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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING  
 
 
De School; Kbs Jan Bunnik 
Basisschool Jan Bunnik is een plek waar kinderen en leraren samen werken, samen leren, samen spelen en                                 
samen leven. Ouders/ verzorgers hebben een deel van hun opvoedingstaak toevertrouwd aan mensen, die                           
opgeleid zijn om kinderen opvoedkundig en onderwijskundig te begeleiden op weg naar zelfstandigheid.                         
Betrokkenheid van ouders is heel belangrijk en regelmatig overleg tussen ouders en leraren is noodzakelijk.  
De school bestaat sinds 1971 en is al vele jaren een vertrouwde plek voor kinderen, hun ouders/ verzorgers en 
het team.  
 
 
Wie zijn wij? 
Kbs Jan Bunnik is een Katholieke school gelegen in het landelijke dorp Lopik. Wij stellen het kind centraal binnen onze 
school en stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele behoeften van onze leerlingen.  
Vanuit dit perspectief probeert de Jan Bunnikschool de kinderen op te voeden tot jonge, sociaal voelende mensen die 
begrip voor elkaar opbrengen. “Ook al kom je uit een andere cultuur of heb je een andere godsdienst, we respecteren 
elkaar. Iedereen is anders en dat is juist heel fijn want op die manier kun je nog meer van en met elkaar leren!” 
 
De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij de ouders/ verzorgers. De ouders dienen daarom 
zoveel mogelijk bij de school en haar activiteiten betrokken te worden. Om als partners in opvoeding, vorming en scholing 
te kunnen samenwerken dienen ouders en teamleden afspraken met elkaar te maken.  
Ouders en teamleden hebben elkaar hard nodig, werken samen, zoeken gezamenlijk naar oplossingen voor ontstane 
problemen, bemoedigen en ondersteunen elkaar in het belang van de ontwikkeling van het kind. Ouders en teamleden zijn 
gelijkwaardig aan elkaar en respecteren elkaar. Zij spreken elkaar aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
vorming van het kind, vanuit de eigen deskundigheid als opvoeder thuis en/of begeleider op school.  
 
Katholieke basisschool 
Kbs Jan Bunnik is een katholieke school; de enige katholieke school in het dorp Lopik. Onze katholieke 
identiteit/waarden en normen zie je terug in de begeleiding van kinderen en in de verschillende elementen 
binnen ons onderwijs zoals; 

- in het vieren van  de feesten Kerstmis, Carnaval, Pasen etc. 
- in projecten (Levensbeschouwelijk onderwijs met daarbij ook aandacht voor tradities zoals 1e 

Communie, Vormsel etc.) 
- in de verschillende excursies naar de Heilige Jacobuskerk in Cabauw. 
- in de lessen die worden gegeven vanuit de levensbeschouwelijke methode met daarin o.a. 

aandacht voor Bijbelse verhalen en de koppeling hiervan met het “hier en nu”. Thema’s als 
respectvol omgaan met elkaar, samen delen en helpen staan centraal. 

- tevens houden we ieder schooljaar een Kerstviering met kinderen, ouders en team in de 
Heilige Jacobuskerk. 
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Algemene gegevens 
Op 1 oktober 2019 telt onze school 192 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Dit komt neer op gemiddeld 24 leerlingen per 
groep. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Lopik-dorp maar we hebben ook leerlingen uit nabij gelegen plaatsen zoals 
bijvoorbeeld Jaarsveld of Uitweg. De geboortecijfers in de gemeente Lopik dalen, het percentage leerlingen dat naar de 
Kbs Jan Bunnik toestroomt blijft nagenoeg hetzelfde (rond de 29,5% van de kinderen die geboren worden in kern-Lopik).  
 
Overige informatie over de leerling- en ouderpopulatie van onze school kunt u terugvinden in het document; 
 ‘Zicht op Kwaliteit Kbs Jan Bunnik’. 
 

Het team van Kbs Jan Bunnik bestaat uit: 
- 2 directeuren (in duoschap) 
- 6 voltijd leerkrachten (4 of 5 dagen per week) 
- 7 deeltijd leerkrachten 
- 1 meerbegaafden leerkracht 
- 1 onderwijsassistent 
- 1 intern begeleider 
- 1 administratief medewerker 
- 1 conciërge/gastvrouw  

 

Het team bestaat op 1 augustus 2019 uit 1 man en verder uitsluitend  vrouwen. De gemiddelde leeftijd is dan 42 jaar. 
Nagenoeg elke groep begeleidt een stagiair, wat de lerende houding van het team onderstreept. 
Overige personeelskenmerken kunt u vinden op ‘Scholen op de Kaart’ 
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2. UITGANGSPUNTEN VAN TRINAMIEK 
 
Kbs Jan Bunnik is een van de 24 scholen die behoren bij scholenstichting Trinamiek. 

 

2.1 De collectieve ambitie van Trinamiek 
De raad van toezicht houdt namens leerlingen, ouders en belanghebbenden van de lokale 
gemeenschappen waarin scholen van Trinamiek staan, toezicht op Trinamiek. De waarden 
en belangen van leerlingen, ouders en andere belanghebbenden zijn door de raad van 
toezicht vertaald naar de volgende strategische doelstellingen. 
 

De Stichting Trinamiek bestaat, opdat alle leerlingen …  
1. zich optimaal ontwikkelen als mens in relatie tot zichzelf en in relatie tot anderen (persoonsvorming); 
2. zich optimaal ontwikkelen als mens in de samenleving (socialisatie);  
3. zich kennis en vaardigheden eigen maken die ze nodig hebben voor het verdere leven (kwalificatie); 
4. een waardevolle schooltijd beleven. 

 
Een aantal leerkrachten, directeuren en het bestuur van Trinamiek hebben deze doelstellingen vertaald naar het 
Koersplan. Hierin staat centraal ‘Samen voor Boeiend onderwijs’ met als kernthema’s: Boeiend Onderwijs, Pedagogisch 
Tact en Samen en de kernwaarden; Vertrouwen, Verbinding en Vakmanschap. 
 
Met Boeiend onderwijs bedoelen we onderwijs dat gericht is op talentontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen stimuleert om 
zich als kind in de samenleving te ontwikkelen en rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Onderwijs dat ervoor 
zorgt dat leerlingen beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die ze nodig hebben in het verdere leven. 
 
Om boeiend onderwijs te geven, beschikken de leerkrachten van Trinamiek over vakmanschap. Zij handelen vanuit 
Pedagogisch tact waardoor iedere leerling voelt dat hij/zij erbij hoort. Leerlingen ervaren gelijkwaardigheid en respect. 
Daardoor ontstaat een veilige omgeving waarin leerlingen zich fysiek, sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen. 
 
Trinamiek is een lerende organisatie. Leren doen we Samen, van en met elkaar. Bijvoorbeeld in netwerken van 
leerkrachten en in de Trinamiek Academie waar leerkrachten cursussen of trainingen volgen. Teamleren vinden we 
belangrijk en we stimuleren eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen. Ook door collegiale consultatie en door audits 
verbeteren we continu het onderwijs. Dit verbeteren doen we ook samen met leerlingen en ouders; alle scholen hebben 
een leerlingenraad en een medezeggenschapsraad. 
 
Binnen Trinamiek zien we de wereld als een systeem waarin samenhang is, relaties zichtbaar zijn en de invloed van het een 
op het ander. We zetten het vakmanschap van de leerkracht centraal (Rijnlands denken).  
 
Hierbij vindt u de link naar het Koersplan.  
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2.2 De kwaliteitsbeleid binnen Trinamiek 
Voor het behalen en borgen van de kwaliteit werken we met de kwaliteitscyclus en gebruiken we de kwaliteitscyclus en het 
stroomschema kwaliteit. 
 
Trinamiek werkt volgens de onderstaande kwaliteitscyclus: 

 

 

 

 
 

Inzoomen op Samen Leren: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DB = directieberaad 

PT = Pedagogisch Tact 

BO = Boeiend Onderwijs 

LO = Lerende Organisatie 

CvB = College van Bestuur 
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Het onderstaande stroomschema kwaliteit geeft aan hoe wij de horizontale en verticale verantwoording van ons handelen 
vormgeven. 
 

 

 

 

 

Niet de systeemwereld staat centraal, maar de leefwereld. Daar zitten de vakmensen die het verschil kunnen en moeten 
maken. We stimuleren dat mensen zelf de regie en regelruimte nemen en daarvoor is vertrouwen van de leidinggevende 
nodig. Leiding geven is dan; verbinding maken, faciliteren, coachen en dat doen wat nodig is om de zelfstandigheid te 
bevorderen. 
 
In schooljaar 2018-2019 is Trinamiek gestart met strategische personeelsbeleid.  
De Trinamiek Academie is hier een voorbeeld van. De interne opleidingstak is afgestemd op het Koersplan. Het aanbod 
richt zich op het (verder) ontwikkelen van de professionaliteit binnen de kaders van het Koersplan. De professionele 
ontwikkeling zal altijd ten dienste staan van het team, het netwerk, de projectgroep, de stichting en heeft als doel het 
geheel sterker te maken.  Een ander voorbeeld is het beleid voor studenten en starters.  
Een van de belangrijkste effecten van strategische personeelsbeleid is dat iedereen in de organisatie bewust wordt van de 
noodzaak om zich op verandering voor te bereiden. Met de huidige arbeidsmarkt is er geen apart beleid voor wat betreft de 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de schoolleiding (artikel 30 WPO). 
 

 

  

6 

Schoolplan Kbs Jan Bunnik  2019-2023                                            



 

3. TERUGBLIK BELEIDSPERIODE 2015-2019 
 
 
Onderstaand schema is een weerslag van de afgelopen beleidsperiode. Er heeft een transitie plaatsgevonden binnen de 

school van een familiaire cultuur naar een professionele cultuur waarbij de focus ligt op een veilig schoolklimaat en 

opbrengstgericht werken. 
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4. VISIE VAN DE SCHOOL  
 
 
Kernwaarden zijn de belangrijkste idealen en motieven die de school nastreeft. Op Kbs Jan Bunnik hebben wij als team met 
elkaar stil gestaan bij de vraag; “Welke waarden vinden wij als team van de Jan Bunnikschool belangrijk voor “onze” 
kinderen? Hieruit zijn vijf kernwaarden geformuleerd: respect, enthousiasme, samenwerken, bekwaam en betekenisvol. 
Alle vijf kernwaarden vinden wij van belang voor ons onderwijs en de omgang met elkaar.  
De missie van de school is dan ook; Leren doe je ván en mét elkaar! 
  
Samenwerken 
Het is van belang dat kinderen en ook volwassenen, ervaren dat het fijn is om bij elkaar te 
horen, ergens deel van te mogen uitmaken. Van de groep/klas waarin je les krijgt, van de 
school waarop je zit maar ook van de buurt waarin de school staat. Deel uitmaken van een 
groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die 
ander van betekenis te zijn. We werken en streven er dan ook naar om dmv een goede 
samenwerking met ouders, leerkrachten (en eventueel externen), het onderwijs zo passend 
mogelijk te maken zodat elk kind een eerlijke kans heeft op onderwijs nabij thuis.  
 
Betekenisvol  
Ons onderwijs geven wij betekenis door; 
-Het doel te benoemen voorafgaand aan de les. Het doel maken wij ook zichtbaar voor de kinderen; op die manier weten 
de kinderen wat ze gaan leren en heeft de lesstof een duidelijke betekenis. 
-Leerlingen intensief te betrekken bij de lessen door het gebruik van coöperatieve werkvormen. 
-Thematisch werken mede gericht op de belevingswereld van de kinderen.  
-Voorspelbaarheid van de leerkracht. Iedere leerkracht hanteert dezelfde afspraken tijdens instructie en het (ver)werken. 
Zoals bijvoorbeeld een dagplanning met leerdoelen op het bord, de vaste looprondes die de leerkrachten tijdens de les 
lopen, het gebruik van een time-timer en het zelfstandigwerken-blokje.  
-Het werken met weektaken en pluswerk zorgen wij ook voor betekenisvol en ontwikkelingsgericht onderwijs.  
-Het voeren van kindgesprekken waarin kinderen meedenken over hun leerproces. Dit verhoogt het het eigenaarschap en 
de betrokkenheid.  
 
Bekwaam 
We willen dat een ieder bekwaam kan zijn op z’n eigen niveau. “Je bent kundig, hebt de vaardigheden en kennis om het in 
de praktijk te brengen.” Dit geldt voor zowel de kinderen als voor het team. De kinderen bekwamen zich  in de 
verschillende vakgebieden die we op school aanbieden. Het is belangrijk dat we groei zien in de ontwikkeling. Blijven leren 
en de ontwikkeling volgen en sturen is dan ook van groot belang. Dit is ook voor de teamleden zo. Zij zijn bekwaam in het 
lesgeven en blijven zich bekwamen middels interne of externe nascholing omdat ook het onderwijs in ontwikkeling blijft. 
We blijven leren en groeien.  
 
Enthousiasme 
Onze teamleden staan met veel enthousiasme voor de klas en als school willen wij benadrukken dat iedereen talenten 
heeft. Zo hebben wij op school 4 keer per jaar “talentontwikkeling”. Dit is een lessenserie van 3 opeenvolgende lessen 
waarbij er allerlei workshops gehouden worden en waarop de kinderen van alle groepen in kunnen tekenen en ontdekken 
waar hun talent ligt. Als afsluiting van deze 3 lessen presenteren de kinderen wat zij geleerd hebben tijdens de lessenserie. 
Ook hebben wij afwisselend per jaar een festival en of slotfeest en schoolkamp waarbij talent, plezier, samenwerken en 
sportiviteit voorop staan. 
 
Respect  
Ieder mens wil met respect behandeld worden; Waardig en waardevol. Respect tonen voor een ander betekent dat je jezelf 
minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander. Daardoor krijgt die ander de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Met 
respect omgaan met een ander, betekent dat je oog hebt voor die ander, voor zijn/haar kwaliteiten, maar ook voor 
zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander tekort schiet, kun jij de helpende hand bieden en andersom. Zo vullen we 
elkaar aan en is iedereen gelijkwaardig.  
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5. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de onderwijskwaliteit en de inrichting 
van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen onderwijskwaliteit, onderwijstijd,  inhoud van het 
onderwijs, toets- en observatie instrumentarium en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 
 
 
5.1 ONDERWIJSKWALITEIT: AMBITIES EN BEWAKING 
Kwaliteit en kwaliteitsbewaking   
Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs. Hieronder vallen dus alle activiteiten die de school onderneemt. Dit met als doel dat ouders, leerlingen, 
leraren, bestuur, scholen voor voortgezet onderwijs en onderwijsinspectie (overheid) er vertrouwen in hebben dat nu en in 
de toekomst die kwaliteit geleverd wordt die voldoet aan de standaarden van onze school en aan de standaarden die 
ouders, bestuur en overheid van ons verwachten.  
De kwaliteit van het onderwijs is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de 
vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd, 
afspraken hierover worden opgenomen in het JBdocument of op de kwaliteitskaart. Ontwikkelpunten worden opgenomen 
in een meerjarenplanning. Op basis van deze meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld.  
De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt afgestemd op de thema’s van de school en daarbij ook dus op de 
thema’s van Trinamiek. De inzet en betrokkenheid van alle belanghebbenden in dit proces zijn van belang. Wil de school 
duurzame veranderingen en verbeteringen realiseren dan gaat het vooral om het verbeteren van het professioneel gedrag. 
Persoonlijke betrokkenheid van medewerkers is essentieel. Visie, kwaliteit en commitment zijn allen uitkomsten van 
langdurige veranderprocessen waarin mensen zelf in leren zien waar ze staan, wat hun sterke/zwakke kanten zijn, wat hun 
bijdrage aan de organisatie kan/moet zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich aan de verandering verbinden. 
Integraal kwaliteitsbeleid gaat dus volgens ons altijd hand in hand met integraal personeelsbeleid. Over de activiteiten die 
we in dit kader doen en de effecten die dat oplevert, leggen we verantwoording af naar de betreffende instanties, het 
bestuur en de ouders door middel van gesprekken of verslaglegging. 
 
 
Uitgangspunten en voorwaarden  
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele cultuur. In een 
professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten 
als voor processen die hierop van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding op 
versterking van vakmanschap, verantwoordelijkheid door vertrouwen en samenwerking die gericht is op 
kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Een klimaat waarin alle belanghebbenden zich 
positief betrokken tonen, is in sterke mate van invloed op het verandervermogen van de school.  
 
De teamleden verzorgen het onderwijs vanuit de gezamenlijke visie. Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun 
functie staan. In de praktijk betekent dit dat ze zich inzetten voor hun werk en dat ze zich blijven ontwikkelen ten behoeve 
van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol. 
 
We kiezen er nadrukkelijk voor om de persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de school- en stichtingsontwikkeling. 
Dat komt tot uitdrukking, doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de 
medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk kan niet los gezien 
worden van de ontwikkeling van de school. ‘Levenslang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren.  
 
 
  

9 

Schoolplan Kbs Jan Bunnik  2019-2023                                            



 
Schoolontwikkeling  
Om schoolontwikkeling te realiseren werkt Kbs Jan Bunnik met een systeem voor kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg is een 
leerproces waarin de Kbs Jan Bunnik, volgens een duidelijke planning, systematisch de kwaliteit van het onderwijs 
bespreekt, beschrijft, realiseert, beoordeelt en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de eisen die de overheid hier 
aan stelt, (de zogenoemde basiskwaliteit), als om de ambities die de Kbs Jan Bunnik zelf formuleert. Een goed 
kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van belangrijke kwaliteitszorgvragen rondom de volgende 
vier aspecten: de processen binnen de school, het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 
ontwikkelcapaciteit van de organisatie. 
 
Voor het systeem van kwaliteitszorg maakt de Kbs Jan Bunnik  gebruik van Ultimview (als onderdeel van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys). Met behulp van dit instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie 
uitgezet worden bij de medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit gebruikt en 
ingevuld worden. Met behulp van Ultimview wordt ook vormgegeven aan het peilen van de tevredenheid van personeel, 
ouders en leerlingen. De combinatie van vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die wordt nagestreefd. De vragenlijsten 
worden elk jaar afgenomen, voorafgaand aan de totstandkoming van het nieuwe jaarplan. De vragen die hierin 
terugkomen worden stichtingsbreed gekozen zodat de scholen onderling goed kunnen vergelijken. Op die manier kunnen 
scholen die op bepaalde punten beter scoren, de andere scholen op dit vlak helpen om te verbeteren. Het samen leren 
staat hierbij centraal. 
 
Overlegstructuur  
Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen de schoolontwikkeling. Hier wordt de dialoog gevoerd over wat goed 
onderwijs is en hoe we dit kunnen verbeteren. Het proces van kwaliteitsborging en verbetering start als het ware binnen 
deze overleggen. Daar vindt analyse en interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde veranderonderwerpen 
en vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Binnen de Kbs Jan Bunnik wordt steeds meer toegewerkt richting een 
leergemeenschap waarin gezamenlijk, in autonomie en vanuit persoonlijk meesterschap (bijvoorbeeld de specialisten), 
wordt gewerkt aan de uitwerking van de gedeelde visie. 
 
Teamoverleg / bouwvergadering / studiedagen 
Teamoverleggen, bouwvergaderingen en studiedagen vervullen een belangrijke rol binnen de school. Dit in het kader van 
bijvoorbeeld de kwaliteitszorg en/of de schoolontwikkeling. Binnen deze overleggen/studiemomenten worden 
verschillende fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In de overleggen/vergaderingen worden de onderwerpen 
besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen en uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. Om de 
voortgang van de ontwikkeling te volgen, wordt er tijdens de overleggen/vergaderingen regelmatig gereflecteerd op het 
proces, de voortgang en het effect van de verbeteractiviteiten. 
 
Toetsoverleg 
Onderdeel van de studiedag in februari en in juni, is de analyse van de toetsresultaten. Tweemaal per schooljaar worden de 
resultaten van de Cito-toetsen met het schoolteam besproken aan de hand van de trendanalyse. De groepsleerkrachten 
maken een analyse van de behaalde groepsresultaten en bespreken die met het team. Hierin wordt besproken wat de 
resultaten zijn, wat hen opvalt aan deze resultaten en wat de vervolgacties hierop zijn. Teambreed worden de 
aandachtspunten voor de komende periode vastgesteld. 
 
Groeps- en leerlingbespreking 
De intern begeleider heeft structureel 4 keer per jaar groepsbesprekingen met de leerkrachten. Dit is in verschillende 
werkvormen waaronder intervisie met 2 of 3 andere leerkrachten, individueel met de IB. Tijdens deze gesprekken wordt er 
zowel ingegaan op de groep (bijvoorbeeld mbt de groepsdynamiek) als ook op individuele kinderen. De acties die hieruit 
naar voren komen worden toegevoegd aan de groepsplannen. Leerkrachten kunnen uiteraard indien nodig extra 
besprekingen organiseren om het onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeften van de kinderen. 
 
Medezeggenschapsraad vergaderingen 
Zesmaal per jaar vinden er MR-vergaderingen plaats. In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting genomen. 
De belangrijkste onderwerpen per schooljaar worden besproken. De MR (OMR en PMR) heeft afhankelijk van het onderwerp 
advies- dan wel instemmingsrecht. 
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Overleg directeur-kwaliteitsmedewerker 
Eenmaal per jaar heeft de directeur een overleg met de medewerker Kwaliteit. Hierin bespreken we de analyse van de 
schoolresultaten en wordt er samen gekeken naar verbeterpunten en te ondernemen acties om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren.  
 
Overleg directeur-bestuurder 
Tweemaal per jaar heeft de directeur school/werkoverleg met de bestuurder. Tijdens dit overleg komen onder andere het 
schoolplan en de schoolontwikkelingen aan bod. Hierin wordt uiteraard ook de link gelegd naar het Koersplan van 
Stichting Trinamiek. Daarnaast komen ook de leerresultaten aan bod. Tijdens het werkbezoek worden er ook 
klassenbezoeken afgelegd door de bestuurder en gaat hij ook in gesprek met (MR en)  teamleden.  
 
Overleg ouders en leerkrachten 
In de ontwikkeling van het kind spelen zowel leerkrachten als ouders een zeer belangrijke rol. De leerkracht ziet het kind en 
zijn ontwikkeling tijdens lestijd. Ouders zien het kind buiten de lestijd om en maken hem/haar in andere situaties mee. Wij 
vinden het daarom van belang dat er goed overleg is om een totaalbeeld te krijgen van het kind. Aan het begin van het 
schooljaar vinden daarom afstemmingsgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over de 
onderwijsbehoeften van het kind en vindt het gesprek plaats op basis van gelijkwaardigheid. Verderop in het jaar zijn er 
momenten om de voortgang van de ontwikkeling van het kind te bespreken, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
rapportage. Tussentijds is er altijd de gelegenheid om na schooltijd met de leerkracht in gesprek te gaan. Hierbij blijft de 
ontwikkeling van het kind centraal staan. Het initiatief voor een gesprek kan zowel vanuit de leerkracht als vanuit de ouder 
komen.  
 
Gesprekkencyclus   
De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Om de voortgang van de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerkracht te volgen, wordt minimaal 2 keer per jaar een gesprek gevoerd. Klassenbezoeken vinden 
gedurende het gehele schooljaar plaats middels flitsbezoeken en worden met de leerkrachten besproken. 
In het schooljaar 2019-2020 wordt er een pilot gehouden met betrekking tot de gesprekkencyclus vanuit Trinamiek, 
waaraan de school meedoet. Het doel hiervan is; met de horizontale gesprekscyclus het vakmanschap van 
medewerkers vergroten en continu blijven ontwikkelen. Hierdoor zijn de leerkrachten/medewerkers van Trinamiek 
optimaal in staat om boeiend onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen. 
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5.2 ONDERWIJSTIJD 
Al vele jaren hanteren wij op school een continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden voor de desbetreffende 
groepen; 
 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Totaal  

groep 1  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  x  20,75u 

groep 2  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  24u 

groep 3  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-14.15u  25,75u 

groep 4  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-14.15u  25,75u 

groep 5  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-14.15u  25,75u 

groep 6  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-14.15u  25,75u 

groep 7  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-14.15u  25,75u 

groep 8  8.15-14.15u  8.15-14.15u  8.15-12.15u  8.15-14.15u  8.15-14.15u  25,75u 

 
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen, verdeeld over 8 schooljaren. Leerlingen moeten 
in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 
3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw.  
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5.3 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 
Door de Inspectie van het Onderwijs worden geen richtlijnen meer opgesteld ten aanzien van de te geven onderwijstijd per 
vakgebied. Ons aanbod is echter dusdanig afgestemd, dat we voldoen aan de gestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. 
Onderstaand overzicht geeft een richtlijn per jaargroep. 
 
Een kind uit groep 1 of 2 (onderbouw)krijgt gemiddeld 22.00 uur per week onderwijs, bestaande uit ongeveer: 

5 uur taal/lezen  
3,5 uur rekenen 
1 uur Engels 
4,5 uur werken met ontwikkelingsmateriaal 
4,25 uur spel, beweging en lichamelijke oefening 
1,75 uur pauze 
2,5 uur expressieactiviteiten 

 
Een kind uit groep 3 of 4 (onderbouw)krijgt gemiddeld 25,75 uur per week onderwijs, bestaande uit ongeveer: 

9 uur taal- en leesactiviteiten 
1 uur Engels 
5 uur rekenen en wiskunde 
1,5 uur schrijven 
2 uur kennisgebieden en verkeer 
2 uur expressieactiviteiten 
0,5 uur levensbeschouwelijk onderwijs 
2,25 uur pauze 
2,5 uur beweging, lichamelijke oefening 

 
De groepen 5 t/m 8 (bovenbouw) krijgen net als de groepen 3 en 4, 25,75 uur per week onderwijs, bestaande uit ongeveer: 

9 uur taal en lezen  
1 uur Engels 
5 uur rekenen en wiskunde 

                 1 uur schrijven 
4 uur kennisgebieden en verkeer 
1,5 uur expressieactiviteiten 
0,5 uur levensbeschouwelijk onderwijs 
2,25 uur pauze 
1,5 uur lichamelijke oefening 

 
Op de volgende bladzijde is een overzicht te vinden met de methodes die wij gebruiken om de lessen vorm te geven.  Een 
uitgebreide omschrijving van de methodes is te vinden in de schoolgids welke digitaal op onze website te vinden is; 
Website Kbs Jan Bunnik 
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  groep 1/2  groep 3  groep 4  groep 5  groep 6  groep 7  groep 8  bijzonderheden 

Zintuiglijke 
en 
lichamelijke 
ontwikkeling 

Bewegingsles-
sen in het 
speellokaal 

Basislessen bewegingsonderwijs  Cesartherapeut 
in school 

Nederlandse 
taal 

Kleuterplein, 
Begr. luisteren; 
zelf ontworpen 
lessen 

Veilig leren 
lezen 
Begr. 
luisteren;  zelf 
ontworpen 
lessen 

Estafette, Taal Actief, Nieuwsbegrip XL (nieuwe stijl)  Logopedist in 
school 

Rekenen en 
wiskunde 

Kleuterplein  Pluspunt   

Engelse taal   
Take it easy 

 

Aardrijkskun
de 

    Wijzer! Aardrijkskunde   

Geschiedenis      Wijzer! Geschiedenis   

Natuur en 
techniek 

    Wijzer! Natuur en techniek   

Maatschappe
lijke 
verhoudinge
n 

De Vreedzame school   

Geestelijke 
stromingen 

Hemel en aarde   

Expressie 
activiteiten 

Actieve deelname Kunstmenu van Kunst Centraal, 1-2-3 Zing en eigen ontwikkelde lessen   

Bevordering 
soc.redz.heid 
(ook verkeer) 

Rondje verkeer  Jeugd verkeerskrant   

Bevordering 
van gezond 
gedrag 

  Stimuleren van 
gezond eten, 
Afvalvrije 
school 

Schoolveiligh
eid/welbevin
den 

De Vreedzame School   

Bevordering 
actief 
burgerschap 
en sociale 
integratie 

De Vreedzame School   

 
Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze leermiddelen 
worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet basisschool Kbs Jan Bunnik aan de 
kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.  
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5.4 Overzicht toets en observatie instrumenten  
De resultaten van tussentijdse- en eindopbrengsten van methode- en Cito-toetsen en de gegevens over sociale 
vaardigheden worden verzameld en geanalyseerd. Voor verschillende resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de 
inspectienormen en de schoolspecifieke streefdoelen. Naast de analyse door de intern begeleider worden alle 
toetsresultaten ook door de leerkrachten geanalyseerd. De resultaten geven een beeld van de vorderingen binnen de 
genoemde vakgebieden en worden door de leerkracht als uitgangspunt genomen voor het lesaanbod en/of de extra 
ondersteuning in de komende periode. 
 
Onderstaande tabel geeft aan welke Cito-toetsen worden afgenomen op de Kbs Jan Bunnik. In groep 8 wordt als Eindtoets 
de IEP-toets afgenomen. Vanaf groep 3 worden naast de Cito-toetsen ook methodegebonden toetsen afgenomen. Deze 
toetsen zijn gekoppeld aan de methodes. 
 
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 

Groep  1/2  3  4  5  6  7  8 

Taal  Observaties 
vanuit 
Kleuterplein 

           

Lezen    DMT + AVI  DMT + AVI  DMT + AVI  DMT + AVI  DMT + AVI  DMT + AVI 

Spelling    CITO Spelling 
3.0 

CITO Spelling 
3.0 

CITO Spelling 
3.0 

CITO Spelling 
3.0 

CITO Spelling 
3.0 

CITO LOVS 
Spelling 

Woorden 
schat 

Observaties 
vanuit 
Kleuterplein 

CITO 
Woordenschat 
3.0 

CITO 
Woordenschat 
3.0 

CITO 
Woordenschat 
3.0 

CITO 
Woordenschat 
3.0 

CITO 
Woordenschat 
3.0 

CITO 
Woordenschat 
3.0 

Rekenen  Observaties 
vanuit 
Kleuterplein  

CITO 
Rekenen-Wiskun
de 3.0 

CITO 
Rekenen-Wiskun
de 3.0 

CITO 
Rekenen-Wiskun
de 3.0 

CITO 
Rekenen-Wiskun
de 3.0 

CITO 
Rekenen-Wiskun
de 3.0 

CITO LOVS 
Rekenen-Wiskun
de 

Begrijpend lezen  Observaties bij 
begrijpend 
luisteren 

Eind groep 3 
afname CITO 
Begrijpend lezen 
3.0 

CITO Begrijpend 
Lezen 3.0 

CITO Begrijpend 
Lezen 3.0 

CITO Begrijpend 
Lezen 3.0 

CITO Begrijpend 
Lezen 3.0 

CITO Begrijpend 
Lezen 3.0 

Sociaal 
Emotionele 
Ontwikkeling 

Observaties 
vanuit 
Vreedzame 
school en 
afname 
veiligheidstherm
ometer 

Veiligheidsther
mometer, 
observaties 
Vreedzame 
school 

Sociogram en 
vragenlijst 
sociale 
veiligheid 

Sociogram en 
vragenlijst 
sociale 
veiligheid 

Sociogram en 
vragenlijst 
sociale 
veiligheid 

Sociogram en 
vragenlijst 
sociale 
veiligheid 

Sociogram en 
vragenlijst 
sociale 
veiligheid 

 
In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen nu nog geobserveerd aan de hand van de methode Kleuterplein, met als doel te 
komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren. In schooljaar 2019-2020 wordt er gekozen voor 
een specifiek leerlingvolgsysteem waarbij er meer aandacht is voor de ontwikkeling van de jonge kinderen ten aanzien van 
hun leeftijd.  
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5.5 DE LEERLINGENZORG  
 
In ons document ‘Zorgplan Kbs Jan Bunnik’ hebben wij verwoord hoe wij omgaan met de leerlingenzorg en passend 
onderwijs. Daarnaast hebben wij ook een sociaal veiligheidsbeleid. Beide zijn in te zien op school.  
 
Op Kbs Jan Bunnik werken we vanuit de uitgangspunten van Opbrengst Gericht Werken, met de daarbij behorende 
cyclus. Wij streven naar actieve, ondernemende en lerende leerlingen. Dit vraagt om een veilige en stimulerende 
leercultuur. Dit doen wij door te werken met het 4D-model in onze school. Iedere leerling is uniek, maar dat 
betekent niet dat iedere leerling een eigen leeraanbod nodig heeft. Door te werken vanuit gezamenlijke leerdoelen 
en minder vanuit een gestandaardiseerd aanbod kunnen leerkrachten flexibel omgaan met het persoonlijke leerproces 
van iedere leerling. Met deze werkwijze maken we het onderwijs passender. 
Elke leersituatie bestaat uit vier sleutels: 
 
1. Als leerlingen weten aan welke doelen zij werken, zijn ze meer gemotiveerd. 
2. Vergelijk de leerling met de ambities van de school én met de eigen ambities. 
3. Convergente differentiatie. (er is een minimumdoel voor de groep als geheel, de leerkracht legt uit, doet 
voor, oefent eerst samen met de kinderen en laat hen dan zelfstandig oefenen binnen de drie niveaus van verwerking.) 
4. Leerlingen doen vaardigheden op om hun eigen leerproces vorm te geven. 
 
Op deze manier beogen we Passend Onderwijs op school 
voor alle leerlingen. De leerlingen worden in hun 
ontwikkeling gevolgd. Om de leerlingen goed te kunnen 
volgen, houden wij van iedere leerling een digitaal dossier 
bij. Hierin staan gegevens met betrekking tot het gezin, 
afspraken met ouders/verzorgers, eventuele 
handelingsplannen (werkwijze voor een speciale aanpak), 
observaties, toets gegevens en rapportagegegevens. Ook 
worden hierin de verslagen van besprekingen en eventuele 
onderzoeken bewaard. Door het goed bijhouden van de 
ontwikkelingen van de leerlingen in een 
leerlingvolgsysteem kunnen wij de vorderingen van een 
kind vanaf groep 1 tot aan groep 8 goed volgen. Aan het 
eind van het schooljaar, wordt dit dossier figuurlijk 
overgedragen aan de nieuwe leerkracht voor het 
daaropvolgende schooljaar. Dit leerlingdossier is voor de 
ouders van de leerling op aanvraag ter inzage. 
 
Wij vinden het belangrijk, dat alle kinderen zo veel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen. De leerkracht volgt de 
ontwikkeling van het kind op de voet. Dit gebeurt door observaties en toetsen. Wanneer er opvallende aandachtspunten 
zijn, worden deze door de leerkracht besproken met de interne begeleider en/of in een teamoverleg. Dit overleg dient als 
consultatie van de leerkracht; Deze krijgt adviezen om op adequate wijze met de gesignaleerde problemen om te gaan. Dit 
kunnen problemen zijn op een leergebied, maar ook sociaal-emotionele of motorische problemen kunnen aan de orde 
komen. Wanneer het aandachtspunt verder bekeken dient te worden, neemt de groepsleerkracht contact op met de 
ouder(s) om de aanpak te bespreken en verzoekt hen om toestemming. De aanpak kan bestaan uit meer observeren, 
afnemen van extra toetsen, of er wordt hulp gezocht van deskundigen buiten de school. Naar aanleiding van de uitslagen 
van het verdiepende onderzoek kan het volgende besloten worden: 
· extra aandacht in de klas (extra instructie of oefening); 
· een aangepast programma in de klas; 
· advies inwinnen middels het MDO (Multidisciplinair overleg) 
· advies voor inschakelen extern deskundige (bijv. logopedie, fysiotherapie, orthopedagoog etc. 
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Passend onderwijs 
Op Kbs Jan Bunnik zijn alle kinderen welkom. Of onze school ook de meest geschikte school is voor uw kind, hangt van 
verschillende factoren af. Bij de afweging om kinderen aan te nemen staat het belang van het kind centraal. De school 
maakt bij ieder kind een afweging of het verantwoord is om de leerling te onderwijzen bij ons op school. Mochten wij tot de 
conclusie gekomen zijn, dat de leerling op een andere school binnen ons samenwerkingsverband (Profi Pendi) beter tot 
zijn recht komt, zullen wij dit in een gesprek met de ouders aankaarten. 
 
De volgende overwegingen zullen meegenomen worden in het besluit en worden per jaar bekeken: 
· het welzijn van de leerling; 
· het kunnen bieden van een verantwoord leerrendement; 
· het kunnen bieden van voldoende ondersteuningsmogelijkheden; 
· de expertise binnen het team; 
· de samenstelling van de groep. 
 
Met het ingaan van de Wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het bestuur van de school de verplichting om 
een passende plek voor het nog niet ingeschreven kind te zoeken. Dit zal in verreweg de meeste gevallen de school van 
aanmelding zijn. In het geval dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de school in 
samenspraak met de ouders zoeken naar een wél passende plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband.  
 
In opdracht van het samenwerkingsverband Profi Pendi heeft de Kbs Jan Bunnik een schoolondersteuningsprofiel 
opgesteld, hetgeen dient om de (on)mogelijkheden ten aanzien van de ondersteuning van alle leerlingen in kaart te 
brengen. 
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6. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL 
 
IJkpunten voor de schoolanalyse zijn:  
 
Personeel: 
Bekwaamheden en bevoegdheden 
Alle teamleden zijn bevoegd en gediplomeerd. Zij hebben een Pabo diploma op HBO of hoger niveau. Als school hebben we 
de afgelopen 3 jaar te maken gehad met veel mobiliteit. Wij stimuleren de mobiliteit van teamleden binnen stichting 
Trinamiek omdat wij geloven dat door mobiliteit  iedereen in ontwikkeling blijft. Ook hebben wij een aantal specialisten of 
coördinatoren binnen onze school. Zij hebben zich verder ontwikkeld in een bepaalde richting binnen het onderwijs. De 
volgende specialisten hebben wij in school;  
-Intern begeleider 
-Taalcoördinator 
-Rekencoördinator 
-Gedragsspecialist 
-ICT coördinator 
-Talentcoach 
-Schoolopleider 
 

Ieder schooljaar stellen we binnen de teamleden projectgroepen op die zich verdiepen in en verantwoordelijk zijn voor een 
ontwikkelpunt vanuit het jaarplan binnen de school. Op die manier houden we deze speerpunten onder de aandacht van 
alle teamleden en krijgt het jaarplan echt vorm. Minimaal 4 keer per jaar wordt er een terugkoppeling per projectgroep aan 
de andere teamleden gegeven. Aan het eind van het schooljaar presenteert de projectgroep welke doelen zij bereikt 
hebben en welke actiepunten er nog zijn ten aanzien van het doel.  
 

Scholingsplan 
-Individueel scholingsplan; 
Op schoolniveau houden we jaarlijks bij welke scholing medewerkers volgen. In de jaargesprekken met medewerkers 
komt dit aan bod en daarnaast kunnen er ook tussentijds ontwikkelingsbehoeften ontstaan.  
Leerkrachten krijgen ieder jaar de mogelijkheid zich te scholen, zowel via het aanbod van de Trinamiek Academie 
als op basis van individuele scholingswensen, mits deze in lijn zijn met het koersplan en de schoolontwikkeling en deze 
bekostigd kunnen worden. 
  

-Teambreed scholingsplan; 
We hebben begeleiding op de volgende terreinen voor zolang als nodig in de komende schooljaren: 
-4D traject; Zicht op kwaliteit  (Aumac) 
-BAS+ traject (bouwen aan een adaptieve school, HU Utrecht) 
-Cultuur met Kwaliteit (Kunst Centraal, deze begeleiding loopt af in het schooljaar 2021-2022) 
 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Jaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder medewerkers, leerlingen en ouders. De meeste van deze 
onderzoeken zijn stichtingsbreed zodat er ook goed geanalyseerd en vergeleken kan worden. De resultaten van deze 
onderzoeken worden besproken met de MR en het team. Voor ouders wordt er dan meestal een ouderpanel georganiseerd 
om dieper op specifieke resultaten in te gaan.  
Opvallende resultaten worden meegenomen in het jaarplan van het daaropvolgende jaar.  
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Auditrapportages:  
Binnen Trinamiek hebben we de mogelijkheid een interne audit aan te vragen. Verzoek aan de commissie wordt uitgezet 
om deze in schooljaar 2020-2021 plaats te laten vinden op de Kbs Jan Bunnik 
Daarnaast vinden er met regelmaat collegiale consultaties (het observeren bij elkaar in de klas met een specifiek leerdoel) 
plaats tussen teamleden. Het ván en mét elkaar leren vinden wij belangrijk om in ontwikkeling te blijven.  
 
Samenvatting eigen evaluaties  
De zelfevaluaties doen we aan de hand van de afspraken zoals vastgelegd in ons borgingsdocument (JB-document). Dit 
document is in ontwikkeling en wordt steeds aangevuld met de gemaakte afspraken . Vanaf het schooljaar 2019-2020 
voegen we hier kwaliteitskaarten aan toe, om de evaluatie/bijstelling/borging scherper vast te leggen. 
 
Daarnaast wordt er ook jaarlijks gekeken naar de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen. De kinderen van de groepen 
6-8 worden middels een digitale vragenlijst ondervraagd op bijvoorbeeld hun veiligheidsbeleving binnen de school.  
Via de methode De Vreedzame School peilen we in de groepen 3 tot en met 8 ook 2x per jaar de sociale veiligheid door 
middel van een sociogram en de vragenlijst Vreedzame school. Ook de resultaten uit deze peilingen worden door de 
groepsleerkrachten geanalyseerd en actiepunten worden beschreven en uitgevoerd.  
Schoolbrede actiepunten worden opgenomen in het jaarplan.  
 
 
Resultaten van ons onderwijs  
Jaarlijks nemen wij een Eindtoets af bij de kinderen van groep 8.  De eindtoets laat zien welk niveau de leerling heeft op het 
gebied van onder andere taal en rekenen. Dat heeft twee doelen; 
-De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is daarmee een aanvulling op het 
schooladvies dat een leerling krijgt.  
-De eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van een basisschool.  
De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen en wij als school 
kunnen aan de hand van de resultaten ons onderwijs zo nodig aanpassen. 
 
Voorafgaand aan deze eindtoets geven de leerkrachten een schooladvies aan de leerling. Daarbij worden de 
schoolresultaten van minimaal de laatste drie jaar meegenomen, de leerhouding van leerling, observaties van leerkrachten 
en het totale kindbeeld. Jaarlijks geven wij in onze schoolgids een overzicht van verwijzing naar het VO van de afgelopen 
vijf jaren. De adviezen en verwijzingen zijn ook terug te vinden in; ‘Scholen op de kaart’. 
Op cognitief gebied stellen wij uiteraard ook onze ambities. Dit beschrijven wij in het document: ‘Zicht op Kwaliteit Kbs Jan 
Bunnik’ .  
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Samenwerking 
De school onderhoudt een samenwerking met vele verschillende organisaties. Hiermee willen we het onderwijs aan de 
kinderen nog beter afstemmen op hun behoeften. Enkele voorbeelden van samenwerkingspartners worden hieronder kort 
beschreven. 
 
-Andere Trinamiek scholen 
Wij werken samen met andere Trinamiekscholen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op personeelsvlak (zowel leerkrachten, 
assistenten, IB of directeuren) Ook kan deze samenwerking gezocht worden op het beleidsmatige vlak. Momenteel is er 
bijvoorbeeld ook een leerkracht die de meerbegaafde leerlingen begeleidt en zij doet dit op 4 verschillende 
Trinamiekscholen. 
-De andere scholen uit de gemeente Lopik 
Bijvoorbeeld rondom maatschappelijke thema’s, werken we samen met de andere scholen binnen de gemeente Lopik.  De 
bevrijdingsfestiviteiten, verkeersexamens of het afstemmen van het gebruik van de gymzaal wordt in goed overleg gedaan.  
-Hogeschool Utrecht 
Met de HU hebben we een goede samenwerking omdat onze schoolopleider binnen de school, nauwe contacten 
onderhoudt rondom de begeleiding van studenten of het curriculum. 
-VSO en BSO 
De BSO maakt incidenteel gebruik van het pand voor verschillende activiteiten. Ook is er indien nodig een  overdracht 
wanneer de kinderen uit school naar de BSO gaan.  
-Peuteropvang 
Indien er kinderen vanuit de peuteropvang onze school gaan bezoeken, is er een overdracht mbt de ontwikkeling van de 
leerling. Ook eventuele observaties worden doorgesproken of doorgegeven (uiteraard na toestemming van de ouders) 
-Logopedie 
Wij hebben een dag in de week een logopediste in school. Door de logopediste bij ons in huis te hebben, kunnen wij 
eenvoudig en in nauw overleg gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het kind.  
-Cesartherapie 
Binnen de school hebben we ook een Cesartherapeute. Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie 
Cesar en is daarmee gericht op de doelgroep kinderen. 
De kinderoefentherapeut behandelt verschillende problematieken, verdeeld over deze twee categorieën: 

● Houding- en bewegingsproblematieken gelijk aan die van volwassenen  
● (Senso-)Motorische problemen  

-Jeugdgezondheidszorg 
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
schoolkinderen. Wij werken indien nodig met hen samen. Bijvoorbeeld bij de schoolonderzoeken voor groep 2 en groep 7 
leerlingen. 
-BSL Lopik  
Met het Breed Sociaal Loket vanuit de gemeente Lopik, en dan met name het onderdeel Jeugd en gezin hebben wij als 
school nauw contact. Sinds 2019 is het BSL ook lijfelijk in school aanwezig voor zowel ouders, als kinderen als teamleden.   
-Het OEC  
Het OEC is het OnderwijsExpertiseCentrum van Trinamiek. www.OEC-regio-ijsselstein.nl 
Hulpvragen die wij als school hebben over de ontwikkeling van een leerling, stellen wij aan de coördinator van het OEC. Zij 
zoekt naar de juiste persoon en expertise om de hulpvraag te beantwoorden en ons als school hierin te begeleiden of te 
ondersteunen. 
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Communicatie 
Communicatie is van wezenlijk belang om de ontwikkeling van een leerling te kunnen volgen en te sturen. Wij als school 
communiceren met verschillende ‘partijen’. 
 
Communicatie met ouders 
De communicatie tussen school en ouders kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit kan middels een persoonlijk 
gesprek zijn, telefonisch of via de mail. Sinds augustus 2019 werken we met het oudercommunicatiemiddel 
‘Schoudercom’. Hiermee kunnen de ouders de school gemakkelijk bereiken en de school kan dit richting de ouders. Ook 
het uitzetten van polls, enquêtes of vragen werkt eenvoudig. Dit bevordert de oudercommunicatie met als hoofddoel korte 
lijnen te houden mbt de ontwikkeling van de leerling of de school. Door het plaatsen van blogs en foto’s, zorgt de 
leerkracht ervoor dat de ouders/verzorgers ook weten wat er speelt in de klas. 
De website van de school is duidelijk, overzichtelijk en geeft een duidelijk beeld van onze school. Naast beleidsstukken 
staat hier ook de nieuwsbrief op en ook de groepsinformatie met bijvoorbeeld de leerdoelen per groep. 
-Maandelijks ontvangen ouders een nieuwsbrief waarin zowel onderwijsinhoudelijke als praktische zaken te lezen zijn. 
-Waar nodig ontvangen ouders tussentijds berichten.  
-We hebben een sterke MR vertegenwoordiging die de ouders goed informeert door middel van een nieuwsbericht in de 
nieuwsbrief van de school. 
-We hebben jaarlijks minimaal 1 bijeenkomst met een ouderpanel rondom beleid/verbeterpunten in de school. 
-Een maal per jaar hebben we een ouderavond rondom thema’s aangedragen door ouders (in samenwerking met de MR en 
de ouderraad) 
 
Communicatie met leerlingen 
Uiteraard communiceren we met de kinderen over hun ontwikkeling. Zo is er tussen leerkracht en leerling over en weer 
communicatie, de gehele dag door. We voeren ook specifieke kindgesprekken, gericht op het leerproces.  
Ook hebben we een leerlingenraad die eens in de zes tot acht weken bij elkaar komt. Zij bespreken met een 
vertegenwoordiger van de school over schoolbrede zaken variërend van de veiligheid in school tot duurzaamheid.  
 
Besluitvorming 
In onze teamoverleggen starten we standaard met een meetronde en bij besluiten maken we gebruik van de consent 
methode. Consent betekent dat je besluiten neemt waar geen van de aanwezigen een overwegend, beargumenteerd 
bezwaar op heeft. Zo worden gedragen besluiten genomen en voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag 
uitvoering aan wat besloten is. 
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7. AMBITIES EN MEERJARENBELEID OP HOOFDLIJNEN 
 
Hieronder staan onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid op hoofdlijnen. De kaders en uitleg van de 
doelen zijn terug te vinden in de opgestelde jaarplannen. 
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BIJLAGEN 
 
1. Koersplan Trinamiek, incl kolom kwaliteitsstandaarden  Zie bijlage 1 
2. Stichtingsbeleid sponsorgelden Zie bijlage 2 
3. Zorgplan Intern document, op te vragen bij de directie 
4. Schoolondersteuningsprofiel (SOP)   Intern document, op te vragen bij de directie 
5. Document: Zicht op kwaliteit Intern document, op te vragen bij de directie 
6. Sociaal veiligheidsplan Intern document, op te vragen bij de directie 
7. Scholingsplan (schoolspecifiek) Intern document, op te vragen bij de directie  
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Bijlage 1; Koersplan Trinamiek 
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Bijlage 2; Stichtingsbeleid sponsorgelden 
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