en respectvolle manier met de leerlingen om en ook de 
omgang tussen de leerlingen onderling is goed. Omdat de school zo 
klein is en de leraren regelmatig gedurende de dag van groep 
wisselen, kent iedereen elkaar. Daarnaast is er sprake van een bijna 
‘natuurlijke’ samenwerking, hetgeen het mooist zichtbaar is in de 
muzieklessen maar ook in het feit dat leerlingen elkaar als 
vanzelfsprekend helpen. De leerlingen die wij hebben gesproken, 
geven aan dat zij zich veilig voelen op de school en dat pesten niet 
voorkomt. Tijdens lessen leren zij hoe zij om kunnen gaan met 
ongewenst gedrag van een ander. Als er toch iets gebeurt, bespreken 
de leraren dat meestal met de hele klas, geven de leerlingen aan. De 
leraren besteden daarnaast gericht aandacht aan groepsvorming in 
groep 5 en als nieuwe leerlingen in bestaande groepen instromen. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Het bestuur van de Koorschool herkent zich geheel in het beeld dat de 
inspectie neerzet en gaat aan de slag met de aanbevelingen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
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Toelichting 
 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel 
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door 
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 
getoetst. 
 
 
DEEL I  INVENTARISATIE 
 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 
• een korte typering van onze school 
• de kwaliteit van onze basisondersteuning 
• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  
• de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 
• de voorzieningen in de fysieke omgeving  
• de samenwerkende ketenpartners 
• belangrijke kengetallen van onze school. 
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van 
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  
 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
 
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is 
de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs 
en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de 
inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de 
PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door 
besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 
 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de  
 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties 

2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  

3 Beleid: 
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo 
nodig aan 
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4 Organisatie: 
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 
 
In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 
 
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen van buiten 
(externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 
 
In hoofdstuk 6 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 
kwaliteit daarvan is. 
 
Samenwerkende ketenpartners 
 
Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Belangrijke kengetallen van onze school 
 
Tot slot is een aantal algemene kengetallen van onze school opgenomen over onze leerlingen en hun 
ondersteuningsbehoeften. 
 
 
DEEL II  ANALYSE EN BELEID 
 
Inhoud van de analyse 
 
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en 
leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen 
geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de 
toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven 
en vastgelegd.  
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 
ketenpartners een antwoord op de volgende vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 
het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 
oppakken? Wij hebben daar met name aandacht besteed aan de aspecten waar het team 
extra professionalisering nodig acht.  
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Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan. 
 
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de 
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden 
voor extra ondersteuning op onze school. 
 
 
DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en 
ondertekening zien. 
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DEEL I INVENTARISATIE  
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1 Typering van de school 
 
In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. 
 

 
 

2  Kwaliteit basisondersteuning 
 

 
In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In de 
rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De gemiddelden 
zijn omgezet in een cijfer op een tienpuntsschaal. 
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3  Basisondersteuning 
 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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 Vervolg basisondersteuning 
 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom staat 
het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 
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4  Deskundigheid voor ondersteuning 
 

 
In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de twee kolommen rechts staat het percentage scholen 
dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de kwaliteit ervan. 
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5 Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien hoe de scholen op de 
kwaliteit van de voorziening scoren. 
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6 Voorzieningen in de fysieke omgeving 
 

 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het 
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren.   
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7 Samenwerkende ketenpartners 
 

 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief 
de samenwerking is. 
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Bijlage Kengetallen 
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Bijlage Scores kwaliteit basisondersteuning 
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Bijlage Scores deskundigheid voor ondersteuning 
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Bijlage Scores ondersteuningsvoorzieningen 
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Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 
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Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 
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1. Basisondersteuning 
 
Beeldvorming 
Wat zien wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oordeelsvorming 
Wat vinden wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming 
Wat gaan wij 
doen? 
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 2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern) 
 
Beeldvorming 
Wat zien wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oordeelsvorming 
Wat vinden wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming 
Wat gaan wij 
doen? 
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3. Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Beeldvorming 
Wat zien wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oordeelsvorming 
Wat vinden wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming 
Wat gaan wij 
doen? 
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4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 
 
Beeldvorming 
Wat zien wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oordeelsvorming 
Wat vinden wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming 
Wat gaan wij 
doen? 
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5. Samenwerkende ketenpartners 
 
Beeldvorming 
Wat zien wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oordeelsvorming 
Wat vinden wij? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming 
Wat gaan wij 
doen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

           

28 
 

Eventuele opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting van de hoofdlijnen 
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 
 
 
En vastgesteld door het bestuur: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 
 
 
 



Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring” 2019 
 
Partijen:  
1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van 
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,  de heer A. Slob, handelend als 
bestuursorgaan, hierna te noemen de minister;  
2. De PO-raad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw R. den 
Besten;  
3. De VO-raad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. 
Rosenmöller;  
4. De Algemene Vereniging van Schoolleiders, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw G.P.M. van Haren;  
5. De Algemene Onderwijsbond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mevrouw L. Verheggen;  
6. Het Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw L. Schueler;  
7. Ouders & Onderwijs, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. 
Vlaming;  
8. De Vereniging VNO- NCW, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer H. de Boer;  
9. MKB-Nederland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. 
Vonhof;  
10. De Groep Educatieve Uitgeverijen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de heer J. Kuerble;  
11. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J. Klaas. 
  
Overwegende dat:  
- partijen constateren dat sprake is van samenwerking tussen scholen en 
bedrijven die ten goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen 
in het primair en voortgezet onderwijs;  
- samenwerking ook sponsoring impliceert, en het van belang is om die 
sponsoring aan heldere regels en afspraken te binden;  
- zulke regels en afspraken er in ieder geval in voorzien dat geen vormen van 
sponsoring ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke of 
lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  
- partijen het wenselijk achten dat voor bedrijven hun maatschappelijke 
betrokkenheid voorop staat als zij scholen sponsoren;  
- bevoegde gezagsorganen van scholen op een zorgvuldige en voor alle 
betrokkenen transparante wijze met sponsoring omgaan;   
 



Komen als volgt overeen:  
Artikel 1. Definities  
In dit convenant wordt verstaan onder:  
 
Leerlingen  
Leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het 
primair onderwijs, de Wet op de expertise centra en de Wet op het voortgezet 
onderwijs, dan wel hun ouders, voogden of verzorgers.  
 
Sponsoring  
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet 
zijnde de ouder- /leerlingbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve 
instellingen of de overheid, indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit 
eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee 
de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het 
overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden 
geconfronteerd.  
 
Donatie  
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en 
niet zijnde de ouder- /leerlingbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen 
tegenprestatie levert. In het geval van een donatie kan het bevoegd gezag uit 
eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. In dat geval is 
er sprake van sponsoring in de zin van dit convenant.  
 
Reclame(uiting)  
Iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: 
producten). Onder reclame(uiting) wordt mede verstaan het vragen van 
diensten. Van een openbare aanprijzing is sprake indien leerlingen en leraren 
hiermee worden geconfronteerd.  
 
Reclame Code  
Regels waaraan reclame moet voldoen en waaraan reclame wordt getoetst door 
de Reclame Code Commissie.  
 
Klachtencommissie  
De klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair 
onderwijs, artikel 23 van de Wet op de expertisecentra of artikel 24b van de Wet 
op het voortgezet onderwijs.   
 
Reclame Code Commissie  
De door de Stichting Reclame Code ingestelde klachtencommissie die beoordeelt 
of adverteerders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het maken van 
reclame, zich aan de Reclame Code hebben gehouden.  
 
Artikel 2. Vereist draagvlak  
Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en 
tussen de school en de bij de school betrokkenen draagvlak te zijn. Het moet 
altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring. Partijen zullen 
met kracht bevorderen dat wordt gehandeld overeenkomstig de spelregels van 



het convenant en de in het onderwijs voor sponsoring geldende wettelijke 
voorschriften.  
 
Artikel 3. Taak en doelstelling scholen  
Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade 
worden berokkend aan de geestelijke of lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling 
van leerlingen. Partijen zullen bevorderen dat scholen en bedrijven bij het 
afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen 
mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond 
gedrag is immers een van de kerndoelen van het onderwijs. Sponsoring moet in 
overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag sponsoring 
niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De 
sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van 
leerlingen.  
 
Artikel 4. Positie scholen  
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid 
en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen 
in gevaar brengen.  
 
Artikel 5. Onderwijsinhoud  
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met 
het onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het 
onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen 
geen (impliciete) reclame voorkomen en mag daarin geen sprake zijn van 
onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een andere wijze in 
schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot 
een ongezonde leefstijl of gevaarlijke activiteiten.  
 
Artikel 6. Continuïteit  
De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig 
moment sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school 
wettelijk opgedragen activiteiten mag niet afhankelijk worden van 
sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor de 
reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld 
te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  
 
Artikel 7. Klachten  
Partijen zullen met kracht bevorderen dat alle bij het onderwijs betrokkenen 
duidelijk is dat zij zich met klachten over sponsoring kunnen melden bij de 
klachtencommissie als bedoeld in artikel 1. Partijen zullen daarnaast bekendheid 
geven aan het feit dat klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen 
kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.  
 
Artikel 8. Transparantie  
Partijen spannen zich er voor in dat scholen die gebruik maken van het middel 
sponsoring er voor zorgen dat alle betrokkenen bij de school voldoende 
geïnformeerd worden over de beslissingen aangaande sponsoring. Zij bieden de 
scholen waar mogelijk hierbij ondersteuning. Zij stimuleren dat scholen de door 
hen verkregen sponsormiddelen gescheiden zichtbaar maken in een jaarrekening 
die voor alle betrokkenen bij de school goed toegankelijk dient te zijn.  



 
Artikel 9. Communicatiestrategie  
Partijen zullen met het oog op de afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd 
een gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkelen. Partijen zullen de 
afgesproken spelregels voor sponsoring actief gedurende de gehele periode van 
het convenant onder de aandacht van hun achterban brengen.  
 
Artikel 10. Evaluatie  
De werking van dit convenant zal in 2019 door partijen integraal worden 
geëvalueerd. Daarbij zal in elk geval worden geïnventariseerd op welke wijze 
hetgeen in dit convenant is vastgelegd door scholen is gehanteerd. Deze 
evaluatie vindt plaats op een voor het verstrijken van deze termijn nader door 
partijen te bepalen wijze. Mede aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie 
zal door partijen worden bepaald of en zo ja in welke vorm dit convenant zal 
worden verlengd. De staatssecretaris neemt het initiatief om tot de beoogde 
evaluatie te komen.  
 
Artikel 11. Wijziging convenant  
Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van een der 
partijen zouden moeten leiden tot herziening van dit convenant, wordt hierover 
overleg gevoerd tussen alle partijen.  
Wijzigingen van dit convenant en aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor 
zover zij schriftelijk tussen alle partijen zijn overeengekomen. Dit convenant is 
niet afdwingbaar.  
 
Artikel 12. Werkingsduur en bekendmaking  
Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum dat het door alle 
partijen is ondertekend en eindigt op 31 december 2019. Partijen voeren tijdig 
voor de afloop en op initiatief van de staatssecretaris overleg over de vraag of en 
in welke vorm voortzetting van dit convenant gewenst is. Dit convenant zal in de 
Staatscourant worden geplaatst . Daarenboven zullen alle partijen zelf 
bekendheid geven aan de afspraken naar hun eigen achterban.  
 



Aldus overeengekomen,  
De Staat der Nederlanden namens deze, 
Arie Slob  
 
Algemene Onderwijsbond  
namens deze,  
Liesbeth Verheggen 
 
 
PO-Raad  
namens deze,  
Rinda den Besten 
 
 
Algemene Vereniging Schoolleiders  
namens deze, 
Petra van Haren  
 
 
VO-raad  
namens deze,  
Paul Rosenmöller 
 
 
Ouders & Onderwijs 
namens deze,  
Lobke Vlaming 
 
 
Landelijk Aktie Komitee 
namens deze, 
Jordy Klaas 
 
Groep Educatieve Uitgeverijen Scholieren 
namens deze,  
Jeroen Kuerble 
 
 
CNV Onderwijs  
namens deze,  
Loek Schueler 
 
VNO-NCW  
namens deze, 
Hans de Boer 
 
 
MKB-Nederland  
namens deze, 
Jacco Vonhof 
  
 



Toelichting  
Algemeen  
Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier 
met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de 
onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties in februari 1997 een 
convenant afgesloten. Dat convenant is sindsdien een aantal keren 
aangepast en verlengd. Formeel is het convenant op 1 januari 2019 
geëxpireerd. Partijen hebben inmiddels afgesproken om de looptijd van 
het convenant na doorvoering van een paar technische wijzigingen met 
een jaar te verlengen. In die periode wordt het convenant geëvalueerd. 
Daarna wordt bekeken of in welke vorm voortzetting van het convenant 
gewenst is. Het uitgangspunt voor de partners van dit convenant is steeds 
geweest dat het wenselijk is om met elkaar de kaders vast te stellen waarbinnen 
sponsoring van scholen kan plaatsvinden. De partijen spreken algemene 
gedragsregels ten aanzien van sponsoring af en binden zich daaraan. De school 
(het bevoegd gezag of schoolleiding) toetst een specifieke sponsorovereenkomst 
aan deze kaders, alsmede aan de bestaande wet- en regelgeving, en maakt 
daarbinnen in overleg met alle geledingen binnen de school - geformaliseerd 
door middel van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) - een eigen 
afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, 
het gesponsorde bedrag en de verlangde tegenprestatie. Het convenant geeft de 
spelregels aan. Het is geen naslagwerk waarin precies staat wat mag en wat niet 
mag. Het bevat dan ook geen casuïstiek: geen aanwijzingen bijvoorbeeld met 
welke bedrijven of voor welke voedingsmiddelen al dan niet overeenkomsten 
mogen worden aangegaan. Voorwaarde hierbij is wel dat ouders (en in het 
voortgezet onderwijs ook: leerlingen), personeel, de medezeggenschapsraad en 
andere belanghebbenden voluit in de gelegenheid worden gesteld om 
sponsorovereenkomsten te toetsen aan hun eigen wensen en aan de 
gedragsregels in dit convenant. Zij dienen daartoe door de school transparant te 
worden geïnformeerd en actief te worden betrokken bij de besluitvorming. Dit 
proces krijgt zijn formele afronding door middel van instemmingsrecht van de 
gehele medezeggenschapsraad. Indien er sprake is van een geschil tussen de 
medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag, kan dit worden voorgelegd aan 
de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS en in hoogste instantie aan de 
Ondernemingskamer. Individuele ouders en individuele personeelsleden kunnen 
met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie waar de school 
bij aangesloten is.  
De partijen achten het wenselijk om het convenant op basis van bovenstaand 
uitgangspunt voort te zetten. Verschillende onderwerpen vormen daarbij een 
specifiek aandachtspunt:  
a. de naleving van de bestaande wettelijke regelgeving ten aanzien van 
sponsoring;  
b. een toenemende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, met name 
in het vmbo;  
c. een toename van het aantal kinderen met overgewicht.  
 
Artikelsgewijs  
 
Artikel 1.  
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor 
worden verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, 



onderwijsondersteunend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor een 
tegenprestatie wordt verlangd waarmee leerlingen of hun 
ouders/voogden/verzorgers in schoolverband worden geconfronteerd. 
Betrokkenen zullen erop moeten toezien dat de door de sponsor verlangde 
tegenprestatie niet onevenredig is ten opzichte van de sponsoring. Indien geld, 
goederen of diensten door derden worden verstrekt aan een bevoegd gezag, 
directie, leraren, onderwijsondersteunend personeel of leerlingen, waarvoor geen 
tegenprestatie wordt verlangd, is er sprake van een donatie. Echter, als het 
bevoegd gezag, directie, leraren, onderwijsondersteunend personeel of leerling 
uit eigen beweging overgaat tot het leveren van een tegenprestatie is er wel 
sprake van sponsoring in de zin van dit convenant.  
Het bevoegd gezag is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen in 
schoolverband (dat wil zeggen binnen het verband van de schoolorganisatie) 
geschiedt. Dat is ook het geval als bijvoorbeeld een los van het bevoegd gezag 
staande vereniging of stichting van ouders voor de school een sponsor weet te 
vinden en daartoe een sponsorovereenkomst aangaat die met zich mee brengt 
dat de sponsor een tegenprestatie vraagt waarmee leerlingen of hun 
ouders/voogden/verzorgers binnen het verband van de schoolorganisatie worden 
geconfronteerd. Ook al gaat het bevoegd gezag in een dergelijk geval zelf niet 
rechtstreeks een verplichting aan jegens de sponsor, er kan wel worden 
gesproken van een afgeleide verplichting voor het bevoegd gezag die voortvloeit 
uit de sponsorovereenkomst. Het bevoegd gezag zal immers moeten toestaan 
dat in schoolverband een bepaalde tegenprestatie wordt geleverd en moet 
derhalve bepalen of het verantwoord is om leerlingen of hun 
ouders/voogden/verzorgers met de tussen de sponsor en de ouders afgesproken 
tegenprestatie te confronteren. We kunnen dit met het volgende voorbeeld 
verduidelijken.  
Een oudervereniging op een school voor vmbo heeft een bedrijf benaderd dat 
naast de school is gehuisvest. Dat bedrijf beheert grond en gebouwen waarop 
dieren (kunnen) worden gehuisvest. In het kader van de opleiding van enkele 
groepen leerlingen wil de oudervereniging gebruik maken van die grond en 
gebouwen. Daartoe wordt een sponsorovereenkomst gesloten, waarbij als 
tegenprestatie wordt afgesproken het vermelden van deze sponsoring op zowel 
de website van school als in schriftelijke uitingen. Hoe goed bedoeld ook, zal de 
oudervereniging toch eerst met de directie moeten spreken over deze 
sponsoring. Niet alleen “bemoeit” deze oudervereniging zich met 
onderwijsinhouden en de plaatsen waar dat onderwijs deels gegeven gaat/kan 
worden, zij laat zich ook nog eens daarvoor sponsoren. Daar komen de directie 
als eindverantwoordelijk en de medezeggenschapsraad, als inspraakorgaan, 
beide nog aan te pas.  
Wat betreft dit convenant gaat het niet alleen om tegenprestaties die ten 
behoeve van de sponsor gedurende schooltijden worden geleverd. Ook kan het 
bijvoorbeeld gaan om tegenprestaties die moeten worden geleverd tijdens 
buitenschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag plaatsvinden. Essentieel in deze is immers de verantwoordelijkheid van 
het bevoegd gezag waaraan ouder/voogden/verzorgers hun kinderen hebben 
toevertrouwd.  
 
Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  
a. Gesponsorde lesmaterialen:  
Bedrijven en organisaties bieden scholen lesmaterialen aan, zoals lesboekjes, 
video’s, folders, posters en spellen.  



b. Sponsoren van activiteiten:  
Voor het organiseren van schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en 
schoolreisjes wordt gebruik gemaakt van sponsors, al dan niet afkomstig uit de 
directe schoolomgeving.  
c. Sponsoren van gebouw/inrichting/(computer)apparatuur:  
Er zijn scholen die via sponsoring een extra lokaal laten bouwen, apparatuur 
aanschaffen of een deel van de exploitatie bekostigen (bijvoorbeeld door een 
leslokaal te laten sponsoren). Ook kan er sprake zijn van de sponsoring van 
cateringactiviteiten.  
Bij tegenprestaties kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:  
a. Advertenties:  
Scholen bieden de mogelijkheid om te adverteren, bijvoorbeeld in hun 
schoolkrant, de schoolgids, of op andere media  
b. Uitdelen van producten:  
Winkels, bedrijven en instituten delen op school producten uit om leerlingen of 
hun ouders/voogden/verzorgers deze producten te laten proberen. Ook het 
aanprijzen van goederen of diensten kan voorkomen.  
Tegenprestaties worden vaak gevraagd in de vorm van reclame-uitingen, maar 
dat hoeft uiteraard niet altijd. Zie ook de toelichting op artikel 7.  
 
Artikel 2.  
Onder de voor sponsoring en donaties geldende wettelijke voorschriften wordt 
het volgende verstaan:  
De gehele medezeggenschapsraad, heeft op grond van artikel 10 van de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) een instemmingsbevoegdheid over de 
aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke middelen wanneer het bevoegd 
gezag verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de 
schooltijden/het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd 
onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 
overblijven, zullen worden geconfronteerd. Daarnaast dient het bevoegd gezag in 
het schoolplan het beleid op te nemen ten aanzien van de aanvaarding van 
sponsoring (artikel 12 WPO, artikel 21 WEC, artikel 24 WVO). En tenslotte dient 
het bevoegd gezag ouders, verzorgers en leerlingen in de schoolgids te 
informeren over de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met bijdragen die 
door middel van sponsoring zijn verkregen (artikel 13 WPO, artikel 22 WEC, 
artikel 24a WVO).  
Op grond van artikel 10 WMS heeft de medezeggenschapsraad een 
instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van het 
schoolplan, een mogelijk schoolreglement en regels op het gebied van het 
veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid (voor zover niet behorend tot de 
bevoegdheid van de personeelsgeleding). Verder heeft het ouders/leerlingendeel 
van de medezeggenschapsraad op grond van artikel 13 (WPO, WEC) en 14 
(WVO, WEC) een instemmingsbevoegdheid waar het gaat om het vaststellen of 
wijzigen van de schoolgids. Het voorstel over de schoolgids wordt op grond van 
artikel 8 lid 6 WMS tegelijkertijd ter kennisneming aan de personeelsgeleding 
van de medezeggenschapsraad gestuurd. Daarbij wordt ook een overzicht 
verstrekt van de beweegredenen voor het voorstel, de gevolgen die de 
uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor personeel, ouders, 
leerlingen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.  
Tenslotte heeft de gehele medezeggenschapsraad op grond van artikel 11 WMS 
een adviesbevoegdheid over een voorgenomen besluit van het schoolbestuur 
over het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame 



samenwerking met een andere instelling zoals bijvoorbeeld de samenwerking 
met een sponsor. Deze samenwerking wordt overeengekomen via een 
(sponsor)overeenkomst.  
Volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten scholen zich 
verantwoorden over alle baten. Dit betekent dat scholen in het financieel 
jaarverslag ook informatie dienen te verstrekken over de omvang van de 
financiële middelen die door sponsoring en donaties worden verkregen. In de 
Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC zijn sponsorgelden 
gespecificeerd naar instelling en op bovenschools niveau.  
 
Artikelen 3, 4, 5 en 6.  
De uitgangspunten die in de artikelen 3, 4, 5 en 6 zijn opgenomen, hebben 
betrekking op de taak, doelstelling, en de positie van de scholen, de 
onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs. De genoemde 
uitgangspunten spreken voor zich. Enkele concrete voorbeelden van situaties, 
waarin het betwistbaar is of een tegenprestatie die door de sponsor wordt 
verlangd, moet worden aanvaard:  
- Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of 
misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of 
goedgelovigheid van leerlingen. Voorts moet rekening gehouden worden met het 
bevattingsvermogen en verwachtingspatroon van leerlingen. Bijvoorbeeld bij het 
uitreiken van sponsorproducten als prijzen of als beloning vermelden dat er 
sprake is van sponsorreclame.  
- Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van aanvullende 
verplichte afname van software bij de sponsor of van een verbod op het gebruik 
van software van een ander bedrijf dan dat van de sponsor.  
- In lesmaterialen mag geen (impliciete) reclame voorkomen en daarin mag geen 
sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Aparte vermelding verdient 
het lesmateriaal dat in het vmbo en het praktijkonderwijs wordt gebruikt. Vanuit 
didactisch oogpunt is vereist dat daarin afbeeldingen voorkomen. Veelal gaat het 
daarbij om afbeeldingen van bestaande producten: auto’s, motoren, computers, 
voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en dergelijke. Zolang deze illustraties 
functioneel zijn en niet eenzijdig verwijzen naar één bepaald merk, worden 
dergelijke afbeeldingen niet beschouwd als reclame. Ook hier is sprake van een 
situatie waarbij de school uiteindelijk zelf beslist of hier sprake is van reclame of 
van functionaliteit.  
- Indien er op een andere wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, mag 
dit de leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke 
activiteiten, noch mag dit leerlingen aanmoedigen om ouders te stimuleren 
producten of diensten af te nemen van de sponsor.  
- Bij sponsoring met het oog op de bouw, inrichting en exploitatie van de school 
mag in geen geval bemoeienis van de sponsor ontstaan met de onderwijsinhoud 
of de organisatie van het onderwijs of met de bouw, inrichting en exploitatie zelf, 
anders dan een niet-voorwaardelijke, neutrale, en adviserende.  
- Sponsoring van cateringactiviteiten mag niet van invloed zijn op de tijdsindeling 
van de school, zoals bijvoorbeeld het onnodig verlengen van de pauze ter 
verhoging van de consumptie.  
 
Artikel 7.  
Bevoegde gezagsorganen zijn op basis van de WPO, WEC en WVO verplicht een 
klachtenregeling te treffen, waarin voorzien wordt in een klachtencommissie en 



waarin zowel de wijze waarop een klacht ingediend kan worden als de procedure 
waarmee de klacht behandeld wordt zijn vastgelegd. Bij deze klachtencommissie 
kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en personeel klachten indienen over 
beslissingen van het bevoegd gezag en personeel, waaronder dus ook 
beslissingen over sponsoring. Het kan hier onder meer betreffen de beslissingen 
van het bevoegd gezag om gebruik te maken van sponsoring, de uitingsvormen 
van sponsoring, de door het bestuur toegezegde tegenprestaties voor 
sponsorgelden, de aard van de sponsor, alsmede de wijze waarop door middel 
van sponsoring verkregen middelen in de school worden ingezet.  
Tegenprestaties worden vaak gevraagd in de vorm van reclame-uitingen, maar 
dat hoeft uiteraard niet altijd. Ten aanzien van reclame-uitingen is in Nederland 
reeds het nodige geregeld. Zo bevatten bijvoorbeeld de Wet misleidende 
reclame, de Warenwet en de Tabakswet bepalingen over reclame. De Stichting 
Reclame Code is een stichting waarin organisaties deelnemen die op enigerlei 
wijze bij (het maken van) reclame betrokken zijn en die tot doel heeft ervoor te 
zorgen dat in Nederland op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt. Deze 
stichting heeft een Reclame Code opgesteld en vervolgens de Reclame Code 
Commissie ingesteld waar men klachten over de inhoud van reclame kan 
inbrengen. Als er bijvoorbeeld toe wordt overgegaan om een schoolboard in de 
school toe te laten, dan kan over de inhoud van de reclame op dat schoolboard 
een klacht worden ingediend bij de Reclame Code Commissie (Postbus 75684, 
1070 AR, Amsterdam, www.reclamecode.nl). Het gaat hier dus uitsluitend om 
klachten over de inhoud van de reclame. Met klachten over de beslissing zelf om 
het schoolboard (of enige andere vorm van reclame-uiting) toe te laten kan men 
niet bij de Reclame Code Commissie terecht. Daartoe dient men een klacht in te 
dienen bij de bovengenoemde klachtencommissie van de school.  
Artikelen 8 en 9.  
De convenantpartners verklaren zich ervoor in te spannen dat schoolbesturen die 
van sponsoring gebruik maken dat op een verantwoorde en voor alle 
betrokkenen transparante wijze zullen doen. Dat vereist in de eerste plaats dat 
bevoegde gezagsorganen alle bij de school betrokkenen, zoals leerlingen, 
ouders/verzorgers en personeel, voldoende informeren over beslissingen omtrent 
sponsoring. Daarbij kan gedacht worden aan in de toelichting op artikel 7 
genoemde beslissingen. Daartoe zullen de convenantpartners scholen op verzoek 
ondersteuning bieden bij het opzetten van professionele communicatielijnen.  
Daarnaast zullen de convenantpartners stimuleren dat schoolbesturen de door 
middel van sponsoring verkregen middelen gescheiden zichtbaar maken in hun 
jaarrekening. Om alle bij de school betrokkenen een helder inzicht te verschaffen 
in de mate waarin een school van sponsoring gebruik maakt, dient een duidelijke 
scheiding tussen de van rijkswege verkregen middelen en sponsormiddelen 
aangebracht te worden, en dient deze jaarrekening voor alle bij de school 
betrokkenen toegankelijk te zijn.  
Om de in dit convenant gemaakte afspraken bekend te maken onder 
schoolbesturen, de bij de school betrokkenen zoals leerlingen, ouders en 
personeel, en het bedrijfsleven of andere potentiële sponsors, en de naleving 
daarvan zoveel mogelijk te bevorderen, zullen de convenantpartners een 
gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkelen. In elk geval zullen er geschikte 
momenten gedurende de gehele convenantperiode worden gezocht om aandacht 
te besteden aan de zich binnen de achterban voordoende ontwikkelingen op het 
gebied van sponsoring in het onderwijs. Voorts erkennen de convenantpartners 
het belang dat dit convenant en de wettelijke bepalingen betreffende sponsoring 
in het onderwijs bekend zijn binnen alle geledingen van de school. Er wordt naar 



gestreefd dat bevoegde gezagsorganen ervoor zorgen dat een afschrift van dit 
convenant op elke school aanwezig blijft. 



 

Toetskalender CITO en de kanjertraining 
Op de Koorschool maken de leerlingen in januari en mei/juni CITO-toetsen waardoor we een 
onafhankelijk toetsinstrument hebben om mede te kunnen bepalen op welk niveau een 
leerling functioneert. 
De toetskalender voor 2018-2019 ziet er als volgt uit: 

 
 okt nov dec jan apr juni 

Rekenen/ Wiskunde    M5t/mM7  E5 t/m E7 

Spelling    M5t/mM7  E5 t/m E7 

Begrijpend Lezen    M5t/mM7  E5 t/m E7 

DMT tussenmeting   5 en 6, 
verder 

indien nodig 

Tussenmeting 5 en 6, 
verder 

indien nodig 

AVI       
KANVAS       

Centrale Eindtoets     Groep 8  
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1. Inleiding 
 
De Koorschool is een bijzondere basisschool in het centrum van Utrecht waar kinderen naast 
het gewone lesprogramma een professioneel zangaanbod krijgen. 
De reguliere instroom is in groep 5: de school bestaat uit de groepen 5, 6 7, en 8.  
In groep 5 stromen kinderen in van basisscholen uit Utrecht en een enkele keer uit de regio. 
 
In dit ondersteuningsdocument kunt u lezen hoe wij in de dagelijkse praktijk vormgeven aan 
de ondersteuning voor alle leerlingen op onze school.  
Dit document beschrijft hoe de leerlingen na hun auditie en toelating starten op de 
Koorschool, hoe de ondersteuning in de klas en in de school geregeld is, wat we verwachten 
van ouders, met welke partners de Koorschool samenwerkt. Daarnaast beschrijft dit 
document de toetskalender, de taken en rollen van personen binnen de Koorschool en de 
driehoeks- en oudergesprekken. 
Het doel van dit dynamische document is vastleggen, borgen en verantwoorden van hoe wij 
het op de Koorschool doen. 
Naast het ondersteuningsplan zijn relevante documenten over de ondersteuningsstructuur 
en het functioneren daarvan de schoolgids, het plan meerbegaafd op de Koorschool, het 
school- en jaarplan en managementrapportages. 
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2. Toelating 
 
De kinderen op de Koorschool krijgen veel muziek tijdens onderwijstijd. Tijdens de toelating 
letten we op de CITO-scores van groep 3 en 4 om een beeld te vormen of een kind geschikt 
is voor de Koorschool. Een kind moet immers – door het uitgebreide muzikale aanbod- in 
minder leertijd aan dezelfde leerdoelen kunnen voldoen. 
Toch zijn er ook op de Koorschool kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in leren 
en/of gedrag.  
 
Als een leerling is toegelaten neemt de IB-er contact op met de school van herkomst om een 
beeld te vormen wat het kind nodig heeft om goed te kunnen starten op de Koorschool. 
Samen met het overdrachtsdossier kunnen we al direct na de zomervakantie werken vanuit 
groepsplannen. Dit vormt de basis om mee van start te gaan.  
Wel is onze ervaring dat door onze structuur en pedagogisch klimaat regelmatig kinderen 
opbloeien en andere (hogere) resultaten laten zien dan op hun oude school het geval was.  
Als dit gebeurt, passen we lesstof direct aan. Onze leerkrachtvaardigheden, korte lijnen met 
de collega’s en lesgeven aan 1 klas door meerdere collega’ s is cruciaal in het afstemmen 
van de behoeftes van het kind. 
 

3. Handelingsgericht werken (HGW) op de Koorschool 
3.1 Handelingsgericht werken 
In Utrecht werken alle basisscholen vanuit het concept handelingsgericht werken (HGW). De 
onderwijsbehoefte van kinderen en de afstemming van het onderwijsaanbod spelen hierin 
een belangrijke rol.  
We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van kinderen en gebruiken gegevens die we 
verkrijgen door observatie, gesprekken met kinderen en/of ouders, analyses en toetsen om 
het leerstofaanbod af te stemmen op het kind.  
Door de HGW-cyclus te doorlopen zijn we in staat om leerlingen onderwijs te bieden op het 
niveau dat bij ze past: we komen tegemoet aan de basisbehoefte van iedere leerling. Van 
ieder kind weten we voor ieder vak op welk niveau hij functioneert en wat hij nodig heeft.  

De uitvoering van de ondersteuning voor de leerlingen is gebaseerd op 
“1-Ondersteuningsroute” van A. Clijsen en op “Handelingsgericht werken” van N. Pameijer.  
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Schema cyclus Handelingsgericht werken 

In bovenstaand schema is zichtbaar dat het handelingsgericht werken uitgaat van een 
cyclisch proces.  

HGW in de klas 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs aan alle kinderen. De 
leerkracht moet dus goed weten wat de basisbehoeftes van ieder kind zijn. De leerkracht 
wordt hierin ondersteund door de IB-er van de Koorschool. 
Om goed onderwijs te kunnen geven, doorloopt de leerkracht de fases van het 
Handelingsgericht werken. 
 
Fase 1 Waarnemen 
Waarnemen 
Stap 1 Evalueren en verzamelen: De leerkracht verzamelt gegevens door middel van 
methodegebonden toetsen, CITO-toetsen, KANVAS observaties, gesprekken met leerlingen 
en ouders, enz. Deze gegevens liggen zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. 
 
Signaleren 
Stap 2 Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Tijdens deze stap kijkt 
de leerkracht naar de doelen. We kijken of er specifieke onderwijsbehoeften zijn die we 
willen bereiken met de gehele groep. Daarnaast kijken we welke individuele leerlingen extra 
begeleiding nodig hebben om deze doelen te behalen. 
 
Fase 2 Begrijpen 
Stap 3 Onderwijsbehoeften benoemen De leerkracht formuleert de doelen voor de gehele 
groep en bekijkt de onderwijsbehoefte van elke leerling. 
 
Fase 3 Plannen 
Stap 4 Clusteren leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften  
Door middel van de onderwijsbehoefte van iedere leerling, worden leerlingen met gelijke 
behoeften samengevoegd voor de instructie. Hierdoor ontstaan ten minste drie groepen:  
Een basisgroep, een plusgroep, een remediërende groep. 
 
Stap 5 Opstellen groepsplan De drie groepen die zijn geclusterd in stap 4, worden 
opgenomen in het document didactische niveau-indeling.(zie bijlage 1)  
Hierin staat het onderwijsaanbod voor de komende periode beschreven.  
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Na de eindtoetsen wordt een pedagogisch- didactisch groepsoverzicht (bijlage 2) opgesteld 
en de onderwijsbehoeften, belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht, Na de 
middentoetsen wordt dit document indien nodig aangepast. 
 
Fase 4 Realiseren 
Stap 6 Uitvoeren van het document didactische niveau-indeling : De leerkracht realiseert de 
plannen die zijn opgesteld. 

3.2 HGW in de school: opbrengstgericht werken 

Kindniveau 
We volgen de opbrengsten van alle leerlingen nauwgezet. We maken hiervoor gebruik van 
zowel landelijk genormeerde toetsen (van CITO) als van methode-toetsen.  
De kinderen krijgen in februari en en juli een rapport mee naar huis waar de ontwikkeling van 
het kind in beschreven staat. Bij de rapporten zit een uitdraai van de CITO-toetsen. Deze 
rapporten worden met de ouders besproken tijdens een rapportgesprek. Een rapportgesprek 
is een gesprek tussen ouders en leerkracht. 
Naast de rapportgesprekken voert de leerkracht ook driehoeksgesprekken (met leerling, 
ouders en leerkracht) en kindgesprekken (met leerling en leerkracht). Een overzicht staat in 
paragraaf 3.3 weergegeven.  
 
Doubleren, versnellen, eigen leerlijn, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafd, 
ADD/ADHD/autisme 
Doubleren en versnellen: Op school gaan we ervan uit dat een kind in zijn huidige groep 
passend onderwijs krijgt niet versnelt. Dit geldt zowel voor de kinderen die cognitief zeer 
sterk zijn als de kinderen die moeite hebben om het reguliere tempo te volgen. Ten eerste 
stromen de leerlingen pas in groep 5 in en kost het tijd om aan de klas en school te wennen. 
Een klas overslaan zou betekenen dat een kind 2 keer in korte tijd zo’n gewenningsproces 
moet doorlopen wat niet bevorderlijk is voor het welbevinden.  
Daarnaast merken we dat de meeste begaafde leerlingen emotioneel niet voorlopen op hun 
leeftijdsgroep. Het dan niet wenselijk te versnellen en een jaar jonger naar het vo te gaan. 
Ook zit er in het muziekcurriculum een opbouw over 4 jaar.  
Mocht toch blijken dat in alle opzichten versnellen beter zou zijn voor het kind dan gaan we 
hierover in gesprek. 
Ook bij de toelating kijken we ook goed in welke groep we een kind plaatsen. Het kan 
voorkomen dat bij de toelating een kind een jaar versnelt. Maar dan hoeft het bij ons op 
school maar 1 keer te wennen aan een nieuwe klas. Ook dit gaat alleen in goed overleg met 
ouders (en school van herkomst). 

 
Eigen leerlijn: een hele enkele keer krijgt een leerling een eigen leerlijn. Dit kan ontstaan 
omdat een leerling de capaciteiten niet heeft om te voldoen aan de reguliere eisen. Een 
traject met het Samenwerkingsverband Utrecht en extra onderzoek naar de capaciteiten van 
de leerling is dan altijd ingezet. Het kan ook zijn dat een leerling zover voorloopt op het 
programma, dat een leerling een eigen leerlijn krijgt. Dit wordt afgesproken met ouder en 
kind. We bekijken dan goed wat de leerling nodig heeft.  
 
Dyslexie: Een enkele keer hebben we een dyslectisch kind op de Koorschool. We hanteren 
dan het Protocol Dyslexie van het Samenwerkingsverband Utrecht. We hebben ook een 
leescoördinator op school die dit proces coördineert. 
 
Dyscalculie: Als een leerling moeite met rekenen heeft, volgen we de stappen uit het HGW. 
Dan zou het kunnen dat er een onderzoek naar dyscalculie gedaan wordt. Er heeft op de 
Koorschool nog geen leerling gezeten met de diagnose dyscalculie. Er zijn wel rekenzwakke 
kinderen die intern en/of extern extra begeleiding krijgen. 
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Meer/ hoogbegaafd/ Onderpresteerders: Wanneer een leerling hoogbegaafd is, hebben we 
daar vaste stappen hoe we daarmee omgaan. Deze stappen worden beschreven in het 
document Meerbegaafd op de Koorschool.  
 
ADD/ADHD/autisme: wanneer de school handelingsverlegen door het gedrag dat een kind 
uit op school, volgen we de stappen van de HGW. Het kan zijn dat een kind aan het eind van 
een traject wordt onderzocht en de school handelingsadviezen krijgt waarmee het kind 
gebaat is. Deze volgen we dan zoveel mogelijk op. 
 

Groepsniveau 
Na de CITO-toetsen analyseert de leerkracht de gegevens van de groep en de leerlingen en 
vinden er groepsbesprekingen plaats o.l.v. de intern begeleider. 
Deze groepsbesprekingen vinden plaats begin februari en begin juni. Iedere leerkracht 
maakt voor zijn/haar klas een CITO-analyse voor de groep en voor de leerlingen en verwerkt 
deze in het groepsbesprekingsdocument (bijlage 3) (februari) of het overzichtsdocument 
(juni). Daarnaast actualiseert iedere leerkracht het sociaal-pedagogisch groepsoverzicht 
(inclusief de executieve functies) zodat dit document up-to-date blijft.  
Tijdens de groepsbespreking wordt het afgelopen half jaar geëvalueerd en wordt op basis 
van de analyses een nieuw plan opgesteld voor het komend half jaar.  
De groepsbespreking in februari voert de leerkracht met de IB-er. De overdrachtsbespreking 
voert de leerkracht met de IB-er en de verantwoordelijk leerkracht voor de groep van het 
aankomend schooljaar. 
 
In deze groepsbesprekingen komt ook naar voren welke leerlingen extra ondersteuning of 
ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen bespreken we in de leerlingbespreking. In 
februari is er een leerlingbespreking met het hele team. Dan kan iedereen meedenken over 
wat een bepaalde leerling nodig heeft.  
 
Mocht uit de groeps- en leerlingbespreking volgen dat we als school handelingsverlegen zijn, 
dan kunnen we in overleg met de ouders aanspraak op de expertise en ondersteuning van 
het Samenwerkingsverband doen.  
 

Schoolniveau 
Schoolbreed maakt de IB-er een analyse welke ontwikkelingen op de CITO-toetsresultaten 
zichtbaar zijn. Er worden op basis van de resultaten doelen gesteld en geëvalueerd. Deze 
analyse gaat naar het bestuur. Het bestuur neemt de analyse in beschouwing en analyseert 
op zijn beurt waarover het team tevreden mag zijn en wat er nog beter kan. 

3.3 Gesprekscyclus met ouders 
Afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met het voeren van 
driehoeksgesprekken (kind-ouder-leerkracht). Toch blijft de behoefte om een rapportgesprek 
met de ouders alleen te voeren. Dit geeft de volgende gesprekscyclus voor het jaar 2018-
2019: 
 
maand welke groep soort gesprek wie aanwezig verslaglegging 
september alle informatie-avond team en ouders  
september 8 driehoeksgesprek leerling, ouder, lkr  
oktober 5, 6, 7 driehoeksgesprek leerling, ouder, lkr  
december 8 schooladvies  leerling, ouders, lkr  
december 5, 6, 7 driehoeksgesprek leerling,ouders, lkr  
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februari 5, 6, 7 rapportgesprek leerling,ouders, lkr  
februari 8 rapportgesprek 

incl. OKR en 
definitief advies 

leerling,ouders, lkr  

maart 8 aanmeldgesprek 
vo 

leerling, ouders, lkr  

juli  5, 6, 7 rapportgesprek leerling,ouders, lkr  
 

4. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De Koorschool zet zich actief in voor een goed pedagogisch klimaat.  
Vanaf schooljaar 2018-2019 zal het team scholing volgen bij de Kanjertraining om vaardiger 
om te kunnen gaan met gedrags- en groepsprocessen. Het team zal ook gebruik maken van 
het sociaal-emotionele volgsysteem van de Kanjertraining genaamd KANVAS. 
 
Daarnaast ontwikkelt de Koorschool in 2019 een pestprotocol. 
In oktober/november vullen de leerkrachten een sociogram in via Parnassys.  
 
 

5. Toetskalender CITO en de kanjertraining   
Op de Koorschool maken de leerlingen in januari en mei/juni CITO-toetsen waardoor we een 
onafhankelijk toetsinstrument hebben om mede te kunnen bepalen op welk niveau een 
leerling functioneert. 
De toetskalender voor 2018-2019 ziet er als volgt uit: 
 
 okt nov dec jan apr juni 

Rekenen/ Wiskunde    M5t/mM7  E5 t/m E7 

Spelling    M5t/mM7  E5 t/m E7 

Begrijpend Lezen    M5t/mM7  E5 t/m E7 

DMT tussenmeting   5 en 6, 
verder 
indien nodig 

Tussenmeting 5 en 6, 
verder 
indien 
nodig 

AVI       
KANVAS       
Centrale Eindtoets      Groep 8  

 

6. Leerlingvolgsysteem Parnassys 
Een goede registratie is noodzakelijk om iedere leerling individueel en een groep goed te 
kunnen volgen. In het dossier moet worden vastgelegd hoe een kind zich cognitief en 
sociaal-emotioneel ontwikkelt. Bij deze vastlegging van ontwikkelingen moet onderscheid 
gemaakt worden tussen de registratie binnen de groep en dossieropbouw van ieder kind. Het 
registreren van vorderingen van een leerling en het aanleggen van een dossier betreft 
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privacy-gevoelige informatie. De informatie wordt alleen gedeeld als hiervoor toestemming is 
gegeven door de ouders. 
 
Registratie binnen de groep  
De leerkracht houdt de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling in de gaten door 
toetsen af te nemen en te observeren. Resultaten worden geregistreerd.  
De CITO-toetsen die we afnemen zetten we in ons Leerlingvolgsysteem Parnassys. Op deze 
manier kunnen we leerlingen volgen in hun ontwikkeling en hebben we zicht op de 
ontwikkeling van de groep.  
Daarnaast hebben we tot schooljaar 2017-2018 gebruik gemaakt van Zien. Vanaf schooljaar 
2018-2019 zal het team scholing krijgen in De Kanjertraining en vervolgens gebruik maken 
van het leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied van De Kanjertraining.  
 
We gebruiken notities in Parnassys voor leerlingkenmerken die belangrijk zijn voor het team 
om het kind adequaat te kunnen benaderen. 
Daarnaast zetten we gespreksweergaves in Parnassys in het Ouderportaal zodat ook ouders 
steeds betrokken blijven bij de afspraken over hun kind.  
 
Verder is opgenomen in Parnassys: 
-inschrijfformulier leerling 
-overdracht school van herkomst 
-leerlinggegevens (stamkaart) 
-alle niet-methodetoetsgegevens  
-notities van gesprekken met ouders en externen over het kind 
-hulpplannen (indien van toepassing) 
 
Voor groep 8 leerlingen die de overstap naar het vo zullen maken, wordt een leerlingdossier 
in Onderwijstransparant aangemaakt. Dit dossier wordt overgedragen naar de middelbare 
school waar de leerling naartoe gaat. Alle gegevens die in dit dossier staan, worden gelezen 
door de ouders. Ouders geven ook goedkeuring aan de overdracht van het dossier. 
 
OSO 
In Utrecht gaat de wijze van overdragen van dossiers via een OSO. Dit een veilige en 
betrouwbare manier van overdracht. Dit geldt zowel voor de overdracht van dossier van po 
naar po als van po naar vo. 
 
Ouderportaal 
Alle ouders krijgen een inlog in Parnassys voor het ouderportaal waarin gegevens over het 
kind staan. 

7. Steun waar nodig: Het Samenwerkingsverband en 
Buurtteam, JGZ 
 
Wanneer uit observaties, gesprekken en analyses van toetsen blijkt dat de school 
handelingsverlegen is met een leerling, volgt een gesprek met de leerkracht, IB-er en ouders 
over wat het kind/de ouders of de school nodig heeft. 
Dan kan er een intern traject volgen: het kind krijgt extra ondersteuning in de klas en/of krijgt 
extra werk mee naar huis in de hoop dat gestelde doelen bereikt worden. 

Ook kan de conclusie zijn dat de school handelingsverlegen is en een vraag voor 
ondersteuning bij het Samenwerkingsverband of Buurtteam neerlegt. Jaarlijks vindt een 
ketenpartneroverleg plaats tussen School, buurtteam, leerplicht, JGZ en 
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samenwerkingsverband. Er wordt een blik op de school gegeven en er worden 
verwachtingen en wensen besproken. 

 
Daarnaast kunnen ouders in overleg of zelf beslissen een onderzoek te laten plaatsvinden of 
extra hulp te regelen. 
 
Wanneer helder is wat de onderwijsbehoefte van een leerling is, gaat de leerkracht hier in de 
HGW-cyclus weer mee aan de slag. 
 
 

8. Taakverdeling in de school 
Op de Koorschool zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de ondersteuning en 
begeleiding van alle leerlingen van de eigen groep. 
De taak van de Intern Begeleider is om de leerlingenondersteuning te coördineren en de 
kwaliteit ervan te bewaken.      
De directeur is eindverantwoordelijke in alle zaken leerlingenondersteuning en het uitzetten 
van nieuw beleid ten aanzien van leerlingenondersteuning. 
 
IB-taken Koorschool 
Algemeen op school en in de klas 

- Extra ondersteuning bij oudergesprekken, (voorlopig) adviesgesprekken 
- Extra ondersteuning bij nieuwe aanmeldingen 
- Ondersteuning bij onderwijsvragen zoals HB-leerlingen 
- Zorgen voor de periodeplanning van het onderwijs 
- Het signaleren van onderwijsinhoudelijke zaken, het ondernemen van actie indien 

gewenst 
- Meedenken en initiëren schoolontwikkelingen 

 
Ondersteuningscyclus 

- Zorgdragen voor de cyclus van de groepsbespreking: documenten rondsturen, 
planning maken, groepsbesprekingen voeren, afspraken maken, monitoren evalueren 

- Ondersteunen leerkrachten in voorbereiden en uitvoeren van extra 
ondersteuningsvragen leerlingen 

- Uitvoeren aanvragen Samenwerkingsverband en buurtteam, contact onderhouden en 
leerkracht begeleiden 

 
Administratief 

- CITO-toetsen klaarzetten in Parnassys 
- Schrijven van aanvragen SWV en deze invoeren in Onderwijstransparant  

 

9. Kernpartners 
Het Samenwerkingsverband Utrecht (SWV) biedt steun waar nodig. Dit gebeurt op initiatief 
van de Koorschool. 
Buurtteam: er is een korte lijn met het buurtteam Binnenstad. Wanneer een leerling of gezin 
baat heeft bij contact met een buurtteam kijken we of het buurtteam waar de school onder 
staat (binnenstad) of in de wijk waar de leerling woont het meest geschikt is om contact mee 
op te nemen. 
JGZ: de kinderen in groep 7 krijgen een oproep van de JGZ. Dan is er ook contact met de 
school. 
Leerplicht:  
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POVO: De Koorschool maakt –net als alle andere scholen van Utrecht- deel uit van het de 
POVO. Hier wordt de overstap geregeld tussen leerlingen die uitstromen uit groep 8 (po) 
naar de middelbare school (vo). 
Safe 
   
 

10. Meldcode Kindermishandeling 
De Koorschool heeft een meldcode Kindermishandeling.  
 

11. Schoolverzuim 
De Koorschool heeft een procedure Schoolverzuim. Hier staan ook de stappen beschreven 
wanneer er contact opgenomen wordt met Leerplicht. 
 
 

12. Beleidsvoornemens schooljaar 2019-2020 
- training IB-er 
-beleid rondom versnellers opstellen 
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Format didactische niveau-indeling voorbeeld groep 5 

 
 
 
 
 
 
Pedagogisch didactisch groepsoverzicht augustus 2018 

Groep 5  Versie 2: 26 november  2018  

Vakgebied  Namen 
Rekenen 
 

Lesverloop 
  

Som 1: (automatiseren) iedereen 
Som 2/instructie (kort): iedereen 
Som 3: zelfstandig. Evt. verlengde instructie.  
Klaar? Zelf nakijken, aan lk tonen. Verder met 
weektaak rekenen (a.d.h.v. taakbriefje), daarna 
bijwerkboek/pluswerkboek en extra rekenwerk.  

 Blok 3 vooraf toetsen  
 Verkort/blad in map  
 Verlengde Instructie  
 Bijwerkboek  
 Pluswerkboek (voor 

na de weektaak) 
 

 Rekentijger  
 KIEN  
   
Taal Lesverloop Korte instructie voor iedereen m.b.v. digibord. 

Daarna kies ik welke opgaven de klas maakt (niet 
alles). Eventuele verlengde instructie voor de 
kinderen die het leerdoel lastig vinden.  

 Plusboek  
 Taaltoppers  
   
Spelling Lesverloop Les 1-3-5-7-9-11: Iedereen doet mee  

Les 2-4-6-8-10-12: starten met warming-up dictee 
van 5 woorden. Dan aan de slag met opdracht 1 en 
2 ster of opdracht 2 en 3 ster 

 Verkort  
 Pre-teaching (op een 

ander moment) 
 

   
Nieuwsbegrip 
(niveau A) 

Lesverloop Korte instructie over lesdoel, daarna samen starten 
en dan zelfstandig aan het werk 

 Verlengde instructie  

   
Estafette Lesverloop Boek 2: korte instructie, aan de slag in de klas. 
  Boek 4:  
 Ander werk - 
   
ZW Afspraken In de map van het kind zit voorin een blad met de 

weektaak.  
   
Engels  De klas doet mee met de les 
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Waarnemen Begrijpen 

 
 

Toetsen 
(indien 
opvallend) 

gegevens vanuit  
observatie, gesprekken, 
volgsysteem 

onderwijsbehoeften van het kind 

namen   stimulerend 
 

Belemmerend  
 

Vakdidactisch Sociaal-
emotioneel 
      

Executieve 
functies 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsbesprekingsformulier 

Datum bespreking:       
Aanwezig:        
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Algemeen pedagogische aanpak:  
Sfeer in de groep? 
           
Relatie kinderen onderling: 
      
Welke acties wel/niet met deze groep: 
      
Signalen die uit de groep komen: 
      
 

Algemeen didactisch niveau: 
Algemeen ontwikkelingsniveau: 
      
Sterke en zwakke vakken: 
      
Kinderen die boven/onder uitvallen: 
      
Clustering in groepsplan (behouden/aanpassen): 
      
Acties voor didactische stimulering: 
      
 
Leerlingen die extra aandacht nodig hebben: 
(Benoem hoe je ermee omgaat, hoe ervaren ouders/kind dit?) 
      
Didactisch:  
      
Gedrag:  
      
 
Doelen:  
Zijn er specifieke doelen waar je de komende periode meer aandacht aan wilt besteden 
(didactisch/werksfeer/etc.)?  
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Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

OP1 - Aanbod

OP3 - Didactisch handelen

OP6 - Samenwerking

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

KA1 - Kwaliteitszorg

Kathedrale Koorschool

Eigen kwaliteitsaspecten 2



OP1 - Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

Basiskwaliteit 3,38 (ruim) voldoende

Thema Indicator Waardering

De missie van de school De combinatie van gewone lesstof en de
muziek en het effect daarvan op de
mogelijkheden van onze leerlingen

excellent

De missie van de school De muzikale scholing op het gebied van
Kodály, onzesamenwerking met het
conservatorium in Den Haag en alle
uitvoeringen waaraan wij deelnemen

excellent

Leerstofaanbod Ons aanbod past bij de kenmerken van de
leerlingenpopulatie

(ruim) voldoende

Leerstofaanbod Het aanbod van de school sluit aan bij het
(beoogde) niveau van alle leerlingen

(ruim) voldoende

Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de
onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn
voor de leerlingenpopulatie

(ruim) voldoende

OP3 - Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Basiskwaliteit 3,75 goed / uitstekend

Thema Indicator Waardering

De missie van de school Onze bijzondere leerlingpopulatie, hun
welsprekenheid en intelligentie

De missie van de school We kunnen alle leerlingen genoeg aandacht
geven. Er is tijd voor verlengde instructie en
pre-teaching

Taalleesonderwijs De leraren zorgen voor differentiatie bij taal
en lezen

(ruim) voldoende

Taalleesonderwijs De school beschikt over (streef)doelen (per
groep) van de (taal)leesontwikkeling

(ruim) voldoende

Rekenen en wiskunde De leraren stemmen af op verschillen goed / uitstekend

OP6 - Samenwerking

Kathedrale Koorschool

Eigen kwaliteitsaspecten 3



OP6 - Samenwerking
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Basiskwaliteit 3,5 goed / uitstekend

Thema Indicator Waardering

De missie van de school Het kleine, veelzijdige en saamhorige team
waarbij we gebruik maken van de
verschillende talenten

De missie van de school Door het feit dat de school klein is, kent
iedereen elkaar. Prettig voor de leerlingen,
fijn voor de collega's

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

Basiskwaliteit 3,75 goed / uitstekend

Thema Indicator Waardering

De missie van de school De prettige sfeer tussen leerkrachten,
ouders en leerlingen

OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.

Basiskwaliteit 3,5 goed / uitstekend

Thema Indicator Waardering

Levensbeschouwelijke identiteit Op school besteden we structureel
aandacht aan religieuze feesten

goed / uitstekend

Levensbeschouwelijke identiteit De school heeft haar visie op de
levensbeschouwelijke identiteit helder
geëxpliciteerd

(ruim) voldoende

KA1 - Kwaliteitszorg

Kathedrale Koorschool

Eigen kwaliteitsaspecten 4



KA1 - Kwaliteitszorg
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

Basiskwaliteit 2,7 onvoldoende

Thema Indicator Waardering

De missie van de school Het gebouw is prachtig. Het is tegelijkertijd
onderdeel van onze identiteit

Kathedrale Koorschool

Eigen kwaliteitsaspecten 5
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Woord vooraf 
 
 
Voor u ligt de schoolgids van de Kathedrale Koorschool Utrecht. In deze gids vindt u informatie over onze 
school, die sinds de oprichting in 1959 een aparte plaats inneemt binnen het Nederlandse basisonderwijs 
door het bijzondere accent op muziekeducatie en kerkmuziek. 
 
De Schoolgids is, samen met het schoolplan, het ondersteuningsplan en het jaarverslag, een document 
waarin de school verslag doet van en verantwoording aflegt over de manier waarop zij haar onderwijs 
verzorgt. De schoolgids geeft informatie aan ouders en derden over hoe het er op de Koorschool 
toegaat.  
De gids wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de ouders van onze leerlingen én aan allen die graag 
meer willen weten over onze school en ons onderwijs*. Belangstellende ouders willen wij laten zien wat 
zij mogen verwachten als zij overwegen om hun kind(eren) als leerling van de Kathedrale Koorschool aan 
te melden.  
 
Bij het samenstellen van deze schoolgids hebben we de door de overheid verplichte onderwerpen 
aangehouden. Voor alle informatie buiten de schoolgids verwijzen wij u naar de website 
www.koorschoolutrecht.nl.   
Deze schoolgidstekst wordt jaarlijks voorgelegd aan het koorschoolbestuur en medezeggenschapsraad, 
die met deze schoolgids moeten instemmen.  
 
We hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen. Voor wie dit een eerste kennismaking met 
de school is, hopen wij dat u bij het lezen een goede indruk krijgt van het unieke leerplan dat de 
Koorschool kinderen en ouders te bieden heeft.  
Voor eenieder geldt dat u natuurlijk altijd welkom bent met uw vragen en opmerkingen. 
 
 
Namens het schoolteam, 
 
Margriet van der Ploeg 
directeur-bestuurder 

 
 
 
 
* op aanvraag is op school een papieren versie te verkrijgen. 
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Inhoudsopgave 
 
 
Woord vooraf 

 
1 Waar de school voor staat: vier kernwaarden  
 
2 De organisatie van het onderwijs  
 
3 Wat leren de kinderen? 
 
4  De zorg voor de kinderen  
 
5 Zingen op podia  
 
6 De ouders  
 
7 De resultaten van ons onderwijs  
 
8 De relatie Koorschool en het Kathedrale Koor Utrecht 
 
9 Contacten met ...  
 
10 Schooltijden & vakanties, overblijven & BSO, en... 
 
11 Muziek Spelenderwijs!  
 
12 Contact 
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1. Waar de school voor staat: vier kernwaarden 
 
 
Kernwaarde 1: goede onderwijskwaliteit 
Voor kinderen die van muziek houden bestaat er een unieke basisschool: de Kathedrale Koorschool 
Utrecht. Naast het normale basisschoolprogramma heeft de school een uitgebreid muziekleerplan. 
Het team van de school ziet het als zijn fundamentele taak te werken aan de harmonische ontwikkeling 
van de persoonlijkheid van het kind. Wij proberen dit te bereiken door middel van gedegen, eigentijds 
onderwijs met een duidelijke structuur, waarbij we oog proberen te hebben voor individuele verschillen 
en de speciale talenten waarover onze leerlingen beschikken. Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid, niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook wat de eigen 
individuele inbreng en verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de groep betreft.  
De school beschikt over moderne methoden en maakt gebruik van digibord, computers en IPads in de 
klas. 
Elke groep op de Koorschool telt ongeveer 20 leerlingen. Dat is enerzijds vanwege de beperkingen van 
het gebouw, anderzijds vanwege het feit dat we zo voldoende kinderen hebben voor onze muzikale 
activiteiten. Er is dus voldoende aandacht voor ieder kind.  
Het uitstroomniveau van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs ligt relatief hoog. 
 
Kernwaarde 2: brede culturele vorming met focus op zang                                                                                
Een belangrijke toegevoegde waarde in ons onderwijs is de brede culturele vorming, waarin muziek en 
zingen centraal staan. De kinderen nemen deel aan kooruitvoeringen op podia in binnen- en buitenland. 
De relatie met het Kathedrale Koor Utrecht speelt  hierin een belangrijke rol. Door hun deelname aan 
een gemengd koor komen de kinderen in aanraking met het grote klassieke repertoire van alle tijden 
binnen de christelijke traditie. Het zingen in een koor heeft pedagogisch gezien ook een belangrijke 
toegevoegde waarde. Kinderen ervaren dat zij in een koor tot iets in staat zijn wat individueel nooit te 
bereiken valt. Door deel uit te maken van meerstemmigheid en oor te hebben voor wat er om hen heen 
gebeurt, is het mogelijk om tot prachtige muzikale prestaties en het bijbehorende muzikale plezier te 
komen. Kinderen leren dat zingen iets is waarbij hoofd en hart betrokken zijn en waarvoor concentratie 
en doorzettingsvermogen nodig zijn. De kinderen zijn bij optredens podiumkunstenaar, waarbij ze zich 
moeten presenteren.  
 
Kernwaarde 3: goede sfeer in een sfeervolle omgeving 
De school is gevestigd in een 17de-eeuws grachtenpand in het hartje van de stad Utrecht, aan de 
Plompetorengracht. Achter de school is een besloten tuin met een ruim speelplein.  
De Koorschool is geen buurtschool: de leerlingen komen uit de gehele stad en buurgemeenten.  
De gemeenschappelijke interesse en gerichtheid op muziek, het samen zingen en de ervaringen die 
daardoor worden opgedaan, alsmede het kleinschalige karakter van de school zijn van grote invloed op 
de sfeer en het pedagogisch klimaat. Ouders karakteriseren het welbevinden van hun kinderen in 
enquêtes in termen als ‘je thuis voelen’ en ‘als een warm bad’ of ‘als een vis in het water’.  
Het pedagogisch uitgangspunt ligt in de waarde die gehecht wordt aan relatie, competentie en 
autonomie. De basis is dat een kind zich veilig voelt. Een kind krijgt een gevoel van veiligheid als het zich 
gehoord en gezien voelt en serieus genomen weet. Daarbij hoort dat we handelingsgericht te werk gaan, 
we sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van het kind. Op de school zijn orde en rust voor iedereen 
normale zaken. Er zijn duidelijke gedrags- en omgangsregels die altijd aan het begin van het schooljaar 
met de kinderen afgesproken worden.  
De Koorschool is, blijkt uit ervaring van ouders, kinderen en teamleden, anders dan ‘gewone’ 
basisscholen. De school en groepen zijn relatief klein. De leerlingen zijn daardoor niet alleen gericht op 
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de eigen jaargroep: kinderen van groep 5 en 6 spelen 
samen met kinderen van groep 7 en 8. De 
leerlingen en leerkrachten kennen elkaar 
allemaal, en meestal niet alleen bij naam.  
De school draait een continurooster. Alle dagen, met 
uitzondering van de vrijdagmiddag, is onze 
huismeester Lahbib aanwezig. Hij is tevens belast 
met het toezicht tijdens de pauzes en 
overblijven tussen de middag. 
De gemeenschappelijke interesse en gerichtheid op 
muziek en het samen zingen en optreden met het 
schoolkoor en het Kathedrale Koor Utrecht zorgt 
voor een speciale sfeer die bindend werkt. Tijdens 
koor- en Koorschoolreizen trekken de leerlingen 
dagenlang met elkaar op en delen ze veel unieke 
ervaringen. Door het samen werken, samen zingen en samen beleven van succes en/of teleurstelling 
wordt het gemeenschapsgevoel sterk ontwikkeld.  
 
Kernwaarde 4: op de katholieke traditie geïnspireerd onderwijs 
De Kathedrale Koorschool is een moderne basisschool met op de katholieke traditie geïnspireerd 
onderwijs. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is ruimte en respect voor ieders inbreng.  
Onze levensvisie proberen we vooral gestalte te geven in de dagelijkse omgang met elkaar. 
- we zijn als mens niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig, iedereen telt mee; 
- we zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten, maar dragen ook 
verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving. Daarbij zullen we weleens fouten maken, maar 
we geven onszelf en elkaar steeds weer de kans om het opnieuw en beter te doen; 
- we hebben vertrouwen in elkaar en delen in elkaars vreugde en verdriet; 
- we willen open en eerlijk met elkaar omgaan binnen de school en een sfeer van vertrouwdheid 
bevorderen.  
 
Voortvloeiend uit die identiteit hebben we besloten om Kanjerschool te worden. Inmiddels zijn alle 
collega’s gecertificeerd.  
De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad 
om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). We streven 
de volgende doelen na: 
  

➢ Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 
➢ Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen 
➢ Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
➢ Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen 
➢ Leren om verantwoordelijkheid te nemen 
➢ Het bevorderen van actief burgerschap 
➢ Het bevorderen van ouderbetrokkenheid 
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2. De organisatie van het onderwijs 

 
Het bevoegd gezag van de Kathedrale Koorschool Utrecht is het bestuur van de Stichting Nederlands 
Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK). Deze stichting is op 18 september 1959 opgericht en is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41180001. 
Het bestuur van het NIKK bestaat uit een directeur-bestuurder en een aantal niet uitvoerende 
toezichthouders. De toezichthouders ondersteunen de directeur- bestuurder in de uitoefening van haar 
taak door hun specifieke expertise omtrent hun portefeuille ter beschikking te stellen.  
 
Dagelijks bestuur: 
Directeur-Bestuurder: Margriet van der Ploeg 

Toezichthoudend: 
Voorzitter:    Gijsbert Buijs (tot 3 september) 

Penningmeester/financiën:  Willem Kuijpers en Gerrit Bronsema 

Vastgoedportefeuille:   Kees Streefkerk 

Muziekportefeuille:   Suzanne Konings 

Onderwijsportefeuille:   Ada van der Velden  

PR en fondsenwerving:   Kees, Suzanne en Ada 

 
 
Secretariaat bestuur 
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK) 
Plompetorengracht 5, 3512 CA  Utrecht 
KvK 41180001 

Schoolorganisatie  
Op de Koorschool wordt lesgegeven aan de groepen 5 tot en met 8. Dit betekent dat alle kinderen eerst 
een andere basisschool bezocht hebben voor zij naar onze school komen. Wij zullen ons dus goed op de 
hoogte moeten stellen van hun startsituatie. 
 
Indeling en werkwijze van de groepen 
De kinderen zijn ingedeeld in de leerjaren 5, 6, 7 en 8. Per jaargroep zijn er gemiddeld twintig leerlingen. 
Elke jaargroep heeft een mentor die het merendeel van de instructies aan de jaargroep verzorgt. Er is 
veel aandacht voor de individuele leerling.  
Muziek wordt op de dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend gegeven. Daarnaast staan in de 
ochtend voornamelijk instructies rekenen, taal, lezen op het rooster. In de middagen worden de 
zaakvakken aangeboden, regelmatig in projectvorm. Bovendien is er voldoende tijd voor kunstzinnige 
oriëntatie, zelfstandig werk, spreekbeurten, werkstukken en boekbesprekingen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
De Kathedrale Koorschool wordt eens per vier jaar bezocht door de inspectie. Bij dit bezoek van een 
halve dag controleert de inspectie de tussen- en eindopbrengsten en neemt de inspecteur kennis van het 
onderwijs. Dit heeft voor het laatst in Januari 2019 plaatsgevonden.  
De Koorschool kreeg complimenten voor de leerlingresultaten en de muzikale kwaliteit. De beoordeling 
was voldoende tot goed. Het eindrapport is openbaar en te downloaden via de site van de Inspectie voor 
het Onderwijs. 
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3. Wat leren de kinderen? 
 
 
Rekenen en wiskunde 
De school gebruikt de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in getallen’. Het is een zogenoemde 
‘realistische’ rekenmethode. Dit betekent, dat de methode uitgaat van het rekenen in situaties uit het 
dagelijks leven. In de methode wordt in drie niveaus gewerkt. 
‘Wereld in getallen’ is een methode waarbij ruimte wordt gegeven aan interactief onderwijs: door te 
overleggen over de aanpak van een probleem, en door oplossingsstrategieën te vergelijken, leren 
kinderen van elkaar, aan elkaar en met elkaar. 
Daarnaast werken we met de programma’s ‘Rekensprint’, ‘Kien’ en ‘Rekentijgers’, waarin respectievelijk 
extra oefen- en verdiepingsstof wordt aangeboden. 
De kinderen werken ook aan de computer of een iPad met de educatieve software behorend bij de 
methode en met programma’s als Rekenweb.  
 
Nederlandse taal 
Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste versie van de methode ‘Taal Actief’. De methode hanteert 
voor spelling, woordenschat en stellen - net als de rekenmethode - werkvormen en inhouden op drie 
niveaus. In de methode komen alle taalvaardigheden, zoals spreken, luisteren, stellen, spellen en 
woordenschat systematisch aan bod. 
 
Technisch en begrijpend Lezen 
Voor het technisch lezen maakt de school gebruik van de methode ‘Estafette’. De kinderen worden 
hierdoor in niveaugroepen begeleid en gestimuleerd in hun leesontwikkeling. 
Voor begrijpend lezen wordt ‘Nieuwsbegrip’ ingezet. Dit is een methode die uitgaat van leesstrategieën 
om teksten te kunnen begrijpen en te bestuderen. De inhoud sluit iedere week aan op een item uit de 
actualiteit. 
 
Engels 
In groep 5 t/m 8 krijgen de kinderen Engels.  
We werken met de methode ‘Take it easy’. Het is een communicatieve methode: de nadruk ligt op het 
spreken van de taal. 
 
Schrijven 
In 2012-2013 zijn we gestart met het werken met de methode ‘Schrift’. Deze methode sluit aan bij de 
motorische schrijfontwikkeling van kinderen. De kinderen leren leesbaar schrijven en leren ook 
expressief schrijven, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan lay-out (bladspiegel, lettertypen, 
symbolen en lettertekens). 
 
Wereldoriëntatie 
Op heel veel momenten spreken we over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij 
over het heden en verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne 
methoden, maar ook vaak door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, 
werkstukjes e.d. Veel thema’s bieden aanknopingspunten om de kinderen voor te bereiden op de 
multiculturele samenleving waarin zij opgroeien. 
De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: 
- aardrijkskunde: de nieuwste editie van Geobas; 
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-  geschiedenis: Argus Clou; 
- natuur/techniek: we gebruiken de methode Natuniek en maken gebruik van natuurprojecten 

van NMC Utrecht. Per jaar geeft het team daar een eigen invulling aan; 
-  verkeer: Klaar Over! 

In groep 7 leggen de leerlingen een praktisch en theoretisch verkeersexamen af. 
 
Muzikale vorming op de Koorschool 
In het leerplan van de Kathedrale Koorschool is in iedere groep 4 tot 5 uur lestijd ingeruimd voor de 
muzikale vorming van de kinderen. De nadruk ligt op het zingen en de stemvorming. Het participeren in 
de activiteiten van het Kathedrale Koor Utrecht speelt een belangrijke rol voor de kinderen in groep 7 en 
8. Zij gaan samen met het Kathedrale Koor op studieweekend in september en gaan om het jaar met het 
koor op concertreis naar het buitenland en werken jaarlijks mee aan twee koorconcerten.  
Daarnaast neemt het Kathedrale Koor gemiddeld eenmaal per maand deel aan de hoogmis op zondag. 
Hiervoor oefent men 3 uur per week met de dirigent op de Koorschool.  
 
Onderdelen van de muzikale vorming op de Koorschool zijn: 

- Stemvorming; 
- Noten lezen; 
- Solfège (van blad zingen); 
- Meerstemmigheid; 
- Repertoirestudie 

 
Kodály-werkwijze 
Het muziekonderwijs in Nederland, of beter gezegd het ontbreken daarvan, staat nu volop in de 
aandacht. Gelukkig is er een omslag gaande: nieuwe initiatieven worden ontplooid om het 
muziekonderwijs terug te brengen op de basisschool, verschillende organisaties zetten zich in voor goed 
muziekonderwijs. 
 
De Koorschool wil graag bijdragen aan deze ontwikkeling. Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn wij 
een samenwerkingsverband aangegaan met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Enkele jaren 
geleden heeft het Koninklijk Conservatorium het initiatief genomen om hooggekwalificeerd 
muziekonderwijs volgens de Kodály-werkwijze te introduceren in Nederland door middel van 
docentencursussen en het opzetten van de masterstudie Muziek Educatie volgens de Kodály-werkwijze. 
Vanaf dit schooljaar fungeert de Koorschool als voorbeeldschool en wordt aan Kodály-masterstudenten 
de gelegenheid gegeven om op de Koorschool stage te lopen. Met dat doel voor ogen heeft het 
conservatorium een van zijn docenten, Daniël Salbert, gedetacheerd op de Koorschool. Samen met 
Margareth Iping, de vaste muziekdocente van de Koorschool die in 2018 is afgestudeerd als Master of 
Music Education According tot the Kodály Concept, voert hij de Kodály-werkwijze in en brengt een nieuw 
koorschoolcurriculum tot stand. 
 
Het Kodály-concept is in de vorige eeuw ontwikkeld door de Hongaarse componist Zoltán Kodály.  Hij 
voerde vanaf 1925 een ware kruistocht tegen de erbarmelijke kwaliteit van de toenmalige muzieklessen 
en geringe zangkwaliteiten van zijn muziekstudenten.  Hij besloot zelf veranderingen in gang te zetten 
door een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Het land kan sindsdien bogen op een rijke muziekcultuur. 
Genoemde manier van werken heeft veel navolging gekregen in de ons omringende landen en in de VS. 
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De werkwijze is geen methode, maar staat voor een aantal principes. Deze principes stellen de 
muziekleerkrachten in staat doelgericht lessenseries te ontwerpen die zorgen voor een structurele 
opbouw van muzikale vaardigheden. De principes komen kort gezegd op het volgende neer:  
- zingen is de basis van alle muziek. Het het zingen en solmiseren (op do-re-mi zingen) van alle muziek 

staat elke les centraal; 
- zingen moet gepaard gaan met speelse activiteiten die de mentale coördinatie trainen en de 

kinderen in staat stellen muziek fysiek te ervaren. Doel daarvan is het ontwikkelen van polyfone 
vaardigheden; 

- genoemde activiteiten worden ook aangewend om op een natuurlijke manier de grote klassieke 
meesterwerken te introduceren. Daardoor leren kinderen deze ‘art music’ begrijpen en waarderen. 

 
Muziekrooster 
De Koorschool heeft veel ervaring in het werken met ‘gewone’ basisschoolkinderen in situaties waarin 
muziek maken op hoog niveau een belangrijke rol speelt. 
De muzieklessen en koorrepetities worden meermaals per week aan alle jaargroepen gegeven. Ook 
wordt er gewerkt aan dramatische vorming, zodat kinderen vaardigheden ontwikkelen om zich een 
koorregie eigen te kunnen maken. Daarnaast vinden driemaal per week de koorrepetities voor de 
liturgische muziek plaats, dit gebeurt voor aanvang van de lessen. Deze ochtendrepetities worden geleid 
door de dirigent van het Kathedrale Koor en zijn bedoeld voor groep 7 en 8. Later in het jaar komt groep 
6 erbij. Eenmaal per week is er een avondrepetitie voor het volledige Kathedrale Koor, de kinderen van 
groep 7 en 8 doen alleen het eerste uur mee.  
 
Bespelen instrument  
We vinden het een goede zaak als een kind een instrument leert bespelen. Een aantal instrumentale 
docenten geeft na schooltijd les in ruimtes van de Koorschool, voor ouders is dit een praktische 
mogelijkheid om school en muziekles te combineren. Deze lessen worden aangeboden door externe 
docenten en vallen niet onder de verantwoording van de Koorschool. U vindt hun namen en 
contactgegevens op de laatste bladzijde van deze schoolgids. 
 
Levensbeschouwelijke vorming 
De achtergronden van onze leerlingen zijn divers. Wij bieden op de katholieke traditie geïnspireerd 
onderwijs. We kiezen voor een zgn. brede identiteit. Dat betekent dat we ons eerst afvragen hoe wij met 
elkaar om willen gaan. Onze levensvisie proberen we vooral gestalte te geven in de dagelijkse omgang 
met elkaar. 
- we zijn als mens niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig, iedereen telt mee; 
- we zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen doen en laten, maar dragen ook 
verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving. Daarbij zullen we weleens fouten maken, maar 
we geven onszelf en elkaar steeds weer de kans om het opnieuw en beter te doen; 
- we hebben vertrouwen in elkaar en delen in elkaars vreugde en verdriet; 
- we willen open en eerlijk met elkaar omgaan binnen de school en een sfeer van vertrouwdheid 
bevorderen.   
We vieren de christelijke feestdagen en verdiepen ons in dit cursusjaar in hoe we onze identiteit nog 
verder willen concretiseren. 
De kinderen van groep 7 en 8 luisteren als aspirant-lid van het Kathedrale Koor maandelijks de 
eucharistievieringen in de kathedraal op. Tijdens het instuderen van de muziek wordt aandacht besteed 
aan de liturgie en de betekenis van de tekst en de plaats van het muziekstuk binnen de katholieke 
liturgie. Voordat de kinderen van de groepen 5 en 6 voor de eerste keer in de kathedraal gaan 
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meezingen worden zij voorbereid op hun taak in de vieringen, de betekenis van de eucharistie en de 
wijze waarop ze zich in een kerk behoren te gedragen.  
 
Kunstzinnige oriëntatie en drama 
Drama, dans, tekenen en handvaardigheid komen op de Koorschool regelmatig in thema’s aan bod. Deze 
vakken vallen onder de kerndoelen ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en hierin zijn de sociaal-emotionele en 
creatieve competenties van belang. Er wordt zowel aan de productieve als de reflectieve vorming 
aandacht gegeven en bij voorkeur in interdisciplinaire (muziektheatrale) projecten. De digitale methode 
‘Beeldend Onderwijs’ levert de inhoudelijke leerlijn voor tekenen, handvaardigheid en techniek 
(‘maken’). 
 
Bewegingsonderwijs 
Alle groepen hebben op woensdag gymles in de gymzaal van OBS Pieterskerkhof aan het Pieterskerkhof 
10. Eén van onze gecertificeerde leerkrachten geeft de gehele ochtend gymnastiekles aan elke groep. 
 
Ontwikkeling democratisch burgerschap 
De school wil een democratische gemeenschap zijn: een school waar een vanzelfsprekend gezag is, maar 
een gezag dat wel samengaat met een grote eigen verantwoordelijkheid van leerlingen, met 
modelgedrag van leraren en met leerlingen die een stem krijgen. We betrekken leerlingen bij het 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten. De Kanjertraining draagt hier in hoge mate aan 
bij. Kinderen worden getraind om te helpen bij het oplossen van alledaagse conflicten in de school en op 
de speelplaats. 
Bij ‘democratisch burgerschap’ wordt uitgegaan van leerdoelen op de volgende vijf gebieden: 
a. overleg, menings- en besluitvorming; 
b. omgaan met conflicten; 
c. verantwoordelijkheid voor de gemeenschap; 
d. omgaan met diversiteit; 
e. democratische geletterdheid. 
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4. De zorg voor de kinderen 
 
 
De plaatsing en de opvang van nieuwe leerlingen in de school 
Nieuwe leerlingen worden toegelaten vanaf groep 5, (soms ook vanaf groep 4) nadat zij in een korte 
auditie getoetst zijn op hun muzikale mogelijkheden, waarbij het zingen extra aandacht krijgt. Belangrijk 
is dat het kind over een gezonde zangstem en een goed gehoor beschikt en duidelijk plezier heeft in 
zingen en muziek maken.  
Van nieuwe leerlingen wordt verder verwacht dat zij het gewone basisschoolprogramma zonder al te 
veel moeite kunnen volgen. Daarom vindt een aanvullend onderzoek plaats naar de vaardigheid in lezen, 
spelling en rekenen en wordt gevraagd om de schoolrapporten en de CITO-gegevens te overleggen.  
Als alle audities achter de rug zijn, wordt door het schoolteam besloten over de toelating. Er kunnen 
twintig leerlingen worden aangenomen, waarbij wordt getracht het aantal jongens en meisjes zoveel 
mogelijk in balans te houden. Kinderen die al een broertje of zusje op de Koorschool hebben (gehad), 
wordt bij gelijke geschiktheid voorrang bij de toelating gegeven. Hetzelfde geldt ook voor kinderen die 
zingen in het voorschoolse Kinderkoor Spelenderwijs! 
Een paar weken voor de grote vakantie is er voor de nieuwe, toegelaten leerlingen een 
kennismakingsuurtje op school. 
 
Veel aanstaande leerlingen die elders nog in groep 4 zitten, volgen als eerste kennismaking met de 
Koorschool, de introductielessen. Deze lessen worden na de Open Dag op een tweetal dagen na 
schooltijd gegeven. Hierbij kunnen groep 4-leerlingen o.l.v. Margareth Iping op een ontspannen manier 
kennismaken met zingen en muziek. De ervaring leert dat deze lessen heel drempelverlagend werken 
voor nieuwe kinderen en hun ouders.  
 
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Dagelijks krijgen de kinderen leerstof en opdrachten te verwerken, die door de leerkracht bekeken en/of 
beoordeeld worden, zodat de kinderen zich bewust worden van hun prestaties en vorderingen. De 
methodegebonden toetsen worden afgenomen en geregistreerd. Tweemaal per jaar worden de 
leerlingen getoetst met landelijk genormeerde toetsen van CITO: Begrijpend lezen, Technisch lezen, 
Woordenschat, Rekenen en Wiskunde en Spelling.  
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het volginstrument van de 
Kanjertraining. 
 
De Koorschool werkt op basis van het zogeheten ‘handelingsgericht werken’ (HGW-cyclus). Dit ziet er als 
volgt uit: 

- groep (4)5: waarnemen van het instapniveau en de onderwijsresultaten; gesprekken met ouders 
om het kind te volgen in groei en ontwikkeling en het inzetten van handelingsplannen onder 
begeleiding van de Intern Begeleider (IB’er) wanneer behoefte is om hier beter naar te kijken; 

- groep 6: begrijpen waarom de onderwijsresultaten zijn zoals ze zijn; soms is het nodig nader 
onderzoek te laten verrichten. Het kind, de ouders en de school zijn in de KOS-driehoek elkaars 
partners. Van de ouders verwacht de school een constructieve samenwerking daar waar 
inspanningen verricht moeten worden om te begrijpen welke aspecten van groei en 
ontwikkeling van het kind meer stimulans nodig hebben; 

- groep 7: plannen en evalueren van de extra taken en inspanningen die nodig zijn om tot een 
realistische verwachting te komen van het uitstroomniveau van de kinderen. Deze cyclus 
herhaalt zich in het groot op schoolniveau en in het klein bij de individuele begeleiding; 
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- Groep 8: de bevindingen over de leerling in de groepen 5, 6 en 7 vormen de basis voor de HGW-
cyclus in groep 8, waar een voorlopig en later een definitief advies voor de vervolgschool wordt 
gegeven door het team. 

 
Onderwijsresultaten worden afgelezen aan de gemaakte toetsen. De cijfers/beoordelingen worden door 
de leerkracht per vak genoteerd en zijn input voor het rapport dat tweemaal per jaar wordt meegegeven 
en wordt gepubliceerd in het digitale Ouderportaal. Een overzicht van de CITO-LOVS resultaten is dan 
bijgevoegd. Het rapport en het sociaal-emotioneel welbevinden bespreekt de leerkracht met de leerling 
en met de ouders tijdens de leerling-ouder-leerkrachtgesprekken. 
 
De LOVS-toetsen geven inzicht in de progressie van de individuele vaardigheidsscores en het 
onderwijsniveau van de Koorschool t.o.v. andere Nederlandse basisscholen. De inspectie van het 
onderwijs eist dat er jaarlijks trendanalyses worden gemaakt. 
Al deze gegevens worden digitaal bewaard in het leerlingadministratiesysteem Parnassys.  
Is er voor de ouders of voor de leerkracht tussentijds aanleiding voor overleg, dan kan altijd na schooltijd 
een afspraak worden gemaakt (bij voorkeur via de mail). 
 
Speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften  
Wanneer de prestaties in de groep, het gedrag of de toetsresultaten er anders uitzien dan mag worden 
verwacht, krijgt het kind extra aandacht. De resultaten hiervan worden nauwkeurig gevolgd, getoetst en 
geregistreerd. 
Op onze school is er extra aandacht voor zowel kinderen die meer begaafd zijn, als voor kinderen die een 
bepaald vak nog moeilijk vinden. Er is op school voldoende materiaal aanwezig voor kinderen die 
gemakkelijk leren, zodat zij indien gewenst meer uitdagende leerstof ter beschikking kunnen krijgen.  
Wie een bepaald vak of vakonderdeel moeilijk vindt, krijgt van de groepsleerkracht extra hulp en 
oefenstof in en/of buiten de klas. Van de ouders wordt hierbij alle ondersteuning gevraagd en verwacht. 
Soms heeft een kind moeite met leren omdat leer- of sociaal emotionele problemen een rol spelen. Onze 
school wil het kind ondersteuning bieden om daar beter mee om te gaan. De Intern Begeleider speelt 
daarbij een belangrijke rol. 
De Koorschool werkt handelingsgericht, dat betekent dat er wordt aangesloten bij de 
onderwijsbehoeften van het kind. Als er extra onderwijsondersteuning nodig is, kan externe hulp worden 
ingeroepen vanuit het Samenwerkingsverband. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met de ouders, het 
kind, de groepsleerkracht en de Intern Begeleider. 
 
Soms wordt extern onderzoek geadviseerd. De Koorschool gaat ervan uit dat de ouders hieraan 
medewerking verlenen. Samen met de ouders en de leerkracht wordt bekeken wat de mogelijkheden 
voor dit kind zijn in onze school. In een heel enkel geval komen we tot de conclusie dat een leerling beter 
af zal zijn op een andere school.  
In overleg kan de school rekening houden met specifieke behoeften van kinderen met betrekking tot 
(top)muziek. Specifieke behoeften met betrekking tot (top)sport passen niet binnen de doelstellingen en 
structuur van de school. 
 
Een enkele keer wordt in overleg met de ouders het besluit genomen om een leerling een klas over te 
laten doen of een leerling een klas te laten overslaan. In zo´n geval wordt naast de leervorderingen ook 
gekeken naar de lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Blijven zitten is alleen een oplossing als met 
meer leertijd de geconstateerde leerachterstand weggewerkt kan worden. 
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De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders een grote 
stap, die zorgvuldig genomen moet worden. We besteden daar op onze school veel aandacht aan. De 

Koorschool valt onder de POVO Utrecht en volgt de procedures zoals ze in de POVO zijn vastgesteld. Zie 

hiervoor http://www.sterkvo.nl/povo. Halverwege groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. In 
groep 7 en groep 8 kunnen de kinderen open dagen van middelbare scholen bezoeken. Ook kunnen de 
kinderen van groep 8 in februari een open lesmiddag volgen van een school naar keuze. De schoolkeuze 
is een vast onderwerp tijdens de kind-ouder-leerkrachtgesprekken.  
Halverwege groep 8 moet de leerling een definitieve schoolkeuze maken. De leerling krijgt in een 
gesprek het definitieve schooladvies te horen en geeft zich vervolgens –via de basisschool- digitaal op 
voor de middelbare school naar keuze.  
De leerkracht van groep 8 onderhoudt de contacten met brugklascoördinatoren van de verschillende 
scholen voor voortgezet onderwijs. Van alle leerlingen, die naar het VO gaan, wordt een onderwijskundig 
rapport opgemaakt en digitaal opgestuurd via het programma Onderwijs Transparant (OT). Dit gebeurt 
tegelijk met het digitaal aanmelden voor een middelbare school.  Als de leerlingen geplaatst zijn, vindt in 
Utrecht een warme overdracht plaats 
 
 
Veilig naar school 
De ingang van de Kathedrale Koorschool is aan de Ridderschapstraat rechts van het kinderdagverblijf 
(Ridderschapsstraat 4) bij het rode hekje. Onze school staat in het centrum van de stad. Dit betekent 
onder andere dat er veel verkeer is rondom de school. De jongste kinderen hebben nog niet de 
vaardigheid ontwikkeld om veilig met voldoende verkeersinzicht zelfstandig van en naar school te 
fietsen. Om toch zo veilig mogelijk van/naar school te komen, staat hieronder een aantal tips: 
 
1) Op de fiets 
Begeleiding door een ouder is wel zo veilig. Bovendien kunt u dan het goede voorbeeld geven en wijzen 
op gevaarpunten bij de volgende routes: 
 
Vanuit Vredenburg en de binnenstad adviseren wij gebruik te maken van de Voorstraat. 

• Ter hoogte van de Neude bij de stoplichten oversteken naar de Voorstraat; 

• Bij de stoplichten linksaf de Plompetorengracht op; 

• Vervolgens 1e rechts de Molenstraat in; 

• Daarna rechtsaf Ridderschapstraat in.  
 
 
Vanuit de Van Asch van Wijckskade of Noorderstraat rechtdoor de Wolvenstraat in (fietspad). 

• Weg vervolgen: Wittevrouwenkade; 

• 1e rechts de Molenstraat in; 

• 1e links is de Ridderschapstraat. 
 
Vanuit de Biltstraat en de Wittevrouwensingel: 

• Rechtdoor Wittevrouwenstraat in; 

• Rechtsaf Ridderschapstraat in. 
 
 

http://www.sterkvo.nl/povo
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2) Met de bus of lopend: 
 
Stopt de bus op het Janskerkhof of loopt u vanuit de binnenstad, dan adviseren wij: 

• Er zijn geen verkeerslichten kruising Janskerkhof-Drift: oversteken voorbij de bushalte en de Drift 
op. (Buslijn 8 heeft de voorkeur, daar zijn wel voetgangerslichten!); 

• Bij de stoplichten oversteken en rechtsaf de Wittevrouwenstraat op; 

• Linksaf de Ridderschapstraat in. 
 
 
Afspraken halen/brengen van leerlingen 
1. Leerlingen maken altijd gebruik van de in-/uitgang aan de Ridderschapstraat. Hier is nauwelijks 

ruimte voor auto’s, dus graag per fiets of lopend; 
2. Leerlingen zetten hun fiets op het schoolplein in de daarvoor bestemde rekken. Ouders nemen hun 

fietsen niet mee het schoolplein op. Fietsen mogen niet op het hooggelegen speelgedeelte worden 
neergezet; 

3. Leerlingen die niet zelfstandig van/naar school gaan, worden afgezet en afgehaald op het 
schoolplein. Zij gaan dus niet zonder begeleiding zelfstandig van het schoolplein af; 

4. Te laat: bel tijdig de school! Vijftien minuten na aanvang van de lessen wordt altijd gecontroleerd 
welke kinderen absent zijn, en belt de school direct de ouders om geïnformeerd te worden. Werkt u 
eraan mee dat er op school duidelijkheid is? 

5. Bij muziekprojecten en uitstapjes worden ouders vooraf geïnformeerd over verzamelplaats en 
tijdstippen. Met name bij muziekprojecten kan het weleens laat worden. Het is dan van groot belang 
dat kinderen op tijd gebracht en gehaald worden en dat vooraf de daarvoor gevraagde informatie 
door de ouders aan de school verstrekt is. Na afloop: 
a. verzamelen de leerlingen en begeleiders zich in school en melden zich bij de betreffende 

leerkracht af voordat zij naar huis mogen. Meld u zich dus zichtbaar bij het schoolgebouw; 
b. zorg dat u minimaal tien minuten voor de eindtijd aanwezig bent; 
c. te laat? Bel tijdig de school of het aangegeven urgentienummer. 
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5. Zingen op podia en andere activiteiten 
 
 
Zingen op podia 
De kinderen van groep 7 en 8 maken deel uit van het Kathedrale Koor Utrecht (KKU). Dit is een gemengd 
koor waarin de sopraan- en altpartijen worden gezongen door geschoolde kinderstemmen. De tenor- en 
baspartij wordt gezongen door volwassen mannen. Het koor zingt elke maand en tijdens de feestdagen 
in de hoogmissen van de Catharinakathedraal. Het is voor kinderen een verrijkende ervaring om, naast 
kinderkoorrepertoire, ook vertrouwd te raken met religieus geïnspireerde muziek van wereldberoemde 
componisten. Ook doen de kinderen mee aan het merendeel van de activiteiten die het Kathedrale Koor 
organiseert, waaronder een tweejaarlijkse internationale concertreis. 
Daarnaast geven de koorschoolkinderen regelmatig concerten en werken zij mee aan professionele 
muziektheaterproducties. Zo waren ze de afgelopen jaren o.a. te zien in de Top 2000 á gogo quiz, zongen 
ze bij de opening van de Caravaggio- tentoonstelling in het Centraal Museum, die geopend werd door de 
koning en werkten ze mee aan de Prinsjesdagviering in Den Haag. 

Het koor van de Kathedrale Koorschool kan zich staande kan houden op het (inter)nationale podium en 
waardering oogsten van een jury bestaande uit gerenommeerde musici uit verschillende landen. 

Koorschoolreis                                                                                                                                                                 
Op het programma van de Koorschool staat elke twee jaar een buitenlandse reis op het programma met 
deelname aan een internationaal festival/concours. Leerkrachten regelen alle contacten en praktische 
zaken en worden ondersteund door ouders. Ouders en kinderen worden zo vroeg en volledig mogelijk op 
de hoogte gesteld. Naast de geweldige ervaring die kinderen opdoen om met elkaar op reis te gaan, is 
meedoen aan een festival, soms met een competitief element, dé gelegenheid om ons te meten met 
andere internationale kinderkoren van niveau. Hierbij is het onze ambitie om onze status van kinderkoor 
uit de topcategorie te bestendigen. Zo kunnen wij ons cultureel partnerschap met verschillende 
professionele gezelschappen met recht continueren. Tenslotte biedt een festival de mogelijkheid om 
ander en nieuw kinderkoorrepertoire te beluisteren en te ontdekken.  

 
Creatieve leerlingpresentaties / voorspeeluren 
Op een aantal momenten per jaar, zoals in de Kinderboekenweek, met kerst of bij het afscheid van groep 
8, kunnen de leerlingen zich aan elkaar presenteren in allerlei vormen van expressie zoals dans, toneel, 
circus, poppenspel of poëzie. Ook instrumentale en vocale presentaties vormen hiervan een vast 
onderdeel.  
 
Culturele projecten 
Ieder jaar nemen we deel aan projecten op het gebied van dans, muziek, drama of beeldende vorming.  
In Utrecht zijn tal van instellingen met een interessant aanbod. Dit geldt ook voor speciale projecten van 
Utrechtse musea of andere culturele instellingen. 



Schoolgids Kathedrale Koorschool 2019-2020 

 
17 

6. De ouders 
 
Een goed contact en een goede samenwerking tussen school en ouders is heel belangrijk voor het 
welbevinden en de ontwikkelingsgroei van het kind.  
We willen een doelgericht partnerschap met ouders als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. 
 

Uitgangspunt in de relatie school – thuis is voor de Koorschool: 
- In de driehoek ouder-kind-school wordt gewerkt aan de groei van het kind.  
- Ouder(s) en school hebben daar een eigen, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
- De school beschouwt ouders als partners. 

De (meer)waarde van het partnerschap van school en ouders is gelegen in: 
- binding, verbondenheid, vertrouwen 
- korte communicatielijnen waardoor problemen klein blijven en in een vroeg 

stadium een constructieve context krijgen 
- veilige relaties voor de kinderen. 

In het Ouder- Kind-gesprek komt dat partnerschap tot uitdrukking. Regelmatig worden er gesprekken 
gevoerd door leerkrachten, ouder(s) én het kind. In dat gesprek heeft die driehoek de regie. Doel van het 
gesprek is: informatie delen, verwachtingen afstemmen en delen, afspraken maken, koers uitzetten en 
dat alles gericht op de ontwikkeling in brede zin van het kind. 
We zijn omgevingssensitief op signalen van ouders. We hopen die tijdig op te pikken.  
We delen onze koers en richting met ouders en horen graag hun reacties. 
 
Wij zien de ouders als partners en proberen hen zo volledig mogelijk te informeren over alle belangrijke 
gebeurtenissen in de school.  
In het leerling-administratiesysteem Parnassys worden de inschrijfgegevens geregistreerd.  
De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen ter inzage voor: 

• de directie en teamleden van de school; 
• de inspectie van het basisonderwijs; 
• de rijksaccountant van het ministerie van OCW. 

Bij ondertekening wordt gevraagd ermee akkoord te gaan dat de opleidingsgegevens (opgegeven bij de 
voorinschrijving) worden gecontroleerd. Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste gegevens in het deel 
van de leerlingadministratie dat op zijn kind betrekking heeft. U kunt daarvoor een verzoek indienen bij de 
directie. 
Jaarlijks ontvangt u voor het begin van het schooljaar een digitale jaarkalender, waarop alle belangrijke 
data en activiteiten van Koorschool en het Kathedraal Koor vermeld zijn. Op de website is altijd de meest 
actuele agenda te vinden. Alle ouders kunnen een link gebruiken naar de digitale agenda van de 
Koorschool. Deze link wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders verzonden, evenals de login 
van het Ouderportaal dat is verbonden met het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Een nieuw 
wachtwoord kan altijd opgevraagd worden via koorschool@koorschoolutrecht.nl. 
Daarnaast komt er tweewekelijks een digitale nieuwsbrief uit.  
Berichten van school en koor aan de ouders worden altijd per e-mail verstuurd. De website voorziet in de 
algemene informatie. Het is daarom zinvol om geregeld onze website http://www.koorschoolutrecht.nl/ 
te blijven raadplegen.  
We stellen het op prijs als u ons ook op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis, zodat we 
er in de omgang met uw kind rekening mee kunnen houden of erop kunnen inspelen. Dit kan via het 
algemene e-mailadres: koorschool@koorschoolutrecht.nl of via de leerkracht en/of directie. 
 

mailto:koorschool@koorschoolutrecht.nl
http://www.koorschoolutrecht.nl/
mailto:koorschool@koorschoolutrecht.nl
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Informatie over uw kind en rapporten 
In principe kunt u altijd op school terecht voor overleg, maar we vinden het prettig als u daar een 
afspraak voor maakt. Indien noodzakelijk nemen wij zelf met u contact op voor een gesprek. De 
leerkracht van groep 5 organiseert al snel in het jaar kennismakingsgesprekken met de ouders van onze 
nieuwe leerlingen. 
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakings-/informatieavonden voor alle groepen. Na het 
eerste rapport dat begin februari verschijnt, zijn er rapportgesprekken voor ouder en leerling. Het 
tweede rapport verschijnt in de laatste weken voor de grote vakantie. Er zijn dan geen 
rapportgesprekken gepland, maar u kunt altijd een afspraak maken om het rapport van uw zoon of 
dochter te bespreken. Ook organiseren we kijkmomenten. U bent dan als ouder van harte welkom om 
een poosje mee te kijken in de klas onder schooltijd. De data van deze avonden vindt u in de 
jaarkalender en op de website. 
 
Driehoeksgesprek 
We plannen driehoekgesprekken tussen de leerkracht, de leerling en de ouder van het kind. In deze 
gesprekken kijken we evaluatief terug op de periode voorafgaand aan het gesprek en blikken we vooruit 
op de periode die komt. Met de leerling worden afspraken gemaakt over het (extra) werk dat deze gaat 
doen en andere belangrijke zaken. 
 
Meehelpen op school 
De betrokkenheid van ouders bij de Koorschool is groot. Dit heeft enerzijds te maken met de 
kleinschaligheid van de school en anderzijds met de vele buitenschoolse muzikale activiteiten van het 
Kathedrale Koor en de Koorschool. Ook doen we als school een beroep op ouders om in allerlei 
commissies deel te nemen of hand- en spandiensten te verlenen bij bepaalde activiteiten, zoals de Open 
Dag, tuinonderhoud, de sinterklaas- en de kerstviering en het praktisch verkeersexamen. Elke groep 
heeft twee klassenouders, waarvan er één zitting heeft in de ouderraad. Ouders die op school 
meehelpen vallen onder de op school geldende verzekeringen; de ondersteuning door de ouders valt 
onder de verantwoordelijkheid van de directie. Jaarlijks is er in de eerste schoolmaanden een algemene 
ouderavond waarop men zich kan opgeven als (toekomstig) lid van een van deze commissies. Voor 
vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van de school kunt u altijd contact opnemen met de 
directeur. Bovendien kunt u ’s morgens vanaf 8.20 uur altijd even binnenlopen om iets te bespreken. De 
koffie en thee staan altijd klaar! 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De leden van de Medezeggenschapsraad, twee gekozen ouders en twee leerkrachten, hebben de 
wettelijke bevoegdheid invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur van de Koorschool.  
Hun taken en -algemene en bijzondere- bevoegdheden zijn vastgelegd in een 
medezeggenschapsreglement. De MR kan aan het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen, 
standpunten bekend maken en adviezen geven. In veel gevallen is advies of instemming van de MR 
vereist voordat het bestuur besluiten kan nemen over beleidsvoornemens.  
Het betreft instemming op onder andere kwaliteitszorg, de jaarplanning, het vakantierooster, de 
begroting, het formatieplan, het scholingsplan, het schoolplan en de schoolgids. 
 
 
Ouderraad (OR) 
De Ouderraad is het bestuur van de Vereniging van Ouders. De OR verzorgt veel activiteiten van de 
school. De OR bestaat uit vier of vijf ouders. De algemene vergadering van de Vereniging van Ouders 
kiest de OR uit haar midden aan het begin van elk schooljaar. 
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Ouderbijdrage 
Ieder jaar bepaalt de Vereniging van Ouders in zijn algemene vergadering de hoogte van de jaarlijkse 
ouderbijdrage. De Ouderraad doet daartoe een voorstel. De ouderbijdrage bedraagt momenteel €390. 
 
De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, maar veel activiteiten van school en koor zouden zonder 
deze bijdrage niet mogelijk zijn. Uit de bijdrage worden zaken bekostigd zoals culturele evenementen, 
uitstapjes, koorstudieweekend, koorkleding, excursies, sinterklaas- en kerstfeest fietsdag, carnaval, 
zomerfeest en koor(school)reizen. Ook wordt de gedetacheerde docent vanuit het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag hier deels uit betaald. Daarnaast is een deel van de ouderbijdrage 
gereserveerd voor extra begeleiding bij het overblijven. 
 
De in de ouderbijdrage begrepen kosten voor het Kathedrale Koor betreffen vooral groepen 7 en 8, zoals 
studieweekends en concertreizen. Zij zijn echter gelijk verdeeld over de vier koorschooljaren, zodat de 
bijdrage per kind voor alle ouders even hoog is. 
 
Voor wie de hoogte van de ouderbijdrage problematisch is, kan een regeling worden getroffen. De 
Ouderraad informeert u hier graag over. Het contact kan via de betreffende ouders of via het algemene 
mailadres worden gelegd: ouderraad@koorschoolutrecht.nl. 
 
Schoolbestuur en Vereniging Kathedrale Koor Utrecht 
Het bevoegd gezag van de Kathedrale Koorschool (KKS) berust bij het bestuur van de Stichting 
Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK). Behalve de verantwoordelijkheid voor de school 
beheert de stichting NIKK ook drie monumentale grachtenpanden aan de Plompetorengracht (nr. 1, 3 en 
5) en het Koetshuis aan de Ridderschapsstraat 4.  
 
Het bestuur van stichting NIKK bestaat uit tenminste zes personen, waarvan ten minste vijf personen als 
niet- uitvoerende bestuurder worden benoemd. Eén persoon wordt als uitvoerend bestuurder benoemd. 
Tenminste één en maximaal twee niet – uitvoerende bestuurders zijn ouder/verzorger van een leerling 
van de Koorschool.  
 
Alle activiteiten van de kinderen met het Kathedrale Koor vallen onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van het  koor (en dus niet van de school). Dit betreft de avondrepetities, de optredens, de 
concertreizen en andere activiteiten die het koor organiseert en waar de kinderen bij betrokken zijn. 
Uiteraard vindt structureel overleg plaats tussen het bestuur van het koor en de school om zaken zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  
 
Controle op hoofdluis 
Na iedere vakantie en wanneer daartoe aanleiding is, worden de kinderen gecontroleerd door een 
groepje ouders. Wordt hoofdluis aangetroffen bij een kind, dan worden de desbetreffende ouders op de 
hoogte gesteld.  
 
Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon 
Bij klachten van welke aard dan ook wordt altijd geprobeerd de communicatie tussen de klager en 
aangeklaagde te verbeteren en het probleem samen op te lossen. Vervolgstappen zijn dan niet meer 
nodig, hoewel de procedure hiervoor wel voor iedereen duidelijk en transparant moet zijn. Dit is een 
wettelijk vereiste voor iedere basisschool. 
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De Kwaliteitswet verplicht het klachtrecht in het primair onderwijs. De schoolbesturen dienen te 
beschikken over een klachtenregeling en zich te hebben aangesloten bij een landelijke 
klachtencommissie. Het bestuur van het NIKK heeft zich aangesloten heeft bij de Klachtencommissie 
voor het Katholiek Onderwijs. 
Behandeling van een klacht door deze klachtencommissie vindt plaats volgens een vastgestelde 
procedure, die in de klachtenregeling van de school is opgenomen. 
In deze klachtenregeling is eveneens opgenomen wie van de schoolbetrokkenen een klacht kan indienen. 
Een klacht van een ouder wordt normaliter in eerste instantie besproken met de leerkracht van het kind. 
Als geen oplossing wordt gevonden, kan de klager zich wenden tot de directeur, het bestuur, de interne 
contactpersoon Irene van Ditmarsch, de externe vertrouwenspersoon of de landelijke 
klachtencommissie. De klager bepaalt tot wie hij/zij zich wendt, hij/zij bepaalt ‘de route’. 
Irene van Ditmarsch is voor haar taak als interne contactpersoon (ICP) geschoold. Als functionaris van de 
school dient zij in de meeste (klacht-)situaties vertrouwelijkheid te betrachten met de klachtmaterie en 
de persoon van de klager, en biedt zij ondersteuning aan de klager. De ICP ‘vangt de klager op’ en kan 
hem informeren over de te volgen route. In een incidentele situatie kan de ICP een bemiddelende rol 
spelen. 
 
Bij ernstige klachtsituaties verwijst de ICP naar een externe vertrouwenspersoon (EVP). Dat is een 
onafhankelijke, gecertificeerde persoon die de klager informeert over procedures/wet- en regelgeving, 
bijstaat met raad en advies, zelf ook – na overleg met de klager - tot bemiddeling zou kunnen overgaan 
of de klager kan ondersteunen bij het inbrengen van de klacht bij de landelijke klachtencommissie. De 
EVP heeft een geheimhoudingsplicht.  
 
Het klachtenreglement, met daarin alle procedurele informatie en gegevens over de namen en 
bereikbaarheid van ICP, EVP en Landelijke Klachtencommissie, kunt u inzien op de website van onze 
school onder ‘klachtenregeling’. Tevens ligt dit document ter inzage op onze school in de 
personeelskoffiekamer. Achter in deze schoolgids treft u eveneens deze namen en contactgegevens aan. 
 
Schoolverzekering voor leerlingen 
De school heeft voor de leerlingen een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Ook voor reizen, 
excursies enz. zijn de leerlingen verzekerd. 

 
Privacywetgeving 
Op de Koorschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het 
geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie 
van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 
persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot 
informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs en aan het onderwijs verbonden taken. De gegevens 
worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 
verwerken een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers 
verwerkingsovereenkomsten afgesloten, om de gegevens te beschermen. Leerlinggegevens worden 
alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling 
verplicht is volgens de wet. 
In het privacyreglement is precies beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, welke 
gegevens worden verwerkt en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. De bijbehorende protocollen 
worden, met alle bijbehorende documenten, in orde gemaakt en in gebruik genomen gedurende dit 
schooljaar. 
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7. De resultaten van ons onderwijs 
 
 
Het gemiddelde van de leeropbrengsten ligt ruim boven de inspectienormen en het Utrechtse 
gemiddelde. Dit hoge resultaat laat zich verklaren uit het feit dat de leerlingen bij de toelating 
geselecteerd worden, dat vrijwel alle ouders een opleiding hebben genoten die gelijk is aan Havo of 
hoger, alsmede door het positieve effect van de wisselwerking tussen onderwijs en muzikale activiteiten. 
 
Over de afgelopen vier jaar geeft dit het volgende overzicht: 
Over de afgelopen vier jaar geeft dit het volgende , vrij constante overzicht: 

 2016 2017 2018 2019 

schoolscore 542,5 543,8 545 543,5 

 
landelijke score 

 
534,4 

 
535,1 

 
534,9 

 
535.7 

 
Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 
De uitstroomaantallen van de afgelopen vijf jaar laten het volgende beeld zien: 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

VWO 
 
 
 

5 11 13 15 13 

HAVO t/m VWO      

HAVO 
 
 
 

7 9 8 4 5 

VMBO TL t/m HAVO     2 

VMBO  1     

Totalen  13 20 21 19 20 
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8. Relatie Koorschool en Kathedrale Koor Utrecht 
 
 
De Koorschool werd in 1959 opgericht om een goede opleiding te bieden aan de jongens die in het 
Kathedrale Koor zongen en om te zorgen voor een constante instroom van jongens (en later ook meisjes) 
in het koor.  
 
Het Kathedrale Koor Utrecht is een koor van kinder- en mannenstemmen, dat probeert op hoog niveau 
(voornamelijk) kerkmuziek ten gehore te brengen. Het koor doet dat tijdens de hoogmissen in de Sint 
Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat en tijdens concerten in binnen- en buitenland. De 
leerlingen in groep 5 en 6 zingen incidenteel in koorverband. Na Pinksteren doet groep 6 mee met de 
repetities op de donderdagavond van het Kathedrale Koor (van 19.00 tot 20.00 uur). Alle kinderen van 
groep 7 en 8 zijn aspirant-leden van het Kathedrale Koor, voor hen bestaat de verplichting tot het 
bijwonen van de koorrepetities, het meezingen in de op de jaar- en maandkalender aangegeven 
kerkdiensten en bij concertuitvoeringen van het koor. Na de Koorschool kiezen veel kinderen ervoor bij 
het Kathedrale Koor te blijven meezingen omdat het zo bijzonder én leuk is. 
Het Kathedrale Koor is, hoewel nauw verbonden aan de Koorschool, een zelfstandige vereniging met 
eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden. Het koor heeft een eigen bestuur, waarin altijd een 
ouder van de Koorschool zitting heeft. Bestuurlijk overleg vindt plaats tussen de voorzitters. Tijdens 
repetities, studieweekend, uitvoeringen, concerten en koorreizen heeft het koorbestuur de 
eindverantwoordelijkheid. Koor en Koorschool werken intensief met elkaar samen om te zorgen voor 
een goede afstemming van school- en kooractiviteiten, zodat alles prettig verloopt. Vóór een nieuw 
schooljaar ontvangen de ouders een zo volledig mogelijke jaarplanning van koor- en schoolactiviteiten. 
Daarnaast staan in de digitale agenda alle up-to-date gegevens over schooltijden, repetities, 
uitvoeringen, concerten enz.  
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9. Contacten met… 
 
 
Het Samenwerkingsverband Utrecht 
De Koorschool maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Utrecht. In het kader van de Wet 
passend onderwijs is een aantal taken in de gemeente centraal opgepakt.  
Het Samenwerkingsverband heeft als uitgangspunt dat ieder kind in Utrecht recht heeft op het onderwijs 
en de ondersteuning, waardoor hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 
Om dit te realiseren is samen met het voortgezet onderwijs en de gemeente Utrecht een model 
ontwikkeld om de visie op Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Dit model gaat uit 
van een sterke basis op school. Besturen, scholen, leerkrachten en IB’ers realiseren met elkaar, samen 
met ouders en waar nodig met kernpartners (schoolmaatschappelijk werk/buurtteam jeugd en gezin, 
jeugdgezondheidszorg en leerplicht) deze basisondersteuning. Het niveau van deze basisondersteuning is 
vastgelegd in de Utrechtse Standaard  
(zie www.swvutrechtpo.nl).  
 
Steun waar nodig 
Wanneer extra ondersteuning nodig is, kan die met behulp van (keten-)partners worden geboden. Het 
Samenwerkingsverband speelt hierbij een centrale rol. Enerzijds door de samenwerking binnen de keten 
doelmatig in te richten en ernaar te streven dat de kwaliteit van deze ondersteuning hoogwaardig is. 
Anderzijds doordat zij de ondersteuning toekent in de vorm van een arrangement. In de aanvraag 
moeten scholen een inhoudelijke onderbouwing leveren. De vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ staat 
daarbij centraal. 
Het is dus mogelijk dat de Koorschool deskundigheid van het Samenwerkingsverband inroept, wanneer 
een leerling op onze school een onderwijsbehoefte heeft waarvan wij als team niet de benodigde kennis 
hebben. In zo’n geval kunnen we in overleg met de ouders een aanvraag doen voor extra ondersteuning 
via het Samenwerkingsverband. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg valt onder de basisondersteuning van het passend onderwijs in Utrecht. De 
school en Jeugdgezondheidszorg hebben dus contact om te signaleren of er bijzonderheden zijn bij 
leerlingen wat betreft hun lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling. Als er zorgen zijn, bespreekt 
de leerkracht dit altijd met de ouders. De leerkracht kan de ouders aanraden contact op te nemen het 
een professional van de JGZ. De ouders nemen hiervoor het initiatief.  
Alle ouders in groep 7 krijgen een brief met de uitnodiging over eventuele vragen rondom de 
ontwikkeling van hun kind. Ouders kunnen, als ze dit wensen, naar aanleiding van vragen contact 
opnemen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts om een afspraak te maken.  
 
In groep 7 test een assistente van de JGZ het gehoor en zicht op verzoek van ouders, leerkrachten, of 
naar aanleiding van eerdere signalen. Een vervolg kan zijn dat een kind wordt uitgenodigd voor een 
gesprek en onderzoek met en door de jeugdverpleegkundige of schoolarts op het Centrum voor Jeugd en 
gezin of op school. 
 
De jeugdverpleegkundige voor de Koorschool is mevr. Gerda Hulleman. De jeugdarts is Jessica Maltha. 
Beiden zijn te bereiken via 030-2863300 of via GGDMBJGZCPT@Utrecht.nl 
Meer info over jeugdgezondheidszorg vindt u op: https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-
gezin/jeugdgezondheidszorg/ 
 

http://www.swvutrechtpo.nl/
mailto:GGDMBJGZCPT@Utrecht.nl
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
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Buurtteam 
De buurtteams zijn er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen. Bijvoorbeeld 
als u schulden heeft of problemen in het gezin met of op school. Of als u vragen heeft over opvoeding, wonen, 
echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid. 
 
Een buurtteammedewerker gaat met u in gesprek over uw vragen. Samen kijken we wat u zelf kunt doen, waar 
mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig heeft. U houdt daarbij de 
touwtjes in handen. Het buurtteam ondersteunt waar nodig., en helpt u zoveel mogelijk om zelf uw leven op de 
rit te krijgen. Soms is naast de hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig. Het buurtteam helpt u bij de 
contacten met de juiste organisaties. Buurtteams werken wijkgericht, op de site www.buurtteamsutrecht.nl kunt 
u zien m.b.v. uw postcode bij welk buurtteam u terecht kunt. 
 
De Koorschool heeft contact met buurtteammedewerkster Diana van Heumen. Zij werkt in het buurtteam 
binnenstad. Denkt u dat het buurtteam iets voor u kan betekenen of wilt u meer informatie? U kunt haar 
bereiken op telefoonnummer 06-83258179 of mailen via d.van.heumen@buurtteamsutrecht.nl. U kunt ook 
zonder afspraak bij het het kantoor van het buurtteam binnenstad binnenlopen. Het adres is Nobelstraat 2a. 
 

 

http://www.buurtteamsutrecht.nl/


Schoolgids Kathedrale Koorschool 2019-2020 

 
25 

10. Schooltijden & vakanties, overblijven & BSO en … 
 
 
Schooltijden, vakanties en vrije dagen 
De schoolbel luidt 5 minuten vóór aanvang van de lessen zodat we op tijd kunnen beginnen. De 
schooltijden zijn van 9.00 tot 15.15 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De pauzes zijn van 
10.45 tot 11.00 uur en van 12.30 tot 13.15 uur. De koorrepetities voor groep 7 en 8 zijn dagelijks van 
8.20 tot 8.55 uur, met uitzondering van de woensdag- en de vrijdagochtend. Vanaf januari doet ook 
groep 6 hieraan mee. Vanaf de maand juni gaat groep 6 ook meedoen met de avondrepetitie op 
donderdag van 19.00 – 20.00 uur.  
De leerlingen zijn verplicht aan alle voor hen bestemde onderwijs- en kooractiviteiten deel te nemen, 
ook die volgens de buitenschoolse planningen. 
 
Studiedagen  27 november, 29 januari en 17 juni (allemaal woensdagen) 
Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 
Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari 
Voorjaarsvakantie 24  t/m28 februari  
Meivakantie  27 april t/m 8 mei 
Pinkstermaandag 1 juni 
Zomervakantie   20 juli t/m 28 augustus 
 
Tussen- en buitenschoolse opvang 
De Koorschool werkt met een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Onder 
toezicht van de groepsleerkracht nuttigen zij de meegebrachte lunch. Daarna spelen ze op de speelplaats 
onder toezicht van onze huismeester en een leerkracht.  
 
Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een overeenkomst gesloten met Ludens. Deze 
organisatie verzorgt een opvang in de directe nabijheid van de school, de Kaktus. De kinderen worden na 
schooltijd opgehaald door een medewerker van Ludens om ze naar de BSO te brengen. De ouders 
schrijven zelf hun kind in bij Ludens. Informatie is te vinden op www.ludens.nl. 
 
Ziekte 
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch door te geven of de 
schoolvoicemail in te spreken. Om 8.45 uur worden alle groepen gecheckt op de aanwezigheid van de 
kinderen, en wordt naar het contactadres gebeld bij afwezigheid zonder melding vooraf.  
Het ziekteverzuim onder de leerkrachten van onze school is doorgaans laag, maar het zal u niet ontgaan 
zijn dat het de laatste jaren erg moeilijk is om invallers te vinden. 
Bij ziekte van één van onze leerkrachten proberen we vervanging te regelen. Wanneer dit niet mogelijk 
is, zijn collega’s doorgaans bereid zich extra in te zetten. Soms zal de kleinste groep over de andere 
groepen verdeeld worden of wordt (als eerste) groep 8 naar huis gestuurd. De volgende afspraken 
moeten dan wel in acht genomen worden: 
- de ouders worden vooraf telefonisch of via de e-mail op de hoogte gesteld; 
- voor leerlingen voor wie geen opvang is, moet binnen de school opvang worden verzorgd; 
- als meerdere opeenvolgende dagen kinderen naar huis gestuurd moeten worden, dan zullen de 
groepen rouleren. 
 
 
 

http://www.ludens.nl/
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Regeling voor schorsing en verwijdering 
Ofschoon we dit nog nooit bij de hand hebben gehad, vermelden we dat er een officiële procedure 
bestaat binnen de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) voor de schorsing en verwijdering van 
leerlingen. Deze regeling is in te zien op school en via de website te downloaden. 
 
Verlof 
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof of geoorloofd verzuim. Hiervan is echter alleen sprake 
in bijzondere gevallen, zoals bij een officieel jubileum of een begrafenis van een familielid. 
Verlofaanvragen worden individueel in behandeling genomen en aan de wettelijke bepalingen getoetst. 
Voor extra verlof moet tijdig schriftelijk of via de mail een verzoek worden ingediend bij de directie. Dit 
verzoek moet bijtijds worden gedaan, omdat bij afwijzing door de directeur in beroep kan worden 
gegaan bij de leerplichtambtenaar. Alle verzuim, ook het te laatkomen, wordt geregistreerd; 
ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de Afdeling Leerplicht van de Gemeente Utrecht. Voor 
dokters- en tandartsbezoek dient via de mail melding te worden gemaakt, uiterlijk 24 uur voorafgaand 
aan het geplande bezoek. 
 
Absentie koorzingen 
Wanneer het niet mogelijk is om aan een viering of concert mee te doen, wordt van de ouders verwacht 
dat zij tijdig dispensatie aanvragen bij de directie, bij voorkeur via de mail. Bij concurrerende belangen 
wordt de aanvraag in alle redelijkheid gewogen. Mocht op korte termijn een afmelding nodig zijn, 
bijvoorbeeld in verband met acute ziekte, dan kan gemaild worden naar: afmelden@Kathedrale 
Koorweb.nl 
 
 
Spreekuren 
De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt haar altijd aanspreken en indien nodig een afspraak 
maken, bij voorkeur via haar e-mailadres: margriet@koorschoolutrecht.nl. 
 
Onderwijsgids van het ministerie van OCW 
Voor belangstellenden is op school de onderwijsgids van het ministerie van OCW verkrijgbaar. Deze gids 
geeft de ouders informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het onderwijs. 
 
Mobiele telefoons 
De mobiele telefoon is bij het alleen naar en van school reizen een extra veilige communicatiebron. Op 
school mogen zij echter in beginsel niet worden gebruikt. De afspraak is dat mobieltjes gedurende de 
schooltijd uit staan en bij binnenkomst meteen bij de groepsleerkracht in bewaring worden gegeven.  
 
 
11. Muziek Spelenderwijs 
  
 
De Kathedrale Koorschool heeft bijna zestig jaar ervaring in het geven van muzieklessen aan kinderen. 
Met ingang van schooljaar 2016-2017 wordt muziekles gegeven volgens de Kodály-werkwijze. (zie 
hiervoor, onder 3. Wat leren de kinderen?) 
 
Op de Koorschool kunnen kinderen instromen vanaf groep 5. Graag bieden we jongere kinderen ook de 
mogelijkheid muziekles te krijgen volgens de Kodály werkwijze. Op de Koorschool worden muzieklessen 
gegeven, gericht op kinderen uit groep 2 en 3, en voor kinderen uit groep 4 en 5, onder de naam ‘Muziek 

mailto:afmelden@kkuweb.nl
mailto:afmelden@kkuweb.nl
mailto:margriet@koorschoolutrecht.nl
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Spelenderwijs’. De lessen vinden plaats na schooltijd, van 15.30 u - 16.00 u (groep 2 en 3) en van 16.00 u 
tot 16.45 u (groep 4 en 5) in de concertzaal van de Koorschool, en worden gegeven door Margareth 
Iping, tevens als muziek-en dramadocente verbonden aan de Koorschool. Meer informatie vindt u op de 
website onder het kopje ‘Spelenderwijs’. 
 
 
 12. Contact 
 
 
Namen en contactgegevens schoolteam 
 
Margriet van der Ploeg, directeur-bestuurder (ma t/m do) 
margriet@koorschoolutrecht.nl 
 
Angélique de Vroome, leerjaar 4/5 (ma, di, woe en vr) 
angelique@koorschoolutrecht.nl 
 
Marlies Edelbroek, leerjaar 6 (wo, do, vr) 
marlies@koorschoolutrecht.nl 
 
Margareth Iping, vakleerkracht muziek, drama en vocale vorming, cultuurcoördinator, dirigent 
Kinderkoor Spelenderwijs (di, wo, do, vr) 
margareth@koorschoolutrecht.nl 
 
Daniel Salbert, vakleerkracht muziek; detachering via Koninklijk Conservatorium Den Haag (do) 
dsmusicus@gmail.com 
 
Daniel Hartvelt, leerjaar 8, gymleerkracht (ma, di, woe, do) 
daniel@koorschoolutrecht.nl 
 
Irene van Ditmarsch, leerjaar 87 (ma, di, woe) 
irene@koorschoolutrecht.nl 
 
Lahbib Harrachi, huismeester (niet op vr-mi) 
lahbib@koorschoolutrecht.nl 
 
Intern Begeleider: 
Daniel Hartvelt (do) 
ib@koorschoolutrecht.nl 
 
Administratie: 
Femke van Arnhem (donderdagochtend) 
administratie@koorschoolutrecht.nl  
 
 
 
 

../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/margriet@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/angelique@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/marlies@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/margareth@koorschoolutrecht.nl
http://dsmusicus@gmail.com
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/daniel@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/irene@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/lahbib@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/ib@koorschoolutrecht.nl
mailto:administratie@koorschoolutrecht.nl
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Verdere belangrijke adressen 
 
Secretariaatsadres Schoolbestuur 
t.a.v. Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK) 
Plompetorengracht 5 
3512 CA Utrecht 
tel. 030-2319456 
Mailadres: koorschool@koorschoolutrecht.nl 
 
Ouderraad 
Mailadres: ouderraad@koorschoolutrecht.nl 
 
Medezeggenschapsraad 
Mailadres: MR@koorschoolutrecht.nl  
 
Intern contactpersoon (klachtenregeling) 
Irene van Ditmarsch, leerkracht, e-mail: irene@koorschoolutrecht.nl 
 
Externe vertrouwenspersoon 
 
Landelijke Klachten Commissie Katholiek Onderwijs 
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/adressen-landelijke-klachtencommissies-in-het-
onderwijs 
 
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 
Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht 
Tel: 0900 – 1113111 
 
Schoolarts GG/GD Gemeente Utrecht: Jessica Maltha 
Jeugdverpleegkundige: Gerda Hulleman 
Telefoon: 030-2863300 
GGDMBJGZCPT@Utrecht.nl 
 
 
Inspectie van het onderwijs 
E-mail: info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl 
 
Voor vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
Buitenschoolse Opvang: Ludens Kinderopvang 
Abstederdijk 303, 3582 BK Utrecht, tel. 030-2567070 
E-mail: ip@ludens.nl, www.ludens.nl    
 
 
 

../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/koorschool@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/ouderraad@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/ouderraad@koorschoolutrecht.nl
mailto:MR@koorschoolutrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/irene@koorschoolutrecht.nl
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/adressen-landelijke-klachtencommissies-in-het-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/adressen-landelijke-klachtencommissies-in-het-onderwijs
mailto:GGDMBJGZCPT@Utrecht.nl
../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ludens.nl/
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Kathedrale Koor Utrecht 
Secretariaatsadres: p/a Plompetorengracht 5, 3512 CA Utrecht 
E-mail: info@Kathedrale Koorweb.nl 
 
Samenwerkingsverband Utrecht (SWV Utrecht PO) 
Perudreef 90 
3563 VE  Utrecht 
www.swvutrechtpo.nl 
tel. 030-3031222 
 
 
 
De volgende docenten zijn niet in dienst van de Koorschool, maar geven na schooltijd les in het gebouw: 
 
Ana Belén Martin Bernabeu, piano 
T: 0653717098 
M: abmbernabeu@gmail.com 
 
 
Nanette van Amerongen, viool en altviool 
T: 0641 077433 
M: nanettevanamerongenviool@gmail.com 
 
 
Nynke Lambooij, viool 
T: 06 40401479 
M: mail@nynkelambooij.nl 
 

../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/DFB08244-337C-4B66-AF1C-5FB423E460C1/info@kkuweb.nl
http://www.swvutrechtpo.nl/
mailto:abmbernabeu@gmail.com
http://nanettevanamerongenviool@gmail.com
mailto:mail@nynkelambooij.nl
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Datum: 16 juli 2019

Jaarplan 2019 - 2020

Kathedrale KoorschoolKathedrale Koorschool
UTRECHT



JAARPLAN 2019 - 2020

School Kathedrale Koorschool

Datum 18-06-2019

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken
we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden

1. 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en versterken we het aanbod voor de
beter presterende leerlingen

2. 2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en stellen we meetbare doelen

3. 3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu de kwaliteit ervan

4. 4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind vanuit zijn eigen
verwondering en interesse kan werken aan het thema.

Kathedrale Koorschool

Jaarplan 2019 - 2020 2



Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de
leerlingen beter in beeld en versterken we het aanbod voor de
beter presterende leerlingen

groot

GD2 Streefbeeld 2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter
presterende leerlingen en stellen we meetbare doelen

groot

GD3 Streefbeeld 3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs
aan en bewaken we continu de kwaliteit ervan

groot

GD4 Streefbeeld 4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en
thematisch, zodat elke kind vanuit zijn eigen verwondering en
interesse kan werken aan het thema.

groot

GD5 Kunstzinnige vorming Het bestuur ontwikkelt een visie op samenwerking met het
KKU of anderszins

groot

GD6 Aandachtspunten
Financieel beleid

De Koorschool bezit enkele panden. Het is zaak dat het
bestuur deze zo goed mogelijk beheert, teneinde de
huurinkomsten in te zetten voor de school

groot

KD1 Levensbeschouwelijke
identiteit

De visie op levensbeschouwelijke vorming wordt helder
geëxpliciteerd naar ouders

klein

KD2 Kunstzinnige vorming We willen, evenals we doen bij ons gewone onderwijs,
systematisch het muziekonderwijs beoordelen

klein

KD3 Afstemming De leraren geven een gedifferentieerde instructie aan
begaafde leerlingen

klein

KD4 Afstemming De leraren zorgen voor een gevarieerd aanbod aan
verdiepings- en verrijkingsstof

klein

KD5 De schoolleiding De schoolleider is tevens bestuurder. Een aandachtspunt bij
onze kleine organisatie met hoge ambities is het organiseren
en verdelen van de taken

klein

KD6 Professionele cultuur opzetten Professionele Leergemeenschap klein

KD7 Het schoolklimaat De school moet er verzorgd uitzien klein

KD8 Veiligheid De leraren treden effectief op als er gepest wordt klein

KD9 Contacten met ouders De school informeert ouders voldoende over de ontwikkeling
van hun kind

klein

KD10 Privacybeleid De Koorschool werkt systematisch aan alle documenten en
verordeningen die komen kijken bij het AVG- proof zijn

klein

KD11 Aandachtspunten
Financieel beleid

Het bestuur van de Koorschool maakt goede en adequate
afspraken omtrent de verhuur van haar panden

klein
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Uitwerking GD1: 1. Op onze school brengen we de kenmerken van de leerlingen beter in beeld en versterken
we het aanbod voor de beter presterende leerlingen

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod

Huidige situatie + aanleiding Veel van onze leerlingen zijn begaafd, presteren bovengemiddeld en hebben
uitdaging nodig.

Gewenste situatie (doel) We kennen de kenmerken van onze leerlingen en hebben een voldoende
aanbod voor hen die beter presteren.

Activiteiten (hoe) 1. In kaart brengen meerbegaafde leerlingen groep 5 via DHH protocol 
2. Verhogen kennis op het gebied van persoonlijkheidskenmerken en
leerniveaus 
3. Stappen zetten in het ontwikkelen van didactiek rondom 21st century skills,
executive functies en procesgerichte feedback 
5. We vergroten ons aanbod op basis van bovenstaande acties

Consequenties organisatie Werkgroep stuurt aan 
3x bijeenkomst werkgroep 
5x (deel) teamvergadering

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 en 27

Eigenaar (wie) Voorzitter werkgroep

Meetbaar resultaat Meer kennis van en meer aanbod van en voor begaafde leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni- teamvergadering

Borging (hoe) Vastleggen beleid m.b.t. leerlingkenmerken en aanbod 
In alle teamvergaderingen op de agenda, notulen verwerken in beleid. 
Koppelen aan groepsbezoeken
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Uitwerking GD2: 2. Op onze school geven we uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen en stellen
we meetbare doelen

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Momenteel geven we een korte uitleg aan allen. De beter presterende
leerlingen gaan vervolgens aan de slag. De leerkracht gaat verder met de
leerlingen die minder presteren. Er is geen expliciete instructie aan beter
presterende leerlingen. We hebben de ambitie om deze laatstgenoemde
leerlingen hierin beter tegemoet te komen, om er uiteindelijk meer uit te halen.

Tijdens de laatste groepsbesprekingen hebben de ib-er en directeur een
globaal streefdoel opgesteld, uitgaande van de huidige resultaten. Dit moet
verder ontwikkeld.

Gewenste situatie (doel) Onze leraren geven uitleg op niveau voor de beter presterende leerlingen 
We stellen ambitieuze streefdoelen op t.a.v. de toetsresultaten

Activiteiten (hoe) 1. Uitzoeken hoe we het beste instructie voor beter presterende leerlingen
kunnen geven 
2. We beperken ons daarbij tot lezen, taal, spelling en rekenen 
3. We ondersteunen elkaar bij het voorbereiden van de lessen 
4. We proberen de instructie uit en evalueren het resultaat 
5. Uitgaande van de huidige streefdoelen, stellen we deze na de volgende
toetsronde bij 
6. We gaan nu uit van schoolresultaten, maar formuleren gaandeweg
groepsdoelen

Consequenties organisatie 1. Voorbereiden gedifferentieerde instructie door ib-er en directeur 
2. 3x bijeenkomsten team t.a.v. instructie 
3. Na groepsbesprekingen meetbare doelen opstellen en evalueren (PDCA) 
3. Klassenbezoeken door ib-er en directie

Consequenties scholing Collegiale consultatie 
Teamscholing

Betrokkenen (wie) team en directie ib-er

Plan periode wk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) Nog onbekend

Meetbaar resultaat Gerichte instructie aan begaafde leerlingen 
Groepsdoelen worden gesteld en geëvalueerd en bijgesteld. Ze maken een
wezenlijk onderdeel uit van ons onderwijs.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni- teamvergadering

Borging (hoe) Vastleggen van beleidsafspraken hierover.
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Uitwerking GD3: 3. Op onze school bieden we hoogwaardig muziekonderwijs aan en bewaken we continu de
kwaliteit ervan

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Muziekonderwijs

Huidige situatie + aanleiding De muziekdocenten hebben zich een breed en rijk curriculum eigen gemaakt in
de afgelopen tijd. Nu is het zaak dat dit goed gedocumenteerd wordt.

Gewenste situatie (doel) We hebben het Kodály- curriculum aangevuld met alle oefeningen en
activiteiten die in de afgelopen jaren plaatsgevonden hebben tijdens de muziek-
koor- en dramalessen

Activiteiten (hoe) De beide muziekdocenten gaan alle oefeningen en activiteiten opschrijven.

Consequenties organisatie Ons curriculum is dan een feit. Een brondocument waar we gebruik van kunnen
maken tijdens de lessen. Bij eventuele (langdurige) afwezigheid van de
muziekdocenten, ligt dit er in ieder geval.

Consequenties scholing n.v.t.

Betrokkenen (wie) de muziekdocenten

Plan periode wk 31, 32, 33, 34 en 35

Eigenaar (wie) Muziekdocenten

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat In kaart gebracht curriculum

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Jaarlijks

Borging (hoe) N.v.t.
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Uitwerking GD4: 4. Op onze school bieden we de zaakvakken geïntegreerd en thematisch, zodat elke kind
vanuit zijn eigen verwondering en interesse kan werken aan het thema.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Wereldoriëntatie

Huidige situatie + aanleiding Op de Koorschool gebruiken we verschillende methodes en lesmaterialen
naast elkaar. De lessen zijn daardoor vaak weinig uitdagend voor kinderen die
meer aan kunnen.

Gewenste situatie (doel) De leerlingen werken met een geïntegreerde zaakvakkenmethode en kunnen
zelf keuzes maken in wat ze willen leren rond een bepaald onderwerp.

Activiteiten (hoe) 1. Een werkgroep komt tot een methodekeuze, na inventarisatie wensen team 
2. Aanschaf methode 
3. De werkgroep stelt een implementatieplan op

Betrokkenen (wie) werkgroep, team en directie

Plan periode wk 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Werkgroep

Meetbaar resultaat We hebben een geïntegreerde methode voor zaakvakken aangeschaft 
Er ligt een implementatieplan

Borging (hoe) De afspraken rond het werken met de methode worden vastgelegd
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Uitwerking GD5: Het bestuur ontwikkelt een visie op samenwerking met het KKU of anderszins

Thema Kunstzinnige vorming

Resultaatgebied Samenwerking

Huidige situatie + aanleiding De kinderen van groep 7 en 8 van de Koorschool maken deel uit van het
Kathedrale Koor. Ook de groepen 5 en 6 (zij het in mindere mate), doen mee
met vieringen en missen. Door de veranderende maatschappij is deze
samenwerking ook aan verandering onderhevig geweest. De
vanzelfsprekendheid is er niet meer. We vinden deze samenwerking juist van
groot belang. Het is voor kinderen een verrijkende ervaring om, naast
kinderkoorrepertoire, vertrouwd te raken met geestelijke muziek van de
klassieke meesters. De parochie waarmee we samenwerken staat in de
toekomst voor ingrijpende keuzes. Komend jaar beraden we ons op de keuzes
die er mogelijk komen. Koorschool en koorbestuur gaan allebei van het
standpunt uit dat ze de samenwerking willen continueren.

Gewenste situatie (doel) Komen tot een helder plan, waarin de samenwerking wordt gecontinueerd.

Activiteiten (hoe) Overleg binnen eigen kringen van school- en koorbestuur en gezamenlijk
overleg. Raadplegen ouders als achterban.

Consequenties organisatie Nog onbekend.

Consequenties scholing Nv.t.

Betrokkenen (wie) schoolbestuur, schoolteam, koorbestuur, ouders en leerlingen.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21,
22, 28, 29, 30 en 31

Eigenaar (wie) Schoolbestuur en koorbestuur

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) -

Borging (hoe) -
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Uitwerking GD6: De Koorschool bezit enkele panden. Het is zaak dat het bestuur deze zo goed mogelijk
beheert, teneinde de huurinkomsten in te zetten voor de school

Thema Aandachtspunten Financieel beleid

Resultaatgebied Huisvesting

Huidige situatie + aanleiding De Koorschool bezit een viertal monumentale panden in de Utrechtse
binnenstad. Drie ervan worden verhuurd. Deze huursituatie kan optimaler dan
hij nu is. Het geld dat vrijkomt vanwege de huur, kan dan worden ingezet om
het schoolpand op te knappen en te verbouwen m.b.v. een onderwijskundige
visie.

Gewenste situatie (doel) Komen tot een eigentijds, gerestaureerd en gerenoveerd schoolgebouw.

Activiteiten (hoe) Overleg met huidige huurder 
Plannen maken en zoeken naar investeerders, fondsen 
Programma van eisen opstellen

Betrokkenen (wie) schoolbestuur en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Koorschoolbestuur

Kosten (hoeveel) Nog onbekend
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Uitwerking KD1: De visie op levensbeschouwelijke vorming wordt helder geëxpliciteerd naar ouders

Thema Levensbeschouwelijke identiteit

Resultaatgebied levensbeschouwelijke vorming

Huidige situatie + aanleiding De identiteit van de Koorschool was anno 2017 onduidelijk. Het onderwerp was
lang niet besproken. De nieuwe directeur nam het initiatief om tijdens een
studiedag hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Gewenste situatie (doel) De levensbeschouwelijke visie van de Koorschool is duidelijk en wordt helder
geëxpliciteerd naar ouders.

Activiteiten (hoe) 1. In 1 teamvergadering aan het begin van het jaar, stellen we als team vast
hoe we onze identiteit gedurende dit schooljaar handen en voeten geven 
2. In een tweede vergadering in januari evalueren we de gemaakte afspraken 
3. Tijdens een speciale ouderbijeenkomst doen team en MR verslag van het
vastgestelde kader m.b.t. identiteit

Consequenties organisatie 1x teamvergaderig 
1 avond met ouders, team en MR

Betrokkenen (wie) team en mr

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 2, 3, 4 en 5

Eigenaar (wie) Team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni- teamvergadering

Borging (hoe) Vastleggen van gemaakte afspraken m.b.t. levensbeschouwelijke vorming

Uitwerking KD2: We willen, evenals we doen bij ons gewone onderwijs, systematisch het muziekonderwijs
beoordelen

Thema Kunstzinnige vorming

Resultaatgebied Muziekonderwijs

Gewenste situatie (doel) zie streefdoel nummer 3

Plan periode wk

Uitwerking KD3: De leraren geven een gedifferentieerde instructie aan begaafde leerlingen

Thema Afstemming

Activiteiten (hoe) Zie de opzet bij streefbeeld 2

Plan periode wk

Uitwerking KD4: De leraren zorgen voor een gevarieerd aanbod aan verdiepings- en verrijkingsstof

Thema Afstemming

Activiteiten (hoe) Zie de opzet bij streefbeeld 2

Plan periode wk
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Uitwerking KD5: De schoolleider is tevens bestuurder. Een aandachtspunt bij onze kleine organisatie met
hoge ambities is het organiseren en verdelen van de taken

Thema De schoolleiding

Resultaatgebied De schoolleiding

Gewenste situatie (doel) Het als directeur- bestuurder komen tot een goed beheersbare werkverdeling in
de organisatie

Activiteiten (hoe) Twee keer per jaar, tijdens gesprekken met het bestuur de taken en
belastbaarheid evalueren 
Zo nodig keuzes maken en die communiceren aan belanghebbenden 
Eventueel uitbreiding van ondersteunende zaken, of aansluiting bij een
stafbureau

Betrokkenen (wie) bestuur en directeur- bestuurder

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 10, 11, 12, 13 en 14

Eigenaar (wie) Directeur- bestuurder

Uitwerking KD6: opzetten Professionele Leergemeenschap

Thema Professionele cultuur

Resultaatgebied Professionele cultuur

Gewenste situatie (doel) Het op een professionele manier onderzoek doen en leren met en van elkaar

Activiteiten (hoe) Het kiezen van een heldere en begrensde leervraag i.s.m. met de studenten
van de Marnixacademie 
Het middels onderzoek en overleg beantwoorden van de leervraag

Betrokkenen (wie) pgl bestaande uit collega's en studenten

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 3, 4 en 5

Eigenaar (wie) PGL

Uitwerking KD7: De school moet er verzorgd uitzien

Thema Het schoolklimaat

Resultaatgebied Huisvesting

Gewenste situatie (doel) Zie aandachtspunten financieel beleid

Plan periode wk
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Uitwerking KD8: De leraren treden effectief op als er gepest wordt

Thema Veiligheid

Resultaatgebied Veiligheid

Gewenste situatie (doel) Het sneller in gebruik nemen van een stappenplan dat ingezet wordt als er
sprake is van regelmatig ongewenst gedrag

Activiteiten (hoe) De ib-er zet in overleg met de leerkracht en directeur het stappenplan in
werking. 
We evalueren de inzet ervan en stellen zo nodig bij.

Betrokkenen (wie) team en directie ib-er

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB-er

Kosten (hoeveel) -

Uitwerking KD9: De school informeert ouders voldoende over de ontwikkeling van hun kind

Thema Contacten met ouders

Resultaatgebied Contacten met ouders

Gewenste situatie (doel) Komen tot een optimalere informatievoorziening voor ouders m.b.t. de
ontwikkeling van hun kind.

Activiteiten (hoe) Uitbreiden driehoeksgesprekken 
Kijkmomenten in de klas organiseren 
Bijwonen van een les in de groep

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 en 18

Eigenaar (wie) Team, directie

Kosten (hoeveel) -

Uitwerking KD10: De Koorschool werkt systematisch aan alle documenten en verordeningen die komen
kijken bij het AVG- proof zijn

Thema Privacybeleid

Resultaatgebied Privacybeleid

Gewenste situatie (doel) De Koorschool is AVG- proof

Activiteiten (hoe) Veel documenten zijn al vastgelegd rondom deze wetgeving, maar nog niet
alle. 
De FG-er van de Koorschool zorgt voor een regelmatige check.

Betrokkenen (wie) directeur- bestuurder, fg-er en team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 2, 3, 4 en 5

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) De gemaakte uren voor de FG-er worden vergoed.
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Uitwerking KD11: Het bestuur van de Koorschool maakt goede en adequate afspraken omtrent de verhuur
van haar panden

Thema Aandachtspunten Financieel beleid

Resultaatgebied Huisvesting

Gewenste situatie (doel) Komen tot een reële en gewenste huursituatie van een aantal panden die de
Koorschool bezit.

Activiteiten (hoe) Zoeken nieuwe huurder 
Opstellen nieuw huurcontract

Betrokkenen (wie) schoolbestuur

Plan periode wk 41, 42, 43 en 44

Eigenaar (wie) Schoolbestuur

Kathedrale Koorschool
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Scholing IB-er de ib-er schooljaar 2019-2020 Marnixonderwijscentrum 2450

Coaching startende leerkracht startende leerkracht schooljaar 2019-2020 eigen ICO-er -
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