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INLEIDING 
 

Het Galjoen is de werkplaats waarin het leven geoefend wordt. En zoals we het leven niet compleet in 

een boekje kunnen vatten, zo kunnen we dat ook niet voor het schoolleven. Dit schoolplan biedt wel 

een kijk in onze school. We beschrijven onze school, onze visie, en onze activiteiten. En tussen de regels 

door kunt u onze passie lezen om goed onderwijs te geven aan al onze leerlingen. Want bij hen ligt ons 

hart.  

 

Voor u ligt het schoolplan van OBS Het Galjoen. Ons schoolplan geeft de beleids- en schoolontwikkeling 

voor de periode van 2019-2023 weer. Het ambitiestatement van De Haagse Scholen heeft richting 

gegeven voor de totstandkoming van het schoolplan.  

In dit schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. 

Hierna zetten we ons schoolconcept uiteen. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Dit zal 

voorafgegaan worden door de uitgangspunten en ambities van onze Stichting, De Haagse Scholen. 

Voorts zullen wij inzoomen op ons onderwijskundig beleid.  Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe 

zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch 

handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze 

weg in de tijd (meerjarenplanning).  

 

Ons schoolplan is leidend voor onze jaarplannen. Voorafgaand aan elk schooljaar wordt er een jaarplan 

opgesteld, waarin onze onderwijskundige doelen en ambities uitgewerkt worden in concrete acties. 

Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw vastgesteld in gesprek met bestuur, team en MR.  

 

Het team is in teamvergaderingen betrokken geweest bij de totstandkoming van dit schoolplan. In de 

MR zijn de kernconcepten en de inhoudelijk schematische weergave van het plan besproken. Het 

schoolplan zal er de komende 4 jaar regelmatig bijgepakt worden om te kijken of we op de goede weg 

zijn.   
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ONZE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 

Naam OBS Het Galjoen 

Brinnummer 19WO 

Adres Anna Blamanplein 15 

Telefoonnummer 070-3803416 

Directie Leonie Thush (directeur) 
Linda de Grood (adjunct directeur) 

Emailadres info@obsgaljoen.nl 

Website https://www.obs-hetgaljoen.nl/ 

 

Onze school is een van de 52 scholen van stichting De Haagse Scholen. De Haagse Scholen is de 

stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De Haagse Scholen bestaat uit 44 

reguliere basisscholen, 3 sbo scholen, 5 (v)so scholen. 

 

Schoolomschrijving 

 

De school telt circa 240 kinderen, verdeeld over 12 groepen. De groepen 1, 2 en 3 zijn samen met de 

vier peuterspeelzaalgroepen van ’t Sloepie gehuisvest in het schoolgebouw aan het Arnold 

Aletrinoplantsoen.   
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De groepen 4 t/m 8 zitten in het hoofdgebouw. In dit gebouw is een speellokaal en een grote gymzaal 

aanwezig.  

Het team van OBS Het Galjoen bestaat uit 25 personeelsleden. We hebben een eigen vakleerkracht 

gymnastiek. Aan onze school is ook een schoolmaatschappelijk werkster (SMW) verbonden. 

Peuterspeelzaal ’t Sloepie heeft 4 groepsleidsters.  

Leerlingpopulatie 

Het Galjoen staat in de wijk Groente- en Fruitmarkt/Transvaal in het hartje van Den Haag. De leerlingen 

die de school bezoeken komen overwegend uit deze wijk. Onze schoolpopulatie is gemengd wat 

herkomst en culturele achtergrond betreft. Veel leerlingen hebben een niet-westerse culturele 

achtergrond. De thuistaal is in veel gezinnen niet de Nederlandse taal. 

Het Galjoen staat midden in de stad Den Haag en midden in de wijk. We werken graag samen in 

onderstaande samenwerkingsverbanden.  

Brede Buurtschool 

Een brede buurtschool is een school met een groot netwerk van voorzieningen die met elkaar 

samenwerken. Te denken valt aan: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), wijkverenigingen, buurthuizen, 

de wijkagent, de omliggende scholen, de peuterspeelzalen, de kinderopvang, de bibliotheek, 

welzijnsorganisaties en organisaties voor sport en cultuur. 

Het Galjoen heeft veel contacten en partners in de wijk GrootHandelsMarkt (Transvaal). In willekeurige 

volgorde zijn dat het Wijkoverleg GHM, de wijkagent, Mehr Sport en Onderwijs, Stichting JongLeren, 

en het buurthuis Mandelaplein. Samen staan we voor veiligheid en ontwikkeling van onze 

leefomgeving.   

Naast het regulier onderwijsaanbod is er op Het Galjoen veel aandacht voor extra activiteiten die de 

brede ontwikkeling bevorderen en waarbij kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. 

Samen10+ 

Samen werken aan het beste onderwijs in de wereld. Tien scholen van Stichting De Haagse Scholen 

werken sinds de zomer van 2011 aan het realiseren van een gezamenlijke droom: het beste onderwijs 

in de wereld geven aan leerlingen in een achterstandswijk. We willen excellent onderwijs verzorgen 

zodat ‘onze leerlingen de allerbeste kansen krijgen in de rest van hun leven’.  

Taal en rekenen zijn onze eerste prioriteit. Daarnaast willen we de kinderen goed voorbereiden op het 

leven in het algemeen. Daarom besteden we ook aandacht aan zaken als samenwerken, wederzijds 

respect en het uiten van gevoelens.  

De tien scholen van Samentienplus zijn: Het Galjoen, de Jan Ligthartschool, De Prinses Marijkeschool, 

De Van Ostadeschool, De PH Schreuderschool (SBO), Het Spectrum, De Springbok, Het Startpunt, De 

Voorsprong en De Zuidwalschool. 

Schoolomgeving 

Achtergrondkenmerken van de jeugd 

In totaal wonen er in de wijk Groente- en Fruitmarkt 2.087 kinderen/jongeren van 0 tot en met 25 jaar. 

Daarmee vormt de jeugd 40 procent van de totale bevolking in Groente- en Fruitmarkt. In heel Den 

Haag is 31 procent van de bevolking tussen 0 en 25 jaar oud. In Groente- en Fruitmarkt woont dus 

relatief veel jeugd. De volgende tabellen beschrijven de samenstelling van de jeugd in Groente- en 
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Fruitmarkt. Te zien is hoeveel jongens en meisjes er in Groente- en Fruitmarkt wonen, hoe de 

leeftijdsverdeling is en hoe de verschillende etniciteiten in Groente- en Fruitmarkt zijn 

vertegenwoordigd. In de tabellen staan percentages en ter vergelijking zijn ook de percentages voor 

het stadsdeel en heel Den Haag weergegeven. 

Percentage kinderen/jongeren in Groente- en Fruitmarkt naar geslacht, leeftijd en etniciteit, 2018 (bron: 

DBZ, GBA) 

  Wijk 37 
Groente- 
en 
Fruitmarkt 

Stadsdeel 
5 Centrum 

Gemeent
e Den 
Haag 

Geslacht: perc. jongens/mannen, 0 t/m 25 jaar [%] [2011] 51,9 50,0 50,3 

Geslacht: perc. meisjes/vrouwen, 0 t/m 25 jaar [%] [2011] 48,1 50,0 49,7 

Leeftijd: perc. 0 t/m 4 jarigen in bevolking [%] [2018] 6,1 4,6 4,8 

Leeftijd: perc. 4 t/m 13 jarigen in bevolking [%] [2018] 12,7 9,5 10,4 

Leeftijd: perc. 13 t/m 18 jarigen in bevolking [%] [2018] 8,9 6,8 6,6 

Leeftijd: perc. 19 t/m 25 jarigen in bevolking [%] [2018] 12,0 13,1 9,4 

Etniciteit: perc. autochtone jeugd, 0 t/m 25 jaar [%] [2018] 8,5 19,3 39,1 

Etniciteit: perc. Turkse jeugd, 0 t/m 25 jaar [%] [2018] 44,0 19,7 10,0 

Etniciteit: perc. Marokkaanse jeugd, 0 t/m 25 jaar [%] [2018] 10,2 15,9 8,7 

Etniciteit: perc. Surinaamse jeugd, 0 t/m 25 jaar [%] [2018] 10,6 8,1 7,4 

Etniciteit: perc. Antilliaanse jeugd, 0 t/m 25 jaar [%] [2018] 1,3 4,5 3,4 

Etniciteit: perc. overig westers allochtone jeugd, 0 t/m 25 jaar [%] 
[2018] 

13,5 16,4 17,5 

Etniciteit: perc. overig niet-westers allochtone jeugd, 0 t/m 25 jaar 
[%] [2018] 

11,8 16,0 13,9 

Totaal aantal jeugd 0 t/m 25 jaar [aantal] [2018] 2.087 35.609 166.052 

  

Samenstelling van de huishoudens in Groente- en Fruitmarkt 

In de volgende tabel wordt de gezinssamenstelling in de wijk weergegeven. In 2018 zijn er in Groente- 

en Fruitmarkt in totaal 2.178 huishoudens. De tweede tabel geeft het aantal en percentage kinderen 

(t/m 17 jaar) weer dat in een eenoudergezin opgroeit.  

Samenstelling huishoudens in Groente- en Fruitmarkt, 2018 (bron: DSO) 

  Wijk 37 Groente- 
en Fruitmarkt 

Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag 

% eenpersoonshuishouden 36,5 53,5 47,0 

% samenwonend zonder kinderen 19,4 19,8 22,1 

% samenwonend met kinderen 32,5 17,5 21,5 

% eenoudergezin 11,7 9,3 9,4 

  

Aantal en percentage kinderen dat opgroeit in een eenoudergezin, Groente- en Fruitmarkt, 2018 (bron: 

DSO) 

  Wijk 37 Groente- en 
Fruitmarkt 

Gemeente Den 
Haag 

Aantal kinderen (t/m 17 jaar) in eenoudergezin [aantal] 337 21.875 

Percentage kinderen (t/m 17 jaar) in eenoudergezin [%] 22 22 
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In Groente- en Fruitmarkt woont 22 procent van de kinderen tot en met 17 jaar in een eenoudergezin 

op 1 januari 2011. Dat percentage is (ongeveer) vergelijkbaar met heel Den Haag (22%). 

Armoede, sociale achterstand 

Minimahuishoudens 

In Den Haag richt het minimabeleid zich over het algemeen op huishoudens met een inkomen tot 110 

procent van het wettelijk sociaal minimum.  Een aantal regelingen is echter bedoeld voor huishoudens 

met een inkomen tot 105 procent of tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum.  

De Armoedemonitor Den Haag geeft inzicht in de minimahuishoudens in de stad; de laatste 

Armoedemonitor gaat over 2015. In Groente- en Fruitmarkt heeft in 2015 27,6 procent van de 

huishoudens een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. Dit is meer dan in heel 

Den Haag, waar dit voor 20,7 procent van de huishoudens geldt. 

Aantal kinderen in minimahuishoudens 

In Groente- en Fruitmarkt groeit in 2015 28,3 procent van de kinderen van 0 tot en met 17 jaar op in 

een minimahuishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. In het 

stadsdeel 5 Centrum woont 39,7 procent van de kinderen in een minimahuishouden en voor heel Den 

Haag is dat 22,1 procent. Het percentage kinderen in minimahuishoudens is in Groente- en Fruitmarkt 

dus hoger dan in heel Den Haag, 

Onderwijsachterstanden 

Leerlingen in het basisonderwijs krijgen een leerlinggewicht. Het leerlinggewicht is een indicator voor 

achterstanden in het onderwijs en op basis van de leerlinggewichten krijgen scholen extra geld. In deze 

regeling zijn er twee gewichten: 0,3 en 1,2, afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. 

Leerlingen waarvan de ouders voldoende opleiding hebben gehad en waarvan niet verwacht wordt 

dat zij achterstand hebben opgelopen, krijgen een gewicht van 0. 

In de volgende figuur wordt het percentage leerlingen met een extra leerlinggewicht weergegeven in 

Groente- en Fruitmarkt. Voor deze leerlingen krijgen de scholen extra geld, voor de leerlingen zonder 

gewicht niet. Ter vergelijking is de situatie in Den Haag ook in de figuur opgenomen. 



Het Galjoen: leren door gewoon te doen 

 

 
OBS Het Galjoen - Schoolplan 2019-2023  9 
 
 

Percentage leerlingen met een extra leerlinggewicht in Groente- en Fruitmarkt, afgelopen jaren (Bron: 

CFI) 

 

Kinderen krijgen in groep 8 van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs. In de 

volgende tabel wordt een driedeling in schooladviezen in Groente- en Fruitmarkt weergegeven. Per 

advies wordt het percentage kinderen weergegeven dat dit advies heeft gekregen. Ter vergelijking is 

de situatie in Den Haag ook weergegeven. De zorgadviezen in de tabel zijn voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig zullen hebben in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van deze leerlingen 

gaat naar het praktijkonderwijs of naar het VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). In totaal zijn er 

in Groente- en Fruitmarkt in 2013 61 adviezen uitgebracht (bij minder dan 5 schooladviezen laten we 

de tabel leeg, in verband met de privacy van betrokkenen). 

Schooladviezen aan leerlingen in groep 8 in Groente- en Fruitmarkt, 2013, percentages (bron: bovo-

systeem) 

  Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt Gemeente Den Haag 

Zorgadviezen, % 13,1 14,9 

VMBO adviezen excl. LWOO, % 42,6 31,7 

AVO/VWO adviezen, % 44,3 53,4 

 Bron: DHIC/Bovo-systeem  
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UITGANGSPUNTEN EN AMBITIES SCHOOLBESTUUR 
 

"Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen" is de gezamenlijke missie van De Haagse 

Scholen. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers: 

  

1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing 

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en 

toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de 

leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten 

voor de snel veranderende samenleving. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling 

en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen. 

2. Professionaliteit in mensen en cultuur 

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is 

van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee 

onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.  

3. We verstevigen de profilering van De Haagse Scholen; binnen en buiten de organisatie. 

We weten wat we in huis hebben en we willen dat dit zichtbaar is; binnen en buiten De Haagse Scholen. 

Dat vinden we belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook kunnen we beter 

samenwerken (ook met externe partners) wanneer we weten waar elkaars expertises liggen (ook in 

relatie tot passend onderwijs). We willen dat alle leerlingen, medewerkers en ouders het verhaal van 

de organisatie en school kennen, daar trots op zijn en dit ook uitdragen. Ieder kind is bij ons welkom, 

ons onderwijs is openbaar. Het is onze kracht en we zijn daar trots op.   
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ONS SCHOOLCONCEPT 
 

Identiteitsbewijs 

Iedere school van DHS heeft een eigen profiel. Het Galjoen verwoordt dit profiel in een 

identiteitsbewijs.   

Wij geloven dat ieder kind de kans verdient om zich te ontwikkelen tot een persoon die van betekenis 

is voor anderen. Daarom is ieder kind van betekenis voor ons. Het is ook onze overtuiging dat een 

samenleving behoefte heeft aan mensen die zich verantwoordelijk voor elkaar weten en daarnaar 

handelen. Die samenleving begint in het gezin en in de school. Thuis en school moeten stabiele en 

vertrouwde en veilige plaatsen zijn voor kinderen, zodat zij goed voorbereid in het leven kunnen staan.  

Wij zien echter dat wij, onze leerlingen en hun ouders te maken krijgen met verharding, zoals de 

straatcultuur en gebrek aan respect voor elkaar. We zien dat het voor onze leerlingen lang niet altijd 

veilig genoeg is. We zien dat leerlingen in onze wijk opgroeien tussen verschillende culturen en met 

meerdere talen. We zien daarom ook dat leerlingen in onze wijk meer moeite moeten doen om 

staande te blijven. 

Wat we ook zien is de kracht van de gemeenschap, juist vanwege verschillende culturen. Wij, ouders 

en school, zijn ons bewust van de grote invloed die we hebben op kinderen. Zo zien we de school in 

het verlengde van thuis liggen: een krachtig bondgenootschap in de wijk.  

Het is onze missie om leerlingen spelenderwijs te leren om juist te handelen. Leren door gewoon te 

doen is ons motto. Onze school is de werkplaats waarin het leven geoefend wordt.  

Leerlingen die bij ons van school komen, staan stevig in hun schoenen. Zij hebben reële verwachtingen 

van wat zij kunnen. Zij weten zich verantwoordelijk voor een ander en zij kunnen zich goed aanpassen 

aan de omgeving.   

Wij kunnen dit, omdat we een team zijn. Een team dat hart heeft voor leerlingen. Een team dat de 

samenwerking zoekt met ouders. Een team dat weet wat er in de wijk leeft. We weten dat Het Galjoen 

onmisbaar is in de wijk.  

De kracht van het team van het Galjoen is oplossingsgericht handelen en kindgericht denken. Daarvoor 

vormen we een leergemeenschap en dagen we onszelf voortdurend uit om onze 

leerkrachtvaardigheden te verbeteren. Bemanningsleden van het Galjoen 

• verstaan hun vak en streven ernaar om het elke dag beter te doen, 

• staan stevig in hun schoenen, 

• kunnen laveren, 

• zijn teamspelers en doorzetters, 

• genieten ervan om het jonge scheepsvolk voorbij de horizon te laten kijken. 

We zijn herkenbaar aan de kernwaarden:  

• Kennis. We werken hard en dagen onszelf uit om te leren, 

• Veiligheid. We voelen ons veilig en prettig op school, 

• Verantwoordelijkheid. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, voor elkaar, en voor onze 

omgeving, 

• Samenwerken. We werken samen en vertrouwen elkaar, 
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• Zelfvertrouwen. We zijn trots op wie we zijn en wat we bereiken.  

  

Pedagogisch klimaat 

Alle gedrag is leren, al het leren is gedrag. Ons handelen is gericht op de ontwikkeling van onze 

leerlingen. Aansluitend bij de drie psychologische basisbehoeften (relatie, autonomie, competentie) 

spreken we onze waardering uit (belonen we goed gedrag), bieden we leerlingen kansen om het zelf 

te doen, en zoeken we samen met leerlingen naar talenten. 

Ouders en leerkrachten hechten veel waarde aan een goede sfeer op school: welkom voelen en 

gehoord worden. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de kinderen. We spreken daarom wederzijds 

onze verwachtingen uit. Uitgangspunt is de dynamische driehoek, waarbij de groeiruimte voor een 

leerling het grootst is als alle zijden van de driehoek (d.w.z. de onderlinge relaties) even groot zijn. 

We maken leerlingen sociaal vaardig middels de methode van De Vreedzame School. De sociale 

veiligheid maken we zichtbaar via de M5-methodiek. 

Sociale veiligheid  

Het Galjoen is gecertificeerd als M5 sociaal veilige school. M5 geeft ons inzicht in de zaken die een 

afbreuk doen aan het sociale veiligheidsgevoel bij leerlingen, waar deze zaken zich afspelen en welke 

leerlingen hier een negatieve rol in hebben. Het algehele beeld is dat de leerlingen zich op school veilig 

voelen. In onze aanpak voor sociale veiligheid is ook het spelen op ons schoolplein onderdeel. De 

meeste incidenten spelen zich af op het schoolplein en dan met name gedurende de middagpauze 

waarbij in mindere mate toezicht wordt gehouden door schoolpersoneel en dit wordt overgelaten aan 

een ingehuurde externe partij.  

Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zich gedurende de gehele dag en op elke plek veilig 

moeten voelen nemen wij de regie wederom in eigen handen. In het schooljaar 2018 – 2019 zijn wij 

gestart met het begeleid buitenspelen. Gedurende de middagpauze worden activiteiten georganiseerd 

en begeleid door schoolpersoneel. Hierdoor zijn er minder vrije momenten waar onveilige situaties 

kunnen ontstaan. Om aan te sluiten op de behoeftes van alle leerlingen worden er tevens plekken 

gecreëerd voor leerlingen die de pauze juist willen aangrijpen als rustmoment. In enkele weken tijd 

hebben we het aantal meldingen van ongewenst gedrag op het schoolplein zien verminderen met 

ongeveer 70%.   

Didactisch handelen 

We gaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en willen dat leerlingen de best mogelijke resultaten 

behalen. Goed kunnen lezen en rekenen zijn daarvoor de basisvoorwaarden. Taal is de tool voor het 

leven.  

In onze didactiek gaan we uit van de interactie tussen leerkracht en leerling, volgens onderstaand 

model. In dit model handelt (prikkelt) een leerkracht met de bedoeling om de leerling te laten 

groeien/ontwikkelen. Onze leerkrachtvaardigheden maken dat dit handelen adequaat en effectief is, 

rekening houdend met het eigen niveau van een leerling. Het resultaat van ons didactisch handelen 

meten we middels observaties en toetsen. Toetsen zijn in de eerste plaats instrumenten om ons eigen 

handelen zichtbaar te maken en aan te passen. Zij brengen daarnaast de ontwikkeling van een leerling 

in beeld. We vinden het belangrijk dat we kinderen op hun eigen niveau ondersteunen.  

Ons didactisch handelen berust vooral op drie methoden.  



Het Galjoen: leren door gewoon te doen 

 

 
OBS Het Galjoen - Schoolplan 2019-2023  13 
 
 

1. Het Leerbewust maken van leerlingen door duidelijke leerdoelen te stellen, succescriteria te 

(laten) formuleren, en directe formatieve feedback te geven. We maken het leren zichtbaar. 

2. Het geven van (Expliciete) Directe Instructie. We doen het voor en laten leerlingen het 

stapsgewijs nadoen. 

3. Spelenderwijs. In de onderbouw gebruiken we de methode Speelplezier. We laten leerlingen 

in levensechte situaties spelen. Door zelf ontdekken en begeleid spelen ontwikkelen leerlingen 

de vaardigheden die nodig zijn als basis voor de rest van hun schoolcarrière. In de hogere 

leerjaren werken we toe naar handelingspraktijken. Leren door doen.  

ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

De inhoud van ons onderwijs 

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe ons onderwijsaanbod eruit ziet en welke 

leermiddelen en methodes wij hierbij gebruiken. Naast de wettelijk voorgeschreven inhouden zijn in 

deze tabel onze eigen ambities en het daaraan gekoppelde aanbod ook terug te vinden. Onze eigen 

ambities vloeien voort uit onze gezamenlijke ambities vanuit De Haagse Scholen en/of wat onze 

leerlingen nodig hebben. 

 

 Leermiddelen / methodes 

Zintuigelijke en lichamelijke ontwikkeling Onze gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht 

Nederlandse taal Taalverhaal (taallijn) 
Taalverhaal (spellinglijn) 
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) 
Estafette (technisch lezen) 
Schrijflessen Nieuwsbegrip (stellen) 

Rekenen en wiskunde Alles telt 
Nieuwsrekenen 

Engelse taal Take it easy, Words and Birds 
 

Aardrijkskunde Faqta 
 

Geschiedenis Faqta 
 

De natuur, waaronder biologie Faqta 
 

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder 
staatsinrichting 

Faqta 
De vreedzame school 
 

Geestelijke stromingen Faqta 
De vreedzame school 

Expressie activiteiten Taalverhaal (taallijn), filosoferen  
 

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag 
in verkeer 

De vreedzame school, methode Veilig Verkeer Nederland 

Bevordering gezond gedrag Faqta 
Nieuwsbegrip (specifieke onderwerpen) 

Schoolveiligheid/ welbevinden van de leerlingen De vreedzame school 

Bevordering actief burgerschap en sociale integratie 
overdragen kennis over / kennismaking met de 
diversiteit van de samenleving 

De vreedzame school 
Faqta 

Studievaardigheden Blitz  
Faqta  
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Voor de beschrijving van een ononderbroken ontwikkelproces van onze leerlingen verwijzen we naar 

de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel.  

 

Meerjarenvisie ontwikkeling onderwijs 

Wij streven ernaar dat leerlingen die bij ons van school komen, stevig in hun schoenen staan. Zij 

hebben reële verwachtingen van wat zij kunnen. Zij weten zich verantwoordelijk voor een ander en zij 

kunnen zich goed aanpassen aan de omgeving. 

Het thema van dit schoolplan is  Werken aan zelfvertrouwen. We werken dit uit in vier lijnen:  

1. Jezelf ontwikkelen: Leren doen, doet leren. Plannen, weektaken. Naar meer autonomie en 

competentie.  

2. Jezelf zichtbaar maken: Portfolio  

3. Jezelf uitdrukken: Taalvaardigheid  

4. Jezelf veilig voelen 

De komende vier jaar maken we een omslag van een jaarklassensysteem naar een 

leerstofbeheersingssysteem. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar de leerling.  In de tijd 

geplaatst zien onze ambities er zo uit:  

 

Onderstaande tabel beschrijft wat wij verstaan onder de uitspraak dat de leerling en niet de leerstof 

centraal staat.  
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Leerling centraal 

Persoonsontwikkeling Metacognitie/zelfsturing Leerstof 

Wij richten ons op de 
persoonsontwikkeling van onze 
leerlingen. Leerlingen die bij ons 
van school komen, staan stevig in 
hun schoenen. Zij hebben reële 
verwachtingen van wat zij 
kunnen. Zij weten zich 
verantwoordelijk voor een ander 
en zij kunnen zich goed aanpassen 
aan de omgeving. 
 
Een moreel kompas moet 
leerlingen helpen bij het maken 
van doordachte keuzes. 
Elementen uit 
burgerschapsonderwijs zoals 
democratisch denken, 
participeren en weten wie je bent, 
spelen hierbij een cruciale rol. 
Daarnaast worden leerlingen 
anno 2019 geconfronteerd met 
een enorme informatiestroom 
die het maken van keuzes kan 
beïnvloeden. Daarom krijgen 
mediawijsheid en 
informatievaardigheden 
waardoor leerlingen informatie 
uit bronnen kunnen selecteren en 
beoordelen op bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid.  
 
Ook het leren uiten en 
interacteren met anderen is een 
speerpunt. Leerlingen moeten 
daarom naast zelfvertrouwen ook 
beschikken over communicatieve 
vaardigheden. Taalonderwijs 
heeft voor ons dan ook een hoge 
prioriteit. Wij zien de 
taalontwikkeling die onze 
leerlingen doormaken vooral als 
een communicatieontwikkeling.   
Ons taalonderwijs is ingericht 
vanuit het perspectief van het 
kind dat zijn weg moet zien te 
vinden en zich staande moet 
weten te houden in de 
maatschappij van vandaag. Het 
leren samenwerken (coöperatief 
leren) zien wij als een belangrijke 
didactische aanpak in ons 
onderwijs.   

Wij richten ons onderwijs zo in dat 
wij situaties creëren zodat 
leerlingen de mogelijkheid krijgen 
om verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun handelen. 
Hiervoor moeten zij beschikken 
over (meta) cognitieve 
vaardigheden.  
 
Wij geven hier vorm aan door 
leerlingen niet alleen meer 
keuzevrijheid (verantwoordelijk) te 
geven maar ook inzicht in hun eigen 
leren te bieden. Met behulp van een 
weektaak kunnen wij leerlingen 
begeleiden in het ontwikkelen van 
zelfsturing en 
verantwoordelijkheid. Wij 
ondersteunen leerlingen bij het 
plannen, volgen het proces van 
invullen en realiseren van de 
weektaak. De weektaak is voor ons 
een middel om de eigen bijdrage 
van onze leerling in het leerproces 
te vergroten. Het ultieme doel is dat 
leerlingen zelf doordachte 
voorstellen kunnen doen 
aangaande het invullen van de 
weektaak. 
 
Een tweede middel om het 
eigenaarschap van onze leerlingen 
te vergroten is het portfolio. 
Portfolio’s geven niet alleen inzicht 
in welke kennis en vaardigheden 
onze leerlingen beheersen maar 
geven tevens informatie over de 
kwaliteit van het werk en het 
proces. Een portfolio moet onze 
leerlingen aanzetten om hun werk 
te herzien en te verbeteren. Wij 
willen leerlingen uitdagen om een 
selectie van hun werk te maken en 
hun keuzes te verantwoorden. Wij 
leren leerlingen hun eigen 
ontwikkeling te volgen en zichzelf 
nieuwe doelen te stellen.  

Wij richten ons onderwijs zo is dat 
wij een ononderbroken 
ontwikkeling bij onze leerlingen 
kunnen realiseren. Hierin 
beschouwen wij verschillen in 
cognitieve mogelijkheden en 
ontwikkelingstempo tussen 
leerlingen als vanzelfsprekend. 
Het huidige 
leerstofjaarklassensysteem doet 
hier echter afbreuk aan, omdat 
wordt verondersteld dat 
leerlingen op vastgestelde 
momenten (cito, eind van het 
schooljaar) nagenoeg dezelfde 
prestaties moeten kunnen 
leveren. De praktijk is echter 
weerbarstig, de ontwikkeling van 
leerlingen verloopt niet altijd 
mooi en geleidelijk waardoor de 
niveaus binnen klassen steeds 
verder uiteenlopen. De 
consequentie is dat wij tegen 
onze eigen grenzen aanlopen wat 
betreft kunnen voorzien in 
leerbehoeftes.  
 
Een onderwijssysteem waarin 
clustering plaatsvindt op basis van 
competenties 
(leerstofbeheersing) en waarbij 
zowel intern als extern 
gedifferentieerd wordt, sluit beter 
aan op onze visie van onderwijs 
waarin de handelende leerling 
centraal staat.  
 
Het staat voor ons buiten kijf dat 
het succes van dit 
leerstofbeheersingssysteem valt 
of staat met de kwaliteit van de 
leerkracht. Naast een verandering 
in het systeem blijft het accent 
altijd liggen op de kwaliteit van de 
instructie, effectieve 
werkvormen, het bieden van 
extra instructie- en oefentijd en 
het planmatig werken.  
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Taalvaardigheid 

Taalvaardigheid en het goed kunnen lezen zijn niet alleen medebepalend voor het schoolsucces maar 

ook om deel te kunnen nemen in een maatschappij die steeds digitaler wordt. Omdat het niet 

vanzelfsprekend is dat onze leerlingen de Nederlandse taal van huis uit meekrijgen, is de rol van de 

school hierin des te groter. Taalonderwijs is voor onze school dan ook een zeer belangrijk onderwerp.  

In de komende vier jaar zal dat ook systematisch ontwikkeld worden. De kern in deze ontwikkeling is 

het werken vanuit handelingspraktijken. Leren door gewoon te doen. Leerlingen onthouden woorden 

als ze betekenisvol gebruikt kunnen worden. Een aantal jaar geleden zijn we begonnen om het 

kleuteronderwijs op deze leest te schoeien middels een integrale methode Speelplezier. De principes 

van deze methode gebruiken we in het onderwijs in groep 3 en vanaf het schooljaar 2019-2020 ook in 

groep 4. In schema: 

 

Het is onze ambitie om het taalonderwijs in de hele school volgens dit model in te richten. Daarvoor 

zijn de volgende stappen nodig.  

 

1. Interactief taalonderwijs 

Taal is interactie en goed taalonderwijs is dan ook interactief taalonderwijs: kinderen leren taal door 

taal te gebruiken in interactie met anderen. Interactief taalonderwijs veronderstelt dat kinderen taal 

leren in een krachtige leeromgeving die sociaal, betekenisvol en strategisch leren bevordert, rekening 

houdend met verschillen tussen kinderen. Interactief taalonderwijs is nodig om te kunnen aansluiten 

bij de mogelijkheden van kinderen die verschillen in aanleg en die afkomstig zijn uit uiteenlopende 

sociale en culturele groepen met dikwijls een verschillende taalachtergrond.  

Betekenisvol leren is het principe dat kinderen het best leren lezen, schrijven en denken als ze dat 

mogen oefenen in situaties die te maken hebben met hun eigen leven en met de wereld waarin zij 

leven. Wanneer kinderen een rijke leersituatie aangeboden krijgen met de mogelijkheid om zelf met 

verschillende materialen te experimenteren, zijn ze actief bezig met leren. Zo wordt leren een actief 

proces, waarin het kind zelf betekenissen construeert. Strategisch leren betekent dat kinderen leren 

om zelf problemen op te lossen. Ze leren strategieën die ze ook in andere situaties kunnen gebruiken. 

Door strategisch leren kunnen leerlingen steeds beter hun kennis en vaardigheden overdragen van de 

ene situatie naar de andere situatie. Sociaal leren vindt plaats in sociale interactie, dat wil zeggen in 

samenspraak en samenwerking met meer ervaren taalgebruikers, waardoor het kind steeds een stapje 

verder komt. De ervaren taalgebruiker voor onze leerlingen in de eerste plaats de leerkracht. Maar ook 
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leeftijdsgenoten en anderen kinderen kunnen een rol vervullen in de sociale ondersteuning. De 

leerlingen leren van en met elkaar.  

 

Wij willen hier vorm aan geven door: 

I. leerlingen te laten werken aan taaltaken die hen aanspreken en die in het dagelijks leven zinvol 

zijn; 

II. te zorgen voor een rijke en stimulerende taalomgeving; 

III. momenten te creëren waarbij leerlingen op een goede manier van en met elkaar leren.  

 

2. Het verbinden van taalonderwijs met de overige (zaak)vakken, thematisch onderwijs 

Taal speelt bij alle vakken een belangrijke rol. Zowel bij de zaakvakken als bij het rekenen gebruiken 

wij taal om leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. Om de Nederlandse taal goed 

onder de knie te krijgen moeten leerlingen vaak en veel oefenen, de frequentie en intensiteit zijn 

bepalend voor het resultaat. Taal kan in de zaakvakken niet alleen een middel maar ook een doel zijn. 

Zo kunnen wij kansen grijpen om leerlingen bijvoorbeeld nieuwe begrippen te leren. Door tijdens de 

overige (zaak)vakken ook tijd te besteden aan taal, breiden wij niet alleen onze totale tijd voor 

taalstimulering uit maar zorgen wij ook voor een transfer van de geleerde taalvaardigheden naar een 

nieuwe situatie. Wij zien nu dat ons zaakvakonderwijs te versnipperd wordt aangeboden. De 

zaakvakken stellen dusdanig uiteenlopende onderwerpen aan de orde, dat onder andere 

woordenschatonderwijs moeilijk efficiënt vorm te geven is: in elk vak komen totaal verschillende 

onbekende woorden voor. Op deze manier worden steeds losse groepjes woorden aangeleerd, terwijl 

bekend is dat nieuwe woorden het beste in een kunnen worden aangeboden.  Door de komende jaren 

in te zetten op thematisch werken kunnen wij meer samenhang in ons schoolaanbod realiseren en 

daarmee ons onderwijs efficiënter inrichten. Thematisch werken biedt ons de mogelijkheid om een 

onderwerp langere tijd aan bod te laten komen waardoor er meer gelegenheid is voor diepgang. Zo 

kan het onderwerp meer gaan leven bij onze leerlingen, wat hun leren versterkt. 

Wij geven hier vorm aan door:  

I. Schoolbrede thema’s te ontwikkelen/ voor te bereiden. Als team kiezen wij een onderwerp en 

stellen daarbij taal- en inhoudelijke doelen vast.  

II. Het ontwerpen van betekenisvolle handelingspraktijken in deze thema's.  

III. Het uitwerken, realiseren en borgen van doorgaande leerlijnen in het thematisch werken. 

  

3. Het waarnemen wat nog ontbreekt 

Het zelf waarnemen van wat nog ontbreekt is een noodzakelijk onderdeel van het leren van een taal. 

Wij gaan leerlingen dan ook aanzetten om taal meer productief te gebruiken (spreken en schrijven). 

Het geven van feedback in betekenisvolle interactie is daarbij van belang. Wij willen hier vorm aan 

geven door:  

I. leerlingen expliciet stel- en schrijfonderwijs aan te bieden; 

II. heldere doelen/criteria op te stellen waar de stel- en schrijfopdrachten aan moeten voldoen zodat 

de leerling in staat wordt gesteld het eigen werk te beoordelen en de leerkracht de mogelijkheid 

heeft om het werk op een goede manier te beoordelen en te voorzien van feedback; 
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III. expliciet bezig te zijn met communicatieve vaardigheden (spreken); 

IV. heldere doelen/criteria op te stellen ten aandien van spreekvaardigheid zodat leerlingen zicht 

kunnen krijgen in successen en gebreken en de leerkracht de mogelijkheid heeft om op een goede 

manier feedback te geven. 
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Ondersteuning en begeleiding 

 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van onze begeleiding verwijzen we naar de Schoolgids en het 

Schoolondersteuningsprofiel.  In onze visie zijn de kwaliteit van het onderwijs en van de 

leerlingbegeleiding twee kanten van dezelfde medaille.  

Onze leerlingbegeleiding is gericht op de ontwikkeling van een leerling. Wij integreren op deze wijze 

de onderwijskwaliteit met de leerlingbegeleiding. We maken daarom geen onderscheid tussen 

onderwijs en passend onderwijs. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de 

basisondersteuning die alle leerlingen krijgen, krijgen een aanpak op maat. Dat kunnen kleine, 

kortdurende interventies zijn, maar ook voor langere tijd. Voor leerlingen die van de leerlijn af moeten 

wijken wordt een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) opgesteld. Vanzelfsprekend hebben ouders een 

belangrijke stem in de aanpak die gekozen wordt. Omdat ondersteuning op basis van de 

Passend onderwijs 

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht, waardoor scholen een zorgplicht hebben 

gekregen. Om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende 

onderwijsplek aan te kunnen bieden, werken scholen samen in samenwerkingsverbanden. 

Bijna alle scholen van De Haagse Scholen participeren in het samenwerkingsverband van 

SPPOH. Dit geldt niet voor de VSO-afdelingen, deze zijn aangesloten bij 

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. De scholen “de Strandwacht” en “De Piramide” 

maken daarnaast deel uit van enkele andere samenwerkingsverbanden.  

SPPOH heeft kaders gesteld waarbinnen passend onderwijs op de scholen vorm gegeven 

wordt en er een dekkend aanbod voor al onze leerlingen binnen het samenwerkingsverband 

is. De scholen werken op drie niveaus aan passend onderwijs: 1) de basisondersteuning, 2) 

extra ondersteuning door arrangementen (voor een individuele leerling of een klein groepje 

leerlingen) en 3) extra ondersteuning door plaatsing op een SBO of SO. Voor het gehele kader: 

zie het ondersteuningsplan van SPPOH 

 http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-

SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf . 

Alle scholen van De Haagse Scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel  (SOP) 

ontwikkeld waarmee we aan ouders en andere scholen laten zien wat we bieden aan 

basisondersteuning en extra ondersteuning.  

Binnen ons bestuur zien we een groei van onze SO en SBO scholen. De Haagse Scholen wil in 

de toekomst graag een antwoord vinden, hoe om te gaan met deze groei en wat dit betekent 

voor de basisondersteuning op onze reguliere scholen.  

 

ershild 

http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2017/09/Ondersteuningsplan-2017-2021-SPPOH-versie-1.0-defintief-7-juli-2017.pdf
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ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen leerlingspecifiek is en elke aanvraag daarom 

anders is, spreken we van een “arrangement”. Onderstaand model is de schematische weergave van 

onze aanpak van de leerlingbegeleiding in een schooljaar. 

 

 

 

De route extra ondersteuning wordt hieronder aangegeven. We werken van onder naar boven. Ons 

doel is om vanuit het ‘groene gebied’ te werken.  

Het is onze ambitie om de komende jaren onze aanpak verder te verankeren in de school, zodat onze 

basisondersteuning stevig en uitgebreid is (het groene gedeelte van de piramide).  
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IB – Route extra ondersteuning 
 
 

 

 

 Sbo (Speciaal basisonderwijs)/S.O. (Speciaal Onderwijs) 

 Individueel arrangement 

 Anders 

 

 MDO (Multidisiplinair overleg) - Beslismoment  
 

 
 
 

Beslismoment MDO 
 
Aanvraag in OT 
(onderwijstransparant) af  
 
Let op: OPP is vereist  

 - Directielid 
- IB (Intern begeleider) 
- Ouders 
- Onderwijsadviseur SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs  
  Haaglanden) 

 

 Meerdere vormen van extra ondersteuning samen 

                          
 BC (BegeleidingsCommissie) - Adviezen in interventiebepaling  

 
 
 
 
 
 

 
Eventueel start aanvraag in 
OT (onderwijstransparant) 
 
Let op: richting individueel 
arrangement of tlv 
(toelaatbaarheidsverklaring) 
is een OPP vereist.  
 

 

 - Directielid  
- IB (Intern begeleider) 
- Leerkracht 
- Ouders 
- SMW (School Maatschappelijk Werk) 
- Schoolarts 
- Orthopedagoog HCO (Haags Centrum Onderwijs) 
- Onderwijsadviseur SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs 
Haaglanden) 

 
 IB/D (Intern begeleider/Directie) - Ondersteuning in interventiebepaling 

 - Berna (IB peuters en groep 1, 2, 3) 
- Sanne/ Iris (IB groep 4 t/m 8) 
- Henny (coördinator sociale veiligheid en verzuim) 
- Linda (Adjunct-directeur en VVE-coördinator) 
- Leonie (Directeur) 

 

 Groepsbespreking  Let op!  
Altijd dossiervorming (Esis)  → Interventie toepassen (met welk doel? wat is het effect?) 

       

  Signaal / probleem -> Analyse 

 Checklist; 
→ Analyse toetsen (groepsplannen) 
→ Analyse KIJK (kleuters) 
→ Analyse Scol (leerkrachtlijst alle groepen en leerlinglijst vanaf gr 5) 
→ Notities/ registratie Esis 
→ Kindgesprek 
→ Ouders informeren 

 

Intensief 
 

                      Let op; meerdere vormen van     
                 extra ondersteuning kan als gevolg                
                      hebben dat een leerling toch                               
                  intensieve begeleiding vraagt.  

 

 Extra ondersteuning 
 

  Basisondersteuning 
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Ouderbetrokkenheid 

De invloed van de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen valt niet te overschatten. 

Daarom zijn start- en ontwikkelgesprekken ook opgenomen in onze aanpak ontwikkelingsgerichte 

leerlingbegeleiding. In onze visie dient de betrokkenheid van ouders vooral bij te dragen aan het 

onderwijsleerproces. In het werken in handelingspraktijken is het goed mogelijk om ouders mee te 

laten ‘spelen’. Op dit moment betrekken we ouders de volgende manieren: 

• Twee of drie keer per jaar hebben we een open-lesmorgen.  

• Bij de kleuters en groep 3 is er iedere maand een inloopmoment. 

• Zes keer per jaar verschijnt het Scheepsjournaal.  

• Koffiemorgens (volgens een jaarprogramma) 

• Oudergesprekken 

In de komende schoolplanperiode werken we onze visie verder uit in een beleidsplan 

ouderbetrokkenheid waarbij het belangrijk is dat leerlingen en leerkrachten meer en meer sámen 

ouders in de school uitnodigen. We denken daarbij aan: 

- een samenleescultuur (huiswerk: Iedere dag samen een half uur lezen) 

- samen doen (bijv. samen maken, koken).  

- inzet van klassenouders 

- rondetafelgesprekken (onderdeel van kwaliteit) 

- het werken met portfolio’s 

Tot slot: Het leren van de Nederlandse taal (via Taal aan Zee of ROC Mondriaan) is van groot belang. 

Wij bieden ouders dan ook Nederlandse les aan.  
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VEILIGHEID 
 

In onze visie is al het leren gedrag. Tweemaal per jaar vult een leerkracht de Sociale Competentie 

Observatie Lijst (SCOL) in voor iedere leerling. Daarmee volgen we de sociale ontwikkeling van een 

leerling. We observeren gedrag van leerlingen in verschillende categorieën, zoals aardig doen, samen 

spelen en werken, jezelf presenteren, opkomen voor jezelf, en omgaan met ruzie.  

Het Galjoen is een Vreedzame School (DVS). De Vreedzame School is een compleet programma dat 

leerlingen vormt in het omgaan met elkaar (sociale competentie) en democratisch burgerschap. We 

zien de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen. 

De school is de werkplaats voor het leven zelf. We leren leerlingen om samen beslissingen te nemen 

en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. 

Zij staan open voor de verschillen tussen mensen. Elke week wordt er in elke klas een les Vreedzame 

School gegeven.  

In juli 2019 is het Galjoen gecertificeerd als M5-sociaal 

veilige school. Met M5-methode voor sociale veiligheid  

richten we ons op het voorkomen en stoppen van 

structureel pesten. Via een knop op de website van de 

school kan een leerling gedrag-dat-niet-ok-is melden. Met 

de M5 aanpak krijgen we grip op het stelselmatig 

pestgedrag dat veelal onzichtbaar is voor volwassenen. 

Wij nemen regie over de ruimte die leerlingen nodig 

hebben. De stuurgroep sociale veiligheid is 

Veiligheid is in toenemende mate een aandachtspunt in de samenleving, ook binnen het 

onderwijs. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen en 

onderwijspersoneel een veilige omgeving te bieden. Dit houdt in dat er een prettige sfeer is op 

school. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. 

Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het 

bestrijden van pestgedrag. 

Onze scholen zijn een afspiegeling van een snel ontwikkelende samenleving. Hierdoor kunnen 

veiligheidsvraagstukken ontstaan en om daar goed mee om te kunnen gaan gelden er 

wettelijke verplichtingen en regels. Sinds augustus 2016 zijn scholen wettelijk verplicht om te 

zorgen voor sociale veiligheid op school. Dit vraagt van scholen dat ze een actief 

veiligheidsbeleid voeren, de effecten van dit beleid monitoren en een aanspreekpunt 

aanstellen om het beleid tegen pesten te coördineren. 

De Haagse Scholen heeft een beleidskader opgesteld voor procedures en richtlijnen met 

betrekking tot sociale veiligheid. Daarnaast monitort De Haagse Scholen jaarlijks de 

veiligheidsbeleving van leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een gevalideerd instrument, 

dat in samenwerking met Scholen met Succes is ontwikkeld. Op basis van een analyse wordt er 

een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. 
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verantwoordelijk voor de invoering van M5. Een coördinator sociale veiligheid is belast met  de 

praktische kant van de invoering. Ook is deze verantwoordelijk voor de juiste toepassing van De 

Vreedzame school en de uitvoering van het verzuimbeleid van de school. Een werkgroep Speelplein is 

verantwoordelijk voor de aanpak tijdens de middagpauze. Leerlingen kiezen een of meerdere spellen 

die onder regie van een leerkracht worden gespeeld. Begrenzing geeft ruimte om te ontwikkelen. 

Niet in de laatste plaats is sociale veiligheid een verantwoordelijkheid van het héle team. Zij dienen 

ook zélf veilig te zijn en vrij te voelen. Het team verdient het dan ook dat duurzame inzetbaarheid hoog 

in het vaandel blijft staan.  

Ambities: 

- Samenhang krijgen in het veiligheidsbeleid. Alle onderdelen zijn aanwezig en worden actief 

toegepast,  

- De volgende stappen in M5-aanpak voor sociale veiligheid: omgaan met onderlinge verschillen.  

- Meer flexibiliteit en keuzes in de speelpleinaanpak 

- Ook veilig zijn na schooltijd (samenwerking met Gemeente, Mehr Sport). 



Het Galjoen: leren door gewoon te doen 

 

 
OBS Het Galjoen - Schoolplan 2019-2023  25 
 
 

KWALITEITSZORG 

Kwaliteitszorg is het zorgen voor en bewaken van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het is 

het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een 

permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie 

te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Dit komt concreet neer op 

het beantwoorden van de volgende vragen van de kwaliteitscyclus (PDCA).  

• Doen wij de goede dingen?  

• Doen wij de dingen goed?  

• Hoe weten wij dat?  

• Vinden anderen dat ook?  

• Wat doen wij met die kennis en informatie 

Hiertoe is een kwaliteitskader ontworpen; een set aan kwaliteitseisen dat antwoord geeft op de 

vraag wat wij, als De Haagse Scholen, onder onderwijskwaliteit verstaan. Om onze 

onderwijskwaliteit zichtbaar en meetbaar te maken en dit te borgen en te verbeteren, maken 

we vanuit het bestuur in ieder geval gebruik van een aantal procedures en instrumenten: 

• ESIS, leerlingvolgsysteem waar al onze scholen gebruik van maken. 

• BARDO, digitaal bekwaamheidsdossier voor alle medewerkers. 

• Cyclus van functioneren en beoordelen. Jaarlijks worden er gesprekken gevoerd met alle 

medewerkers. Hierbij wordt een driejaren cyclus gehanteerd van startgesprek, 

voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek. 

• Leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen. Deze worden organisatie 

breed elke twee jaar uitgezet, waarbij de uitkomsten, indien nodig, een plek krijgen in 

de jaarplannen. 

• Interne auditsystematiek in ontwikkeling, waarbij onze scholen door een auditteam 

(bestaande uit een getrainde leerkracht, IB-er en directeur) een keer per drie jaar 

bezocht worden. En de rapportage mede input geeft voor de jaarlijkse schoolbezoeken 

door de bovenschools directeuren en de jaarplannen van de scholen. 

• Interne kwaliteitsmonitor, waar de managementinformatie te vinden is die een 

signaalfunctie heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Deze monitor wordt gebruikt 

bij de audits en de gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren. 

• Cyclus van gesprekken en schoolbezoeken van de bovenschoolse directeuren – 

directeuren. Naast de cyclus van functioneren en beoordelen, vinden er ook 

ontwikkelingsgerichte gesprekken plaats op de scholen. 

• Monitoring Veiligheidsplannen (notitie veiligheid en DHS) 

• Strategisch personeelsbeleid, geeft een kader aan de hand van de volgende HR-

bouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, 

verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en 

ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 
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De afgelopen jaren is hard gewerkt om een brede basis op orde te krijgen. De komende jaren is het de 

tijd om deze brede basis te borgen. Wij sluiten daarvoor aan bij de kwaliteitsaanpak van Naaijkens & 

Bootsma die zij beschrijven in hun boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? 

We starten met het maken van kwaliteitskaarten waarin we de processen beschrijven die ons 

onderwijs sterker maken. 

I  Welke processen voegen waarde toe aan de school? 

II  Prioritering van belangrijk naar minder belangrijk 

III  Beschrijven gangbare processen, ritmes en routine op schoolniveau 

IV  Feedback organiseren op de kaarten.  

In 2019-2020 starten we met kwaliteitskaarten voor rekenonderwijs, de leerlingbegeleiding en de 

processen voor de overstap van PO naar VO.  

Ambitiekaarten betreffen het handelend leren, leescultuur, en maakcultuur. 

We kiezen vooral de aanpak van waarderend onderzoeken: Wat werkt? Waar moeten we mee 

stoppen? Waar willen we meer van zien? Wat zien we nog niet? 
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PERSONEELSBELEID 

 
In lijn met het thema Werken aan zelfvertrouwen geldt voor het team:  

Werken met (zelf)vertrouwen 

Vanuit onze missie “wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen” streven wij 

naar een cultuur waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling en waarin kennisdeling 

vanzelfsprekend is in een inspirerende leer- en werkomgeving voor alle medewerkers. Het 

strategisch HRM beleid zal hiervoor een kader schetsen aan de hand van de volgende HR-

bouwstenen: strategische personeelsplanning, beoordeling en gesprekkencyclus, 

verzuimbeleid, werkdruk, functiebouwwerk, arbeidsvoorwaarden, opleiding en 

ontwikkeling, mobiliteit en werving & selectie. 

 

Bevoegdheid  

Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden door goede medewerkers binnen te houden en 

te halen. Het uitgangspunt binnen de Haagse Scholen is dat alle leerkrachten bevoegd zijn. 

Het lerarentekort is hierbij een enorme uitdaging. Desondanks stellen wij ook aan nieuwe 

leerkrachten de eis dat zij over een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs 

beschikken of, indien zij als zij-instromer zijn aangesteld, binnen twee jaar na aanstelling 

deze bevoegdheid behalen.  

 

Professionalisering 

Binnen onze organisatie is het onderhouden en versterken van de bekwaamheid door 

professionele ontwikkeling van de medewerkers van groot belang. Activiteiten die de 

professionele ontwikkeling ondersteunen zijn opleiding, (persoonlijke) ontwikkeling en 

kennisdeling in gezamenlijkheid binnen de school, tussen de scholen en op bestuursniveau. 

Leren vindt veelal met elkaar en binnen de school plaats bijvoorbeeld in de vorm van 

teamleren, collegiale consultatie en lesson study. Individuele opleidingswensen passend bij 

de realisatie van de organisatiedoelstellingen worden waar mogelijk gefaciliteerd.  

 

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen 

Daar Stichting De Haagse Scholen niet te maken heeft met een ondervertegenwoordiging 

van vrouwen in de directie functies, is beleid hierop dan ook niet noodzakelijk. 
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• Leiding geven aan leren 

• Leiding geven aan veiligheid 

• Leiding geven aan elkaar 

• Leiding geven aan jezelf 

Galenkamp & Schutte1 definiëren een professionele schoolcultuur als professioneel gedrag: 

1. Gedrag dat bijdraagt aan de doelen van de organisatie 

2. Gedrag dat leidt tot toename van het welbevinden van jezelf 

3. Gedrag dat leidt tot toenamen van het welbevinden van anderen 

4. Gedrag dat strijdig is met deze eerste drie criteria wordt vriendelijke en duidelijk begrensd.  

In 2019 hebben we met hulp van Management Drives een scan gemaakt van onze teamcultuur. Wij 

willen graag:  

• Doordenking en innovatie 

• Communicatie en overleg 

• Prestatie en succes 

We willen echter niet: 

• Overal ellenlang over praten 

• Overal regels voor maken 

• Terugvallen in oude gewoontes 

Wij hebben visie, maar deze is af en toe nog niet concreet genoeg. Er is ruimte voor nieuwe ideeën en 

benaderingen. In het team zijn we prettig onderling betrokken, en af en toe nog te veel gericht op 

consensus. Wij zijn gericht op de opbrengsten, al ervaren we het af en toe als een ‘ratrace’. In ons team 

zijn we duidelijk en gestructureerd. In ons team zijn we stevig en besluitvaardig. Dit team ervaren wij 

af en toe als een hechte familie. 

Het Galjoen-team laat zich kennen als een hecht team dat samen resultaten wil laten zien en innovatief 

wil zijn. Daarbij willen we niet vastzitten aan oude gewoontes, al gooien we wat goed is en wat werkt 

niet weg. Er is een gezamenlijk verlangen aan meer doordenking en concretisering van de ingeslagen 

koers.   

De betrokkenheid op elkaar maakt het soms lastig om elkaar aan te spreken op de gemaakte afspraken. 

Dit team is goed in het bespreken van datgene wat er moet gebeuren. Het streeft daarbij naar 

consensus. Echter, de behoefte om voor elkaar te zorgen (rekening te houden met elkaar), kan ook 

belemmerend werken 

Wat wij willen behouden is onze besluitvaardigheid, en het organiseren en afspreken. In onze 

schoolcultuur is het normaal dat we de zaken samen besluiten en uitvoeren. Voor de organisatorische 

zaken hebben we geen vastgestelde vergaderingen nodig.  

Daarbij handelen we vooral gevoelsmatig. Wij zijn erbij gebaat om ons handelen meer vanuit ratio te 

doordenken, zonder de onderlinge verhoudingen uit het oog te verliezen. 

 

1 Handboek professionele schoolcultuur (2019). 
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Het team van het Galjoen heeft veel potentie. Daaraan leidinggeven vraagt om het aanspreken via de 

voornaamste drijfveren: gezamenlijkheid, duidelijkheid/concretiseren, werken vanuit de bedoeling. 

Doelen stellen, zonder de bedoeling uit het oog te verliezen. 

Onze Professionele Ontmoetingen (PO) zijn de ruggengraat van ons onderwijskundig overleg. In kleine 

teams (3-4 klassen) spreken we over de voortgang van het onderwijs in onze groepen. Er is ruimte voor 

intervisie, feedback, en vooral het uitwisselen van nieuwe ideeën en aanpak. Het is onze ambitie om 

de PO’s nog meer effectief te laten zijn door het stellen van kleine, haalbare doelen. Wat is de volgende 

stap die we zetten? Leidinggevenden houden de samenhang en de koers in de gaten.  

De margedagen zijn uitgebreide professionele ontmoetingen.  

Ons medewerkersbeleid is gericht op het samenwerken aan gemeenschappelijke doelen, beheersbaar 

houden van werkdruk door stellen van haalbare doelen, rolvastheid, en veel ontwikkelruimte voor 

nieuwe ideeën.  

In ons identiteitsbewijs hebben beschreven welk type medewerker in het team van het Galjoen past. 

Naast stevige leerkrachten zijn we ook altijd op zoek naar gepassioneerde onderwijsassistenten die de 

potentie hebben om een groep leerlingen aan te sturen en zelf ook graag leerkracht willen worden.  

Het is onze ambitie om als opleidingsschool te gaan dienen, met als specialiteiten het werken op een 

binnenstadsschool, handelend leren, en sociale veiligheid. In de komende jaren zullen we een of 

meerder collega’s op laten leiden tot coach.   

Persoonlijke professionalisering willen we mogelijk maken middels de online tool E-wise. 

Teamleden hebben twee keer per jaar een voortgangsgesprek (commitment, taken, trots).  
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PARTNERS VAN DE SCHOOL 
 

Wij werken samen met: 

 

Samen10+ scholen 

Zebra Welzijn  

Mehr Sport en onderwijs 

VVE: JongLeren 

CultuurSchakel 

Buurthuis Mandelaplein (Transvaal Universiteit) 

SPPOH 

HCO 

The Residents 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond 

Melior M5 

Schoolpoort 

Gemeente Den Haag (stadsdeel Transvaal) 

E-Wise 

 

BELEID OMTRENT AANVAARDING VAN MATERIE EN 
GELDELIJKE BIJDRAGEN NIET ZIJNDE OUDERBIJDRAGEN 
EN LUMPSUM, EN SPONSORBELEID 
 

OBS Het Galjoen sluit met haar beleid omtrent aanvaarding van materie en geldelijke bijdragen niet 

zijnde ouderbijdragen en lumpsum, en sponsorbeleid. (Art 12 lid 1 WPO) aan bij de beleidsstandaard 

van DHS. 
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JAARPLAN 2019-2020 
 

 Onderwerp Doel Resultaat 

U
it

vo
er

en
 

Het werken met 
weektaken en -
planners. 

Leerlingen krijgen meer 
autonomie over hun eigen 
leerroutes.  

Alle leerlingen zijn aan het einde van het 
schooljaar in staat om hun weektaken te 
plannen en tijdig uit te voeren. Zij zijn in 
staat om uit te leggen waarom zij welke 
keuzes maken.  

Groep overstijgend 
lesgeven en het 
werken met 
combinatiegroepen. 

Leerlingen werken op hun 
eigen niveau aan hun eigen 
leerdoelen.  
 
Leerkrachten doen 
expertise op in het lesgeven 
aan gemengde groepen 
leerlingen.  

Leerlingen werken vanuit hun eigen 
ontwikkeling aan een volgend leerdoel.  
Leerkrachten zijn als team in staat om 
adequaat leiding te geven aan 
combinatiegroepen. Zij kunnen als team 
een groep leerlingen indelen op 
verschillende niveaus en voor taal en 
rekenen een niveau-eigen aanbod 
verzorgen. 

La
te

n
 z

ie
n

 

Het ontwikkelen van 
een portfolio voor 
leerlingen in groep 3 in 
vervolg op het 
groeiboek bij de 
kleuters. Daarvoor 
doen we een pilot met 
Schoolpoort om de 
leerlijnen te hanteren 
en het leren zichtbaar 
te maken.  

We maken de ontwikkeling 
van een leerling zichtbaar 
vanuit wat al bereikt is (in 
plaats van wat nog mist). 
We creëren daarmee een 
doorgaande lijn in onze 
aanpak van Speelplezier en 
het groeiboek bij de 
kleuters.  

Aan het einde van het schooljaar hebben 
we kennis en kunde opgedaan van het 
werken met Schoolpoort in groep 3 (en 
??). We zijn daarmee in staat om een 
verantwoorde keuze te maken voor het 
vervolg. 
Ouders geven aan dat zij tevreden zijn met 
de wijze waarop we het portfolio 
gebruiken.  

St
im

u
le

re
n

 

Leren door gewoon te 
doen 

We breiden Speelplezier uit 
naar groep 4.  
 
We ontwikkelen 
handelingsgericht 
onderwijs, gebruik makend 
van de principes van 
Speelplezier.  

Er is een doorgaande leerlijn Speelplezier.  
De principes van Speelplezier worden 
toegepast in andere leerjaren. 
 
Taalvaardigheid van leerlingen is 
toegenomen, zoals blijkt uit de 
opbrengsten van spelling en technisch 
lezen. 

U
it

b
re

id
en

 

Verdere ontwikkeling 
van het onderwijs in 
de verlengde leertijd. 

Leerlingen hebben de 
mogelijkheid om hun 
talenten en interesses in de 
extra leertijd (VSD, LKP) te 
ontdekken en in te zetten.  
 
De verlengde leertijd levert 
een aanmerkelijk aandeel in 
het vergroten van de 
woordenschat en daarmee 
de taalvaardigheid van onze 
leerlingen.  

Leerlingen zijn gemotiveerd voor het 
aanbod in de verlengde leertijd.  
 
Leerlingen hebben een grotere 
woordenschat en zijn beter geworden in 
begrijpend lezen. 
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