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Voorwoord 
 
Onze school is vernoemd naar de Pecten jacobaeus, de jakobsmantel of sint-

jakobsschelp. De harde schaal van deze schelp herbergt en beschermt een 
kwetsbaar organisme. Jacobus de Meerdere was een visser en hij volgde Christus 

op diens tochten. De schelp werd naar hem vernoemd en werd het symbool van 
de pelgrims.  
 

Onze school, RKB de Schelp, herbergt de meest kwetsbare wezens van onze sa-
menleving, kinderen. Wij bieden hen een veilig onderkomen en nemen hen een 

eind mee op de tocht naar volwassenheid. Op onze school doen zij de nodige 
kennis op en leren zij hoe zij zich, zonder de beschermende schaal van de 
Schelp, kunnen handhaven in hun latere leven. 

 
In schelpen groeien parels. Binnen RKB de schelp is ieder kind een parel en mag 

het uitgroeien naar eigen vorm kleur en grootte. Onze parels mogen er zijn. 
 
 

 
Namens het team, 

 
Margreet de Boer, 
Directeur 
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1.1    Waarom een ondernemingsplan? 
Om aan de ambitie, verwoord in het voorwoord, te kunnen voldoen, gaan we re-
gelmatig en systematisch na of we de dingen die we zeggen ook doen én of we 

die dingen goed doen. Sluiten we aan bij de eisen die toekomstgericht onderwijs 
vraagt? Klopt onze visie en missie? Waar moeten we bijstellen, verbeteren, ver-
nieuwen? Leggen we onze lat hoog genoeg? 

In het ondernemingsplan laten we zien dat we deze vragen serieus nemen en 
geven we aan welke antwoorden wij de komende vier jaren gaan geven. 

 

1.1.1 Algemeen kader van het ondernemingsplan 
 

  Stichtingsondernemingsplan 

”Ieder kind verdient innovatie en kwaliteit’’ 

  

  Centrale doelen en resultaten 
 

 

      

  Schoolondernemingsplan per school   

  School specifieke doelen en resultaten   

      

 

De centrale doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en worden steeds zoveel 
mogelijk geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis 

voor de schooljaarplannen die jaarlijks door de directeur worden opgesteld en die 
goedkeuring behoeven van de voorzitter van het College van Bestuur. Waar mo-
gelijk zijn bij de resultaten concrete indicatoren en criteria geformuleerd. Over de 

uitvoering van de jaarplannen rapporteren de scholen door middel van manage-
mentrapportages. Deze kunnen leiden tot een bijstelling van de schooljaarplan-

nen. 
Op deze manier ontstaat een jaarlijkse planning- en controlecyclus die gericht is 

op voortdurende verbetering in alle lagen van de organisatie. De centrale doel-
stellingen uit het stichtings-ondernemingsplan vormen de basis voor de specifie-
ke resultaten die iedere school in enig jaar wil realiseren. Deze worden in een 

schoolondernemingsplan vastgelegd en met de voorzitter van het College van 
Bestuur geëvalueerd aan de hand van managementrapportages. Refererend aan 

het bestuursakkoord moet opgemerkt worden dat Primenius lid is van de PO-
raad. In die hoedanigheid heeft het bestuur zich geconformeerd aan de be-
stuursafspraken met het ministerie van OC&W. 

1.0 Inleiding 

1.0 Inleiding 
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De PO-Raad en OCW komen de volgende doelstellingen overeen: 

- In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan 
voor onderwijs en ICT opgesteld, gebaseerd op hun visie op onderwijs. 

- 90% van de scholen gebruikt in 2020 dagelijks digitaal leermateriaal in het 

primair proces. 
- Daartoe hebben de leraren voldoende ICT-basisvaardigheden en zetten ze de-

ze in hun lespraktijk in. 
 
Voor het ”Bestuursakkoord” zie bijlage 1. 

 

1.1.2 Voor wie is dit plan? 
Het ondernemingsplannen is gericht op te realiseren doelen voor de komende 
vier jaren. Het is een leidraad voor te ontwikkelen beleid en het wordt jaarlijks 

bijgesteld. 
 

Rkb De Schelp is een onderdeel van de Stichting Primenius. Primenius heeft 
5000 Leerlingen en 500 medewerkers. Het beleid van de school zal daarom niet 
los staan van het stichtingsbeleid. Samen, bestuur en directeuren, hebben we 

aangegeven welke doelen wij binnen onze stichting willen nastreven. Het beleid 
van RKB de Schelp sluit hierbij naadloos aan. 

 
Het ondernemingsplan bepaalt de koers die de directie met de school gaat varen. 

Daarnaast is het ondernemingsplan ook bedoeld voor het overkoepelend bestuur 
en de ouders. Zij kunnen kennis nemen van de gestelde doelen en nagaan of 
deze doelen ook gehaald worden. 

 

1.1.3 Procedure totstandkoming ondernemingsplan 
Op basis van de door de voorzitter van het College van Bestuur vastgestelde ka-
ders schrijft de directie van de school het ondernemingsplan. Daarna wordt het 

plan voorgelegd aan het team van de school en vervolgens aan de medezeggen-
schapsraad en het College van Bestuur. 

 
In het plan worden doelen gesteld voor de komende vier jaar, 2015 – 2019, en 
door middel van jaarplannen wordt aangegeven wat er in een bepaald kalender-

jaar gerealiseerd zal worden. 
 

 

1.2    Karakteristiek voor onze school 
RKB de Schelp is een basisschool die zich in de omgang met elkaar en anderen 
laat inspireren door onder meer de bijbel.   

Wij geloven in kinderen. Dat betekent dat wij de kinderen de kans geven het 
beste uit zichzelf te halen. 
Wij zijn ambitieus en willen goed onderwijs geven aan onze leerlingen.  

Kinderen op de Schelp voelen zich veilig, prettig en uitgedaagd. 
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2.1    Missie 
De Schelp is een Rooms Katholieke basisschool die zich in de omgang met elkaar 
en anderen laat inspireren door de bijbel en met name door het leven van Jezus 

van Nazareth.   
De Schelp gelooft vanuit die inspiratiebron in kinderen, is ambitieus en wil door 
het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op cognitief- en sociaal maat-

schappelijk gebied maximale leerkansen aan kinderen bieden en ze het maximale 
uit zichzelf leren halen. Kinderen op De Schelp voelen zich veilig, prettig en uit-

gedaagd 
 

2.2    Visie 
De visie van de Schelp is opgebouwd uit een aantal centrale onderdelen. Onze 

onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten zijn bepalend voor de manier 
waarop wij ons onderwijs vormgeven en voor de manier waarop wij ons handelen 
richting geven. Zij vormen samen met onze leidende principes, die vertaald zijn 

in gezamenlijke waarden, de bouwstenen van onze visie op onderwijs en opvoe-
ding. Deze bouwstenen hebben wij vervolgens vertaald in een aantal centrale 

doelen en uitgangspunten, waarin ons geloof in kinderen helder tot uitdrukking 
komt. 

  

2.2.1 Onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten 
- Katholieke identiteit 
- De school is van ons allemaal 

- Kinderen verschillen, onderwijs maakt het verschil. 
- Een doorgaande leerlijn  
- Een leven lang leren 

- Omgevingsgericht  
 

2.2.2 Gezamenlijke waarden  
De gezamenlijke waarden van onze school vloeien voort uit onze onderwijskun-

dige en pedagogische uitgangspunten. Ze geven antwoord op de vraag wat we 
belangrijk vinden, hoe we willen zijn, zowel naar binnen toe als naar buiten. On-

ze gezamenlijke waarden geven richting aan ons handelen, aan de manier waar-
op we met elkaar en met kinderen om willen gaan. 
- Respect, zorg en aandacht voor elkaar 

- Gelijkwaardigheid 

- Gevoel voor succes (positieve benadering en waardering) 

- Vertrouwen 

- Samenwerking en verbondenheid 

2.0 Strategisch 
deel 
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- Effectieve communicatie 
- Verantwoordelijkheid 

- Veiligheid/geborgenheid  
- Gevoel voor humor en enthousiasme. 
 

2.2.3 Centrale doelen 
Nu we onze onderwijskundige – en pedagogische uitgangspunten samen met on-

ze gezamenlijke waarden uiteengezet hebben, komen we hier tot een vertaling 
naar gemeenschappelijke doelen. 
  

- Wij willen levensbeschouwing ontwikkelen bij al onze leerlingen. 
- Versterking samenhang tussen teamleden en ouders. 

- Wij werken aan goed onderwijs, dat afgestemd is op ieder uniek kind en voor 
alle kinderen kansen creëert om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. 

- Wij creëren voor onze kinderen een uitnodigende en uitdagende leeromge-
ving. 

- Wij benaderen kinderen op een positieve manier en leren ze ook anderen po-

sitief te benaderen. 
- Wij werken continu aan een positief werk-  en leerklimaat. 

- Wij werken aan een goed ondersteuningssysteem. 
 

De missie en visie zijn in een apart document uitgewerkt. 
 

2.3    Missie en visie gerelateerd aan de bijbel 
Iedere Katholieke school heeft een duidelijk herkenbare plaats binnen de lokale 

geloofsgemeenschap. Dit kunnen we vaststellen op basis van de onderstaande 
resultaten. 

 

2.3.1 Onze visie op identiteit  
Onze visie en inzet is de katholieke identiteit als een kernwaarde uit te werken 
met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen 

ons onderwijs.  
Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vierin-
gen, kringgesprekken en sociale omgang. De identiteitsvisie hebben we uitge-

werkt in een document waarbij we - vanuit de Bijbelse traditie -  spreken over 
vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school.  

 

2.3.2 Ons beleid op hoofdlijnen 
- Vieren 

De vieringen op RKB de Schelp zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere 

momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven sa-
men beleven. 

- Leren 

Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we 
vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken 

uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen 
we met de kinderen vertalen naar het leven in onze tijd. 

- Zorgen 
Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar 
binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke 

school spelen daarbij belangrijke waarden en normen - zoals een positieve 
kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar - een rol.  
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- Gemeenschapsvorming 
RKB de Schelp is als school zelf een gemeenschap en staat middenin de 

maatschappij.  
Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met 
mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol 

omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarbij we samenwerken 
op het gebied van onderwijs en opvoeding. 

 

2.3.3 Doelstellingen beleidsterrein Identiteit 
- De katholieke identiteit is duidelijk zichtbaar binnen de school 
- De goede verbondenheid tussen parochie en school. 

- De herijking van onze visie wordt in 2016 afgerond.  
 

2.4    Sterkte/ zwakte analyse 
Om een goed beeld te krijgen van wat er de komende jaren moet gaan verande-

ren of verbeterd moet worden is er een zgn. SWOT-analyse gemaakt. Aan het 
team, de ouder adviescommissie, de medezeggenschapsraad en de oudervereni-
ging is om input gevraagd. Daarnaast zijn het meerjaren schoolplan en de uitslag 

van de oudertevredenheid enquête gebruikt.  
Bij het opstellen van de strategische doelstellingen is een confrontatie matrix in-

gevuld. 
 

2.5    Strategische doelstellingen en ambities 
 

2.5.1 Algemeen 
Bij het formuleren van de strategische doelstellingen van RKB de Schelp zullen 

we rekening moeten houden met de strategische doelstellingen van onze Stich-
ting Primenius. Onze doelstellingen zullen in de lijn moeten liggen van de doel-

stellingen van de stichting. De stichtingsdoelstellingen zijn voor ons het referen-
tiekader. 
 

2.5.2 Strategische doelstellingen 
1. De kenmerken van onze school zijn de zorg en aandacht voor elkaar, de rust, 

de sfeer, de orde en de structuur. Deze worden uitgedrukt in zichtbare waar-
den en normen. Door deze waarden en normen te herijken en stevig te bor-

gen willen we onze herkenbaarheid, onze onderwijskundige en levensbe-
schouwelijke identiteit, versterken.  

2. We hebben een open cultuur, veel enthousiasme en inzet. We gaan deze ei-
genschappen gebruiken bij het maken van keuzes en het opkomen voor ons-

zelf.  
3. Openheid gaan we gebruiken voor de communicatie met onze ouders op in-

houd en diepte.  

4. Wij willen ons pedagogisch/didactisch handelen richten op leerlijnen en het 
eigenaarschap van het leren bij de leerlingen.  

5. Wij werken mee aan het ontwikkelen van een nieuw schoolgebouw, waarin 
onze onderwijskundige visie duidelijk tot zijn recht komt. 

6. We willen RKB de Schelp een duidelijk gezicht geven tussen de andere scho-

len in het nieuwe gebouw. 
7. Techniek heeft de toekomst en zal een ruime plek binnen ons onderwijs krij-

gen. 
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2.6  Onze positionering 
 

2.6.1 Ons onderscheidend onderwijsconcept 
Leerlijnen vormen de leidraad voor ons pedagogisch didactisch handelen. Het 
eigenaarschap van het leren ligt bij de leerlingen. 

 
Binnen ons onderwijs leggen wij de volgende accenten: 
- Sociale vaardigheden (o.a. het omgaan met de social media, KiVa). 

- Digitalisering van de onderwijsmethoden (werken met IPad/tablet). 
- Techniek (aansluiting bij Bètapunt Noord).  

- Kunst en cultuur. 
 

2.6.2 Imago 
Wij staan bekend om: 

- Onze levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit 
- De kenmerken van onze school zorg; aandacht, rust, sfeer, orde en structuur  
- De zichtbare waarden en normen 

 

2.7    Het motto  
 

“De Schelp gelooft in kinderen.”  
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3.1    Onderwijs 
 
3.1.1 Algemeen 
Onze ontwikkeling brengt met zich mee dat we steeds onze doelen en werkwijze 

evalueren en aanpassingen doorvoeren om de gestelde doelen te halen. 
 

3.1.2 Onderwijsconcept 
Ieder kind is uniek. In onze school doet ieder kind er toe en wordt voor ieder 

kind bepaald wat het nodig heeft om te komen tot maximale zelfontplooiing bin-
nen de mogelijkheden van RKB De Schelp. Het kind wordt hier actief bij betrok-

ken (eigenaarschap). Een kind is meer dan alleen didactische kenmerken, daar-
om besteden wij evenredig veel aandacht aan de algehele ontwikkeling, waarin 
motivatie, sociaal – emotionele en creatieve ontwikkeling en betrokkenheid zijn 

verankerd. Ieder kind is ingedeeld in een gecombineerde groep met leeftijdsge-
noten, zodat het zich leert te identificeren.  

- Aan de hand van een meerjarenbegroting zorgen wij er voor dat materialen 
en methodieken eigentijds zijn. Op die manier voorkomen wij dat er gewerkt 
wordt met verouderd materiaal.  

- Bij alle vakken houden wij de doorgaande leerlijn scherp in de gaten. Wij zor-
gen voor een activerende instructie en leren kinderen te reflecteren op eigen 

werk (eigenaarschap). 
- Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben volgen wij het Schoolondersteu-

ningsprofiel van de stichting Primenius.  

- We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20-
01. In dit verband zijn afspraken gemaakt over wat ouders mogen verwach-

ten van het onderwijs van de school.  Goede kwaliteit van onderwijs is voor 
ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste onderwijs.  

- In het Schoolondersteuningsprofiel en het bijbehorende schoolprofiel is te le-
zen over onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen.  

 
3.2    Passend onderwijs voor elk kind 
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten 
en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is 

om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.  
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20-01. 

 

3.2.1. Doelen passend onderwijs 
Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 
- Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. 

3.0 Tactisch 
deel 
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- Het kind, als het kan, naar een reguliere school gaat. Als dat niet kan, naar 
het speciaal onderwijs.  

- Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. 
- De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de 

beperkingen. 

- Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 
 

3.2.2 Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling 
Sinds 1 augustus 2014 heeft RKB de Schelp een zorgplicht. Dit houdt in dat onze 

school een passende plek moet zoeken, als een kind extra ondersteuning nodig 
heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: 

- Een aanbod op onze school, RKB de Schelp; 
- Een aanbod op een andere reguliere school; 
- Een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, 

omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is. 
 

3.2.3 Basisondersteuning: begeleiding op elke school 
Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de onder-

steuning die alle scholen, dus ook RKB de Schelp, binnen het samenwerkingsver-
band (in de regio) bieden. De scholen in het samenwerkingsverband maken hier-
over onderling afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp voor leerlingen met 

dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding 
aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. De 

kwaliteit moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. 
 

3.2.4 Extra begeleiding en ontwikkelingsperspectief 
Naast de basisondersteuning kunnen scholen extra begeleiding aan leerlingen 

bieden. Het is ook mogelijk dat er een aparte voorziening in de school wordt in-
gericht. Bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met autisme. Wanneer dat 

nodig is en hiervoor de mogelijkheid bestaat, zal RKB de Schelp deze extra bege-
leiding en deze extra voorzieningen bieden. 
 

RKB de Schelp maakt een ontwikkelingsperspectief voor alle leerlingen die bege-
leiding krijgen bovenop de basisondersteuning. Hierin beschrijven wij de onder-

wijsdoelen voor de betreffende leerling. Welk niveau kan het kind behalen en 
welke ondersteuning heeft hij of zij daarbij nodig? RKB de Schelp overlegt met 
de ouder(s)/verzorger(s) over de invulling van het ontwikkelingsperspectief. 

 
Met de invoering van het ontwikkelingsperspectief wil de overheid de kwaliteit 

van de extra begeleiding in het onderwijs waarborgen. 

 

3.3    Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden 
Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veran-
derd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de 
zogenoemde 21st century skills.  

 
Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, 

creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, 
kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een be-

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/benodigde-vaardigheden-voor-de-21ste-eeuw/
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trokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste 
eeuw.  

 
 

                 
 
 
3.4   Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs 
1* In augustus 2016 ligt er een duidelijk herijkt visiestuk en is het protocol klaar 

voor hoe aan onze onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit bin-
nen het nieuw schoolgebouw gestalte wordt geven. 

3* Drie keer per jaar verschijnt er een themanummer over een leerinhoudelijk 
thema. Dit thema wordt in de diepte uitgewerkt in, voor niet professionals, 

begrijpelijke taal. We willen hiermee bereiken dat de ouders hun kinderen ook 
thuis beter kunnen ondersteunen o.a. op het moment dat de school daarom 
vraagt. 

5* In 2019 werkt iedere leerkracht vanuit leerlijnen, ondersteund door digitale 
hulpmiddelen als de IPad. 

5* In 2016 is de IPad een hulpmiddel binnen ons onderwijs. 
5* In 2019 bepaalt 80% van de leerlingen de eigen leerdoelen. 
* De cijfers verwijzen naar de strategische doelstellingen. 

 

3.5    Personeel 
 

3.5.1 Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid 
Om optimale ontwikkelkansen voor onze leerlingen te creëren, stellen wij hoge 

eisen aan onze leerkrachten. Op de Schelp is iedereen aanspreekbaar op een 
professionele houding: we zorgen voor een permanente ontwikkeling van onze 
eigen deskundigheid en werken resultaatgericht. We leren van onze praktijk en 

voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van ons onderwijs. 
Mensen worden ingezet op posities en taken waar ze goed in zijn en waarbij ze 

zich prettig voelen, waar ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen en daartoe uit-
gedaagd worden. Professionele groei is voor ons het uitgangspunt. 
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Op stichtingsniveau is integraal personeelsbeleid ontwikkeld en dit wordt op 
schoolniveau uitgevoerd. De kenmerken hiervan zijn: 

- Van ieder personeelslid is er een bekwaamheidsdossier 
- Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling 
 

De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwik-
kelgesprekken) is erop gericht het beste uit mensen te halen. 

 
Collegiale consultaties, coaching en klassenbezoeken door directeur en IB-er zijn 
gericht op versterking van het pedagogisch didactisch handelen van de leer-

krachten in de klas en het optimaliseren van leerresultaten bij de leerlingen. 
Kortom, op een professionele cultuur. 

 
Het personeelsbeleid is erop gericht om aan ons strategische beleid uitvoering te 
geven en onze school binnen Uithuizen nog steviger te positioneren.  

 

3.5.2 Uitgangspunten formatie 
Het formatiebeleid is vastgelegd in een formatieplan dat ieder schooljaar op-
nieuw wordt vastgesteld. 

De belangen van de leerlingen van RKB de Schelp staan voorop.  
De school is gehouden aan de afspraken met het College van Bestuur, de zgn. 

taakstelling, die aangeeft hoeveel fte’s in een schooljaar besteed kunnen worden. 
Bij het opstellen van het formatieplan zal zoveel mogelijk rekening worden ge-

houden met de wensen van het personeel. De directeur neemt gemotiveerd een 
besluit met betrekking tot het honoreren van deze wensen. 
Bij zwaarwegend bezwaar van de ouders wordt het plan bijgesteld. 

 
Ieder jaar opnieuw wordt het formatieplan opgesteld aan de hand van de stand 

van zaken op dat moment; aantal leerlingen, GLE-budget, inzetbaarheid perso-
neel. 
Het aantal uren en/of deeltijdbanen wordt telkens opnieuw bekeken. 

 
Het formatieplan is een voorlopig plan. In verband met veranderingen van 

groepsgrootte, wettelijke maatregelen en/of onvoorziene omstandigheden gedu-
rende het schooljaar kunnen er wijzigingen in het plan aangebracht worden. 
 

3.5.3 Uitgangspunten taakbeleid 
Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken en alge-
mene schooltaken. In de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar wor-
den de taken verdeeld binnen het team. Hierbij wordt getracht de taken zoveel 

mogelijk evenredig te verdelen over de teamleden en passend bij hun eigen 
voorkeuren en kwaliteiten. RKB de Schelp heeft een klein team, daarom wordt er 

jaarlijks goed gelet op wat er wel en wat er niet gedaan wordt. 
 

3.5.4 Scholing 
Op RKB de Schelp maken we onderscheid tussen teamscholing en individuele 

scholing. Beide vormen van scholing zijn gericht op deskundigheidsbevordering 
van de leerkrachten binnen het onderwijs op RKB de Schelp. Beleid en budget 
bepalen welke scholing er gevolgd wordt. 
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Ons integraal personeelsbeleid houdt in dat wij de competenties van de perso-
neelsleden afstemmen met de doelen van de school. Onder die competenties val-

len kennis, houding en vaardigheden. 
Integraal personeelsbeleid is gericht op resultaten en op de toekomst. Het effec-
tief benutten van de kwaliteiten heeft een positief effect op het onderwijskundig 

proces en draagt zo bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs op RKB de 
Schelp. 

 

3.5.5 Doelstellingen beleidsterrein Personeel 
2* RKB de Schelp werkt ook in de periode 2015-2019 met een “Afspraken en 

besluitenlijst”. Met betrekking tot de afspraken en besluiten willen wij hande-

len volgens de regels van een professionele cultuur. 
4* Scholing ‘denken in leerlijnen’. Leerkrachten moeten weten welke doelen ge-

haald moeten worden binnen de achtereenvolgende leerjaren. Niet de metho-

de is leidend, maar de leerstof. 
4* Scholing in het voeren van leergesprekken. Leergesprekken zijn nodig om te 

bewerkstelligen dat de leerlingen eigenaar worden van het eigen leren. In de 
gesprekken wordt achterhaald welke doelen een leerling zichzelf wil stellen 
om uiteindelijk te gaan leren vanuit een intrinsieke motivatie. 

4* In schooljaar 2017-2018 zijn alle medewerkers vanuit hun intrinsieke motiva-
tie actief en zichtbaar bezig met zich verder te bekwamen en dit wordt vast-

gelegd met (de observatielijsten en de klok in) COO7.  
* De cijfers verwijzen naar de strategische doelstellingen. 

 

3.6 Marketing 
 
3.6.1 Ons onderscheidend vermogen 
RKB de Schelp heeft in Uithuizen een unieke grondslag en vertaalt dit in onder-

wijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met een geheel eigen sfeer en karakter: 
- We bieden de leerlingen een veilig sociaal klimaat. 
- We zijn voortdurend in ontwikkeling door middel van het project “Onderwijs 

Anders”. Dit project wordt begeleid door externe deskundigen. 
- We hebben een uitgebreide informatievoorziening voor de ouders, variërend 

van nieuwsbrieven en informatieavonden tot website en facebook.  
- We volgen de onderwijskundige ontwikkelingen op de voet en denken vooruit. 

 Dit product willen wij onder de aandacht brengen van onze doelgroep. 
 

3.6.2 Onze doelgroep 
- De ouders van de leerlingen van RKB de Schelp 

- Rooms-katholieke ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar in de omtrek 
van RKB de Schelp en Uithuizen. 

- Ouders met een andere religie en niet religieuze ouders van kinderen tussen 

de 0 en 12 jaar in de omtrek van RKB de Schelp en Uithuizen. 
 

3.6.3 Leerling prognose 
In de regio heerst krimp. Alle scholen in Uithuizen krijgen daar mee te maken. 

Een positief punt is de uitbreiding van bedrijvigheid in de Eemshaven, o.a. door 
de vestiging van het datacentrum van Google. Het kan zijn dat werknemers ook 

in (de omgeving van) Uithuizen gaan wonen. 
Ook het sluiten van scholen in de omgeving zou gunstig kunnen zijn voor het op 
peil houden van het leerlingaantal. 
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3.6.4 Doelstellingen beleidsterrein Marketing 
3* Wij willen de naamsbekendheid van RKB de Schelp vergroten in het dorp en 

omliggende plaatsen. 

6* Augustus 2016 is het nieuw schoolgebouw gerealiseerd. De vleugel van RKB 
de Schelp heeft de kenmerken die vastgelegd zijn in de visie van RKB de 

Schelp m.b.t. dit gebouw: 
- Licht en lucht. De lokalen zijn voorzien van veel glas en er heerst een gezond 

binnenklimaat. 

- Ruimte. De lokalen zijn ruim opgezet evenals de ruimtes waarin kinderen el-
kaar kunnen ontmoeten. De lokalen zijn voorzien van schuifpuien aan de bin-

nen en aan de buitenkant. 
- Openheid. De bouw is transparant, zodat er een verbinding mogelijk is tussen 

binnen- en buitenwereld en omgekeerd. 

- Beslotenheid. De vleugel van RKB de Schelp is een plek waar de school aan 
haar eigen Katholieke identiteit werkt, bijvoorbeeld door middel van vierin-

gen. Daarnaast zijn er plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken om 
even alleen aan het werk te gaan. 

7* In augustus 2016 willen wij een eigen gezicht geven aan RKB de Schelp bin-

nen het nieuwe gebouw. RKB de Schelp gaat zich duidelijk onderscheiden van 
de andere twee scholen. 

     * Het cijfer verwijst naar de strategische doelstellingen. 

 

3.7   Communicatie 
 

3.7.1 Visie op communicatie 
Communicatie is het middel om je doel te bereiken. Door communicatie (intern 

en extern) worden verschillende groepen met elkaar verbonden. We vinden het 
belangrijk dat team, kinderen, ouders en omgeving weten waar we als school 

voor staan en waar we op school mee bezig zijn.  
 

3.7.2 Algemene communicatiedoelen 
Wij willen een open en transparante communicatie met onze ouders en onze om-

geving. 
 

Wij beschouwen ouders als onze partners. Partners vertrouwen elkaar, houden 
elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen op school en  maken zaken be-
spreekbaar. 

 

3.7.3 Voorwaarden communicatiedoelen 
- De school is gemakkelijk toegankelijk. 
- Communicatie op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en open-

heid. 
- De school legt verantwoording af m.b.t. haar beleid en handelen. 

- De school verstrekt relevante informatie aan de ouders over hun kinderen. 
- De school is uitnodigend richting ouders om specifieke kennis en kwaliteiten 

in te zetten. 

- Actieve belangstelling voor iedereen die bij school betrokken is. 
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3.7.4 Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 
Persoonlijke ontmoetingen staan bij ons op de eerste plaats. Wij leven echter in 
een steeds verder digitaliserende maatschappij. Daar spelen wij op in door meer 

en meer gebruik te maken van ICT bij de communicatie tussen alle bij de school 
betrokkenen. 

 

3.7.5 Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 
3* Vanaf augustus 2015 willen wij de communicatie intern en extern verbeteren 

en uitbreiden. 

3* Vanaf augustus 2015 willen wij de ouders/verzorgers nog beter op de hoogte 
houden van de stand van zaken met betrekking tot het onderwijs op RKB de 
Schelp. Wij willen daarmee de ouderbetrokkenheid vergroten. 

 
* Het cijfer verwijst naar de strategische doelstellingen. 

 

3.7.6 Overzicht tactische doelen 
Zie bijlage 2. 
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4.1    De kwaliteitscyclus  
 

                

                                       P Ontwerpen                         D Uitvoeren 

                           Plannen                                Doen           
                         

                                                  
                                          

                       A Bijstellen                          C Controleren 

                            Acteren 

 
Binnen onze stichting hanteren wij de zgn. PDCA-cyclus. De cirkel beschrijft vier 
activiteiten die op alle verbeteringen in onze organisatie van toepassing zijn. De 
vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garan-

deert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. De vier activitei-
ten in de kwaliteitscirkel van zijn: 

- PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbe-
tering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen 
vast. 

- DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 
- CHECK: Meet het resultaat van de verbetering, vergelijk deze met de oor-

spronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 
- ACT: Bijstellen en borgen aan de hand van de gevonden resultaten bij 

CHECK. 

 
Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een proces op deze manier in 

staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Dit is een altijd 
voortdurend proces. 
 

4.1.1 Het instrumentarium 
In ParnasSys is een kwaliteitscontrole systeem ingebouwd, ParnasSys Integraal. 
Dit instrument gaan we vanaf 2015 gebruiken.  
 

4.1.2 Uitwerking doelen PDCA-cyclus 
Zie bijlage 3.  
 

4.0 Operationeel 
deel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
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Bijlage 1  
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    Bijlage 2: Overzicht tactische doelen 

Doelen 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Augustus 2016 ligt er een duidelijk herijkt visiestuk en is het 
protocol klaar voor hoe aan onze onderwijskundige en le-
vensbeschouwelijke identiteit binnen het nieuw schoolgebouw 
gestalte wordt geven. 
 

    

Drie keer per jaar verschijnt er een themanummer over een 
leerinhoudelijk thema. Dit thema wordt in de diepte uitge-
werkt in, voor niet professionals, begrijpelijke taal.  We 

willen hiermee bereiken dat de ouders hun kinderen  ook 
thuis beter kunnen ondersteunen o.a. op het moment  dat de 
school daarom vraagt. 

 

 
 

   

In 2019 werkt iedere leerkracht vanuit leerlijnen.     
In 2016 is de IPad als hulpmiddel bij het onderwijs inge-
voerd. 

    

In 2019 bepaalt 80% van de leerlingen de eigen leerdoelen.     
RKB de Schelp werkt ook in de periode 2015-2019 met een 
“Afspraken en besluitenlijst”. Met betrekking tot de afspraken 

en besluiten willen wij handelen volgens de regels van een 

professionele cultuur. 
 

    

Scholing denken in leerlijnen. Leerkrachten moeten we ten 
welke doelen gehaald moeten worden binnen de achtereen-
volgende leerjaren. Niet de methode is leidend,  maar de 

leerstof. 
 

    

Scholing in het voeren van leergesprekken. Leergesprekken 
zijn nodig om te bewerkstelligen dat de leerlingen  eigenaar 
worden van het eigen leren. In de gesprekken  wordt achter-

haalt welke doelen een leerling zichzelf wil  stellen om uitein-
delijk te gaan leren vanuit een intrinsieke motivatie. 

    

Wij willen de naamsbekendheid van RKB de Schelp vergroten 
in het dorp en omliggende plaatsen. 
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Augustus 2016 is het nieuw schoolgebouw gerealiseerd.  Dit 
gebouw biedt: 
- Licht en lucht. De lokalen zijn voorzien van veel glas en 
 er heerst een gezond binnenklimaat. 

- Ruimte. De lokalen zijn ruim opgezet evenals de ruimtes 
 waarin kinderen elkaar kunnen ontmoeten. De lokalen 
 zijn voorzien van schuifpuien aan de binnen en aan de 
 buitenkant. 
- Openheid. De bouw is transparant, zodat er een ver- 
 binding mogelijk is tussen binnen- en buitenwereld en  
 om gekeerd. 

- Beslotenheid. De vleugel van RKB de Schelp is een plek 
 waar de school aan haar eigen Katholieke identiteit 
werkt, bijvoorbeeld door middel van vieringen. Daarnaast zijn 
er  plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken om 
 even alleen aan het werk te gaan. 
 

Vanaf augustus 2016 willen wij een eigen gezicht  geven aan 
RKB de Schelp binnen het nieuwe gebouw.  RKB de Schelp 
gaat zich duidelijk onderscheiden van de  andere twee scho-
len. 
 

    

Vanaf augustus 2015 willen wij de communicatie intern  en 
extern verbeteren en uitbreiden. 

 

    

Vanaf augustus 2015 willen wij de ouders/verzorgers nog 
beter op de hoogte houden van de stand van zaken met be-

trekking tot het onderwijs op RKB de Schelp. Wij willen 
daarmee de ouderbetrokkenheid vergroten. 
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Bijlage 3: Uitwerking doelen PDCA-cyclus 
 

DOMEIN: ONDERWIJS 

PLAN DO CHECK en ACT 
Indicatoren Norm Activiteiten Planning Middelen Verant-

woorde-

lijk(en) 

Financiën Instrument Evaluatie en 

actie 

Missie/visie levens-
beschouwelijke en 

onderwijskundige 

identiteit 

Visie/missie Met identiteitsbege-
leider mis-

sie/visiestuk schrij-

ven  

januari 
2016 

“Oude” vi-
sie/missie 

document 

Directie  Matrix identi-
teitsbegeleider 

december 2016 

Onderwijsinhoudelij-
ke communicatie 

3x per jaar een 
themanummers 

Themanummers sa-
menstellen 

februari, 
juni, no-
vember 

 Directie, 
MIB 

  januari 2016 

Leerlijnen Onderwijs aan de 
hand van leer-
lijnen 

Leerlijnen bepalen 
schoolvakken. 

1 septem-
ber 2016 

Referentie-
kaders / 
kerndoelen 

Directie, 
MIB, team 

 Methoden Juli 2017 

IPad IPad als hulpmid-
del bij de vakken 

taal en rekenen. 

Plan invoering maken 
en uitvoeren 

Augustus 
2015 tot 

augustus 
2016 

iPads Directie Financie-
ring ter 

overweging 
door de 
ouders 

 Augustus 2016 

Leerdoelen Leerlingen bepa-
len eigen leerdoe-

len 

Voeren van leerge-
sprekken. 

1 septem-
ber 2015 

Plan leerge-
sprekken 

Directie, 
MIB, team 

 Plan leerge-
sprekken 

januari 2016 

         

DOMEIN: PERSONEEL 

PLAN DO CHECK en ACT 
Afspraken en beslui-
ten 

Afspraken- en 
besluitenlijst  

Afspraken en beslui-
ten borgen 

1 januari 
2016 

 Directie  Afspraken / 
besluitenlijst 

december 2015 

Agenda teamoverleg Format agenda 
met afspraken en 
besluiten. 

Controle nakomen 
afspraken en be-

sluiten. 
 

Format maken. 
Controle uitoefenen. 

1 januari 
2016 

 Directie  Format agenda december 2015 
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Scholing Teamscholing 
denken in leer-
lijnen. 

Scholing CEDIN 1 januari 
2016 

 Directie, 
MIB 

€ 1000,-  december 2015 

Scholing Teamscholing 
leergesprekken. 

Uitvoering volgens 
plan 

Zie plan  Directie, 
MIB 

  december 2015 

 

DOMEIN: MARKETING 

PLAN DO CHECK en ACT 

PR Folder RKB de 
Schelp. 

Folder ontwerpen. 
Folder drukken 

1 septem-
ber 2015 

 Directie   augustus 2015 

Website Voor leerkrachten 

toegankelijke 

website. 

Website aanpassen. 1 maart 

2015 

 Directie   augustus 2015 

Schoolgebouw Nieuwe school Plannen, ontwerpen, 
inrichten 

1 augus-
tus 2016 

 CvB 
directie 

 Ontwerp archi-
tecten 

 

Profilering Protocol profile-
ring onderwijs-

kundige en le-
vensbeschouwe-
lijke identiteit. 

Protocol schrijven in 
samenwerking met 

identiteitsbegeleider. 

Januari 
2016 

 Directie   december 2016 

         

DOMEIN: COMMUNICATIE 

PLAN DO CHECK en ACT 

Schoolgids, website, 
protocol identiteit 

Zorgen voor een 
up to date school-
gids, website en 
protocol identiteit. 

Schoolgids, website 
en protocol aanpas-
sen 

augustus 
2015 

 Directie   december 2015 

Onderwijsinhoudelij-

ke communicatie 

3x/jaar thema-

nummer 

Themanummers 

schrijven. 

februari, 

juni, no-
vember 

 Directie, 

MIB 

  december 2015 
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FORMULIER “INSTEMMING ONDERNEMINGSPLAN” 

 
Verklaring medezeggenschapsraad 
 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te 
stemmen met het ondernemingsplan van RKB de Schelp. 

  
Namens de MR, 
(handtekening voorzitter) 

 
  

 
 

 

Uithuizen,  
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FORMULIER “VASTSTELLEN ONDERNEMINGSPLAN” 
 
Het College van Bestuur van de Stichting Fidarda en SKOD heeft het onderne-

mingsplan van RKB de Schelp vastgesteld. 
 
 

Het college van Bestuur 
 

 
________________________________ plaats 

 
________________________________ datum 
 

 
 

 
 
________________________________ handtekening 

 
 

________________________________ naam 
 
________________________________ functie 

 
 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


