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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het schoolplan 2015-2019. Artikel 16 van de WPO geeft aan dat het bevoegd gezag 
tenminste eenmaal in de vier jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspec-
teur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en dus een bekosti-
gingsvoorwaarde. Naast een verantwoordingsinstrument is het schoolplan ook bedoeld als ont-
wikkelings- en sturingsinstrument en vervult het een centrale plaats in de kwaliteitszorg. In de 
vierjarige schoolplancyclus die gestart is in 1999 vormt de periode 2015-2019 de vijfde planpe-
riode. 
 
Dit schoolplan begint met een inleiding waarin doel, functie en positionering binnen de kwali-
teitszorg worden toegelicht. Hoofdstuk 2 is een weergave van de stand van zaken bij de start 
van het schoolplan waarna in hoofdstuk 3 een analyse wordt gegeven. In hoofdstuk 4 worden 
per beleidsterrein de conclusies en de voornemens voor de periode van dit schoolplan omschre-
ven. Hoofdstuk 5 is hier de functionele weergave van. Ten slotte bestaat hoofdstuk 6 uit alle re-
levante bijlagen, waaronder het schooljaarplan.  
 

Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met de directies van de andere scholen 
van Stichting Delta. 
In dit schoolplan zijn veel gemeenschappelijke delen te vinden, naast de onderdelen die speci-
fiek voor de Martin Luther Kingschool van toepassing zijn.  
 
De afgelopen schooljaren zijn voor het schoolteam van de Martin Luther Kingschool hectisch en 
onzeker geweest. 
Na een langere stabiele periode, zijn er, door diverse oorzaken, directiewisselingen geweest, 
wat de school geen goed heeft gedaan. 
Anderhalf jaar geleden is er voor gekozen om een interim directeur te benoemen vanuit Stich-
ting Delta.  
Er is, na een studie tweedaagse, een verbeterplan opgesteld en het schoolteam is hard aan de 
slag gegaan om de gemaakte plannen te verwezenlijken.  
Ondanks het feit dat er al veel goede stappen zijn gezet, is er nog veel winst te behalen en heel 
wat werk te doen. 
Wel is de tijd rijp om in het schooljaar 2015-2016 een definitieve oplossing te vinden voor de 
directie-invulling, zodat de komende schoolplanperiode in het teken zal staan van het verder 
vormgeven en uitwerken van de gemaakte plannen, vanuit een stabiele directievoering. 
 
We gaan onze dromen niet alleen verwezenlijken, want de komende jaren gaan we nauwe con-
tacten leggen met de Kinderopvang, die in ons gebouw een plek gaat krijgen. 
Doel is om zo te gaan samenwerken dat de kwaliteit van ontwikkelen en leren van kinderen (0 
tot 12 jaar) versterkt zal worden in de omgeving van de school. 
Een gemeenschappelijke pedagogische visie, een doorgaande ontwikkellijn, waarbij de ontwik-
keling van het kind in al zijn facetten het uitgangspunt vormt, zijn hierbij het speerpunt. 
 
Al met al inspireert de droom van Martin Luther King ons om de Martin Luther Kingschool de 
school te laten zijn waar onze dromen werkelijkheid gaan worden!! 
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Hoofdstuk 1: INLEIDING 

1.1 Doel en functie van het Schoolplan 
 
Vanaf 1 augustus 1999 zijn scholen verplicht te beschikken over een schoolplan. Het schoolplan 
moet minimaal één keer per vier jaar worden vastgesteld. Het schoolplan is een beleidsgericht 
document waarin de school in ieder geval een omschrijving geeft van haar beleid op de verschil-
lende beleidsterreinen, dit analyseert en daarnaast beleidsvoornemens voor de komende perio-
de omschrijft. 
 
De functie van het schoolplan is meerledig: 
 
1. Intern ontwikkelings- en sturingsdocument (richting, houvast, kompas). 
2. Verantwoordingsdocument (intern en extern) 
3. Kwaliteitsdocument (het centrale document binnen de cyclus van kwaliteitszorg). 
 
Het schoolplan is bedoeld als een ontwikkelingsgericht en sturend document. We streven naar 
een kort, bondig en duidelijk, levend document. Dit betekent dat we, waar mogelijk, zullen ver-
wijzen naar andere, op de school aanwezige, documenten. 
 
De school is een maatschappelijke onderneming die met publiek geld in stand wordt gehouden 
en midden in de samenleving staat. Bij zo’n onderneming hoort goed bestuur. “Good governan-
ce” zet zwaar in op het afleggen van verantwoording. Daaronder wordt tegenwoordig meer ver-
staan dan enkel het afleggen van verantwoording aan de eigenaren (shareholders). De school 
als maatschappelijke onderneming verantwoordt zich  naar meer uiteenlopende soorten betrok-
kenen/belanghebbenden (stakeholders) en trekt die verantwoording breder dan alleen inzicht in 
de financiën. Belanghebbenden naast de overheid (inspectie) zijn ouders, peuterspeelzaal, kin-
deropvang, voortgezet onderwijs, de lokale overheid en andere partners waar de school mee 
samenwerkt. De school als maatschappelijke onderneming heeft belang bij: een breed draag-
vlak; input van de brede schoolomgeving voor leren en kwaliteitsverbetering; het afleggen van 
rekenschap over bereikte resultaten. Meervoudige publieke verantwoording past in het rijtje van 
lumpsumfinanciering, integrale kwaliteitszorg, proportioneel onderwijstoezicht. Het schoolplan 
hoort daarbij. Het schoolplan enkel zien als een “verplicht” nummer (bekostigingsvoorwaarde) 
achten wij een gemiste kans.  
 
Het schoolplan wordt door ons gebruikt als instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de 
kwaliteit van de stichting en de school. 'Kwaliteit is doen wat je belooft'. In dit schoolplan en de 
daaraan gekoppelde jaarplannen spreken wij af welke 'beloftes' we doen. 
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1.2 Positionering binnen de kwaliteitszorg 
 
Het planmatig werken aan schoolverbetering en –ontwikkeling is gevat in een cyclus van plan-
nen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.  
 
Deze cyclus ziet er al volgt uit: 
 

Act  
(4)

Plan 
(1)

Do    
(2)

Check 
(3)

pdca-cirkel

 

Afbeelding 1: Cyclus PDCA 

 
Binnen de kwaliteitscyclus (afb. 1) neemt het schoolplan een centrale positie in. Het is bij uit-
stek het kwaliteitsdocument dat het kwaliteitsbeleid van de school zichtbaar maakt. 
- intern: team, directie, bestuur, MR; 
- extern: ouders, onderwijstoezicht, overheid, samenleving. 
 
Het schoolplan is hét kompas voor de schoolontwikkeling en de kwaliteitsverbetering. Het geeft 
de richting aan voor de keuzes die de school maakt en het geeft sturing aan de uitwerking in 
concrete activiteiten die per schooljaar beschreven en uitgewerkt worden in het schooljaarplan 
en verantwoord in het schooljaarverslag en (deels) in de schoolgids voor de ouders. 
 
 

Jaarplanning

Activiteiten

S
JP

S
JV

SG

Schoolplan 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitssysteem

SVP

 

Afbeelding 2: Positionering Schoolplan 

 
SJP   = Schooljaarplan 
SJV   = Schooljaarverslag 
SVP  = Schoolverbeterplannen 
SG  = Schoolgids 
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1.3 Procedure voor opstellen en vaststellen van het schoolplan 
 
De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen 
weer: 
 

1 Algemene oriëntatie  Werkgroep Deltabe-
raad 

December 2014-mei 2015 

2 Bespreking directieoverleg  
(o.a. over eventuele boven-
schoolse onderdelen voor het 
schoolplan) 

Directies December 2014 – maart 2015 

4  Teamgerelateerde onderdelen Directies en team januari – mei 2015 

5 Schrijven conceptversie Directie  januari – mei 2015 

6 Bespreking Algemeen directeur, 
MR 

vanaf april 2015 

7 Definitieve versie Directie juni 2015 

8  Instemming MR Directie, MR juni – augustus 2015 

9 Vaststelling  Bevoegd gezag 1 september 2015 

10 Communicatie partners Directie  vanaf september 2015  

 
Het schoolplan 2015-2019 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 
16 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad 
conform de bepalingen in art. 6 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), dan wel art. 
10b van het wetsvoorstel Medezeggenschap op Scholen (WMS). Voor de formulieren “Vaststel-
ling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan”: zie bijlage A.  
 

1.4 Evaluatie 
Jaarlijks vindt aan het einde van het schooljaar een evaluatie plaats van de voornemens welke 
vermeld staan in het schooljaarplan van de school. Conclusies hieruit leiden tot nieuwe of gewij-
zigde beleidsvoornemens voor het komende jaar, naast nieuwe ontwikkelingen die moeten wor-
den ingepast. Wijzigingen en/of nieuwe ontwikkelingen worden in het schooljaarverslag weer-
gegeven. De punten komen in het nieuwe schooljaarplan terug via een geleide inventarisatie in 
het schooljaarplan. 

1.5 Verwijzingen 
De visie en missie van het schoolbestuur, neergelegd in het ‘beleidsplan 2015-2019 samenwer-
ken brengt ons verder’, vormen de algemene basis voor de inhoud en de beleidsvoornemens 
van het schoolplan van de school. Waar mogelijk wordt in dit schoolplan verwezen naar op 
school aanwezige protocollen en beleidsnota’s op schoolniveau. 
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Hoofdstuk 2: STAND VAN ZAKEN BIJ DE START VAN HET SCHOOLPLAN 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort de stand van zaken binnen onze stichting en binnen 
onze school bij de start van de nieuwe schoolplanperiode in 2015. 

2.2 Missie en visie 
 
 
Via Delta de wereld in 
 
Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tus-
sen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt negen basisscholen in de gemeente De 
Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants christelijk of algemeen christelijk. Stichting Delta 
De Bilt streeft naar hoogwaardig onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een 
professionele organisatie. 
 
Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een po-
sitieve bijdrage leveren aan de wereld. Dit gebeurt in een pedagogisch klimaat waar ieder kind 
tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef 
dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag. We vinden het belangrijk 
dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten en open staan 
voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs 
en opvoeding. Onze scholen zijn herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden 
een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school heeft 
een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente De Bilt 
voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt.  
 
Bovenstaande beschouwen we als een gezamenlijk kompas op onze route door de delta en on-
derstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boeiende reis 
 

 
 
 

Samenwerken brengt ons verder. 
Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta merkbaar. 
Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een collegiaal schoolteam. De 
schoolteams van de scholen van Delta werken zoveel mogelijk samen om nog beter te 
worden. Alle betrokkenen binnen Delta zoeken kansen om door samenwerking een nog be-
tere stichting te creëren. Stichting Delta staat open voor samenwerking met externen, zo-
wel binnen als buiten het onderwijs. 
 

 
 
 

Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 
Iedere school van Stg. Delta heeft een eigenheid waarmee de school zich nader kan profi-
leren en zoekt hierbij naar innovatieve kansen. Ook de stichting streeft naar innovatieve 
gezamenlijke concepten en originele activiteiten. Bestuur en directie  stimuleren en facili-

teren nieuwe ontwikkelingen. Onderzoeken, ontdekken en experimenteren. Moet het niet 
eens heel anders? Out of the box... Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het 
niet voor gebouwd. 
 

 

We beginnen met een doel voor ogen. 
Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben hoge ver-
wachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting) en we streven realistische 
doelen na. Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te behalen is het nodig om nauwkeurig 
te meten en te analyseren. Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam 
proces. Tijd en middelen zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs 
aan leerlingen) te faciliteren.  Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor 
komende generaties. Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 
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Ieder talent telt. 
Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale zelf-
ontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. In ons onderwijs ondernemen 
we daarom stappen om de talentontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen en te sti-
muleren. Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee be-
reiken dat hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede komen aan de 
organisatie. In het kader van Passend Onderwijs zorgt dit voor een verdere professionali-

sering en versterking. 
 

 

Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot leren te 
komen. 
Een goede organisatie, met passende voorzieningen, is voor stichting Delta en haar scho-
len voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting Delta zorgt voor aantrek-
kelijk werkgeverschap, zodat  personeelsleden met plezier werken en zich kunnen ontwik-
kelen.  Onze scholen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen met ple-
zier kunnen leren. 
 

 

Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is.. 
In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van verant-
woordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een proces 
zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. We zijn ervan over-
tuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het leren en werken binnen onze stichting. 

 

 
 
 
De naam Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs.  

 
Een delta als metafoor voor onze stichting:  
Een rivier begint als een klein stroompje en mondt meestal uit in een zee. Het is heel goed als 
een rivier wordt gevoed door verschillende stromen en het is ook heel mooi als de rivier in een 
delta terecht komt. Een delta is een veelstromenland waardoor je via verschillende routes naar 
de zee kunt en het is tevens een vruchtbaar gebied waar veel ontwikkeling mogelijk is. Stichting 
Delta staat open voor diverse stromingen en overtuigingen en biedt de kans om via verschillen-
de, maar wel samenhangende, onderwijskundige concepten en pedagogische structuren en in 
verschillende tempo’s te groeien om samen te bouwen aan een mooie wereld. 
 
Ja, via deze Delta wil je de wereld in! 
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2.2.1 Missie en visie van de school 
 
Onze visie: 
De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling. Het onderwijs is zodanig 
ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ont-
wikkeling maximaal gestimuleerd worden. Daarbij is het kind in toenemende mate mede ver-
antwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.  
 
De school voldoet aan de eisen van Passend Onderwijs, want de zorg is zo georganiseerd dat 
voldaan wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
De Martin Luther Kingschool wordt op een professionele manier geleid, het team werkt coöpera-
tief samen, verenigt expertise en vult elkaar aan, waarbij we ouders als betrokken partners 
zien. 
 
Onze missie: “de school waar onze dromen werkelijkheid worden”. 
 
Onze kernwaarden: 
De voor Stichting Delta genoemde kernwaarden gelden natuurlijk ook voor de Martin Luther 
Kingschool. Deze kernwaarden zijn ons kompas en zijn vertaald naar het onderwijs op onze 
school. 
 

 

Samenwerken brengt ons verder. 

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen de Martin Luther 
Kingschool merkbaar. 
*Samenwerkend leren in de groepen gebeurt o.a. door structureel coöperatieve 
werkvormen toe te passen.   
*De school heeft een collegiaal schoolteam, waarin, vaak samen met ouders, in 
werkgroepen onderwerpen worden aangepakt. Ook vindt er bouwoverleg en col-

legiale consultatie plaats en wordt er waar mogelijk groepsdoorbrekend gewerkt. 
*Het schoolteam van de Martin Luther King werkt in netwerkverband samen met 
schoolteams van de andere Deltascholen. 
*Samenwerking met ouders gebeurt o.a. door de inzet van klassenouders en 
hulpouders op divers gebied. 
*Samenwerking met externen is o.a. zichtbaar door het partnerschap met de 
Marnixacademie, samenwerking met de Kinderopvang, Peuterspeelzalen en sa-
menwerkingsvormen die voortvloeien uit het netwerkverband Passend Onder-
wijs. 
*De school staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen als buiten 
het onderwijs. 

 

 

 

Alle betrokkenen staan open voor nieuwe ontwikkelingen.  
 

De Martin Luther Kingschool heeft een eigenheid waarmee de school zich nader 
profileert en zoekt naar innovatieve kansen. Dit uit zich in: 
*het onderzoek naar de ontwikkeling tot een brede school, in samenspraak met de 
kinderopvang. 
*het gebruik van een interactieve website. 
*de inzet van moderne, actuele methoden en middelen. 
*het optimaal gebruik van het schoolgebouw, in samenspraak met andere organi-
saties. 
*de school profileert zich naar buiten toe middels een helder PR beleid. 
*de directie  stimuleert en faciliteert nieuwe ontwikkelingen. 

 
 



11   Schoolplan 2015-2019 

 

 

We beginnen met een doel voor ogen.  

 
Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben 
hoge verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep en school) en we streven rea-
listische doelen na. Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te behalen is het no-
dig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Dit doen we doordat er een duide-
lijke zorgstructuur is, waarbij handelingsgericht werken en opbrengstgericht wer-
ken speerpunten zijn. 
Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en midde-
len zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) 
te faciliteren.   
Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor komende generaties. 

 

 

 

Ieder talent telt.  
 

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale 
zelfontplooiing.  
In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling van 
leerlingen te stimuleren. 
Dat doen wij o.a. door: 
*een gedegen zorgsysteem te faciliteren. 
*het toepassen van gedifferentieerde werkvormen. 
*een passend aanbod te creëren voor kinderen die meer aankunnen. 
*het organiseren van creamiddagen. 
*het organiseren van workshops.  

 

 

 

Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot le-

ren te komen. 

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een goed pedagogisch klimaat, waar-
in met plezier geleerd wordt. Een goed evenwicht in inspanning en ontspanning is 
noodzakelijk om met plezier te kunnen leren. 

 

 

 

Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is.  

 
In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van ver-
antwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een 
proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. We zijn 
ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het leren. We stimuleren dit 
door: 
*het voeren van kindgesprekken. 
*verslagavonden te organiseren waar kinderen bij aanwezig zijn. 

*zelfstandig werken te bevorderen en het maken van een weekplanning. 
*we gebruiken in alle groepen de Kanjertraining. Verantwoordelijkheid voor het ei-
gen gedrag, rekening houdend met het belang van anderen, is hierbij een speer-
punt. 
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2.3 Levensbeschouwelijke identiteit 
Onder levensbeschouwelijke identiteit verstaan wij de grondslag van de school: binnen stichting 
Delta kan dat zijn: katholiek, protestants of algemeen-christelijk. 

2.3.1        Algemene levensbeschouwelijke identiteit van de Stg. Delta 
 
Bij de oprichting van Stichting Delta is bepaald dat elke school de ruimte krijgt om de identiteit 
vanuit de eigen (denominatieve) uitgangspunten vorm te geven. Sterker: het als vanzelfspre-
kend uitgangspunt te beschouwen dat elke school actief bezig is met haar levensbeschouwelijke 
bron. De scholen binnen de stichting willen herkenbaar zijn in het volgende: elke school bekent 
kleur (laat zien waar zij voor staat), alle kinderen leren hoe dan ook de betekenis van de le-
vensbeschouwelijke bron in het leven, alle scholen staan open voor leerlingen met diverse le-
vensbeschouwelijke achtergronden. Van ouders en leerlingen wordt verwacht de uitgangspunten 
van de school te respecteren. 
 

2.3.2 Levensbeschouwelijke identiteit van de school 
 
De school is vernoemd naar Martin Luther King. Ds. Martin Luther King was Amerikaans neger-
leider en predikant in Montgomery (Alabama), strijder voor de gelijkberechtiging van de negers 
in de Verenigde Staten. Hij leidde tal van protestacties en demonstraties tegen de rassendiscri-
minatie. Werd herhaaldelijk gearresteerd, maar bleef zijn ideaal van ‘geweldloosheid’ trouw. 
Door zijn houding verwierf hij groot gezag. Daardoor ontving hij in 1964 de Nobelprijs voor de 
vrede. Hij droomde van een samenleving waarin alle mensen vanuit Gods liefde, in vrede en ge-
rechtigheid met elkaar kunnen leven. In 1968 werd hij bij een aanslag gedood. Zijn droom en 
zijn vertrouwen maakten hem sterk. Zijn naam kan inspireren. Zijn droom ook. Hij heeft ge-
zegd: 
“Ik heb een droom vandaag………Ik heb een droom, dat eens zwarte jongens en meisjes hand in 
hand lopen met blanke jongens en meisjes. 
Dat is onze hoop. Dat is ons geloof. Met dit geloof zullen we in staat zijn samen te werken, sa-
men te bidden, samen te strijden, samen de gevangenis in te gaan, samen ons in te zetten voor 
de vrijheid, wetend dat wij eens vrij zullen zijn. Gods kinderen op een nieuwe wijs zullen kun-
nen zingen ……………..” 
 
De Martin Luther Kingschool wil onderwijs geven conform de Algemeen Christelijke grondslag, 
geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Belangrijke elementen 
hierbij zijn, het uit naastenliefde met elkaar omgaan, respect hebben voor en het verantwoorde-
lijk zijn voor jezelf en de ander.  
De “droom” van Martin Luther King is voor ons een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind 
uniek is en mag zijn wie hij, of zij is. 

2.4 Onderwijsconcept 
Onder het onderwijsconcept verstaan wij de wijze waarop het onderwijs op een school wordt 
vormgegeven: binnen stichting Delta zijn dat het leerstofjaarklassensysteem (of een variant 
daarvan) of het daltononderwijs. 

2.4.1 Algemene onderwijskaders van Stichting Delta 
 
Bij de oprichting van Stichting Delta is bepaald dat elke school de ruimte krijgt om het eigen 
onderwijsconcept zo goed mogelijk vorm te geven en zich daarmee herkenbaar te profileren. In 
het doel van stichting Delta staat dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt bevorderd, dus 
we zullen er alles aan doen om dat te realiseren. Voor de komende jaren zullen activiteiten in 
het kader van passend onderwijs en opbrengstgericht werken voor alle scholen gelden. 
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2.4.2 Het onderwijsconcept van de school 
 
Ons onderwijs is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem; kinderen van dezelfde 
leeftijd zitten doorgaans in dezelfde groep. Er wordt veel rekening gehouden met goede en 
zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oe-
fenstof. Wie goed kan leren wordt uitdagende opdrachten aangeboden.  
Dit organiseren we door bij de vakken rekenen en taal kinderen te verdelen in een basisgroep 
(alle kinderen van de groep),een basis+ groep voor kinderen binnen de basisgroep die zelfstan-
dig opdrachten kunnen doen en een instructiegroep, waarin kinderen zitten uit de basisgroep 
die extra instructie nodig hebben. 
Daarnaast zijn er Pluskinderen die buiten de basisgroep extra uitdagende leerstof krijgen aan-
geboden en kinderen die niet met de basisgroep mee kunnen doen en aangepaste lesstof en/of 
oefenstof krijgen aangeboden. Het komt voor dat deze kinderen ook via Remedial Teaching in-
dividuele ondersteuning krijgen. 
Op professionele wijze worden kinderen die om welke reden of op welke wijze dan ook extra 
aandacht nodig hebben van de eigen leerkracht en/of de RT-er (Remedial Teacher) begeleid. De 
IB-er (Intern Begeleider) van de school coördineert de speciale zorg.  
Onze Intern Begeleiders en Remedial Teachers zorgen er voor dat de kinderen zoveel mogelijk 
passend onderwijs aangeboden krijgen, waarbij we uitgaan van het vakmanschap van de leer-
kracht. De hulp en begeleiding van de kinderen proberen we dan ook zoveel mogelijk in de klas 
te geven, tenzij dit het belang van de kinderen schaadt. 

Problemen hoeven overigens niet alleen leerprestaties te betreffen, maar kunnen ook op sociaal 

emotioneel gebied liggen.   
 

2.5 Schoolbeschrijving huidige situatie 
 
De schoolgrootte 

Onze school wordt bezocht door ongeveer 205 kinderen die zijn verdeeld over 9 groepen. Aan 

onze school zijn 19 leerkrachten verbonden, waarbij er meer leerkrachten dan groepen zijn. Dit 

betekent dat er zowel fulltime als parttime leerkrachten aan de school zijn verbonden. Naast het 

directieteam is er een Intern Begeleider en twee Remedial Teachers op school aanwezig. De In-

tern begeleider coördineert o.a. de zorg, en de Remedial Teachers voeren in overleg met de In-

tern Begeleiders de zorg voor kinderen die extra aandacht nodig hebben uit.  
 
Groepsgrootte  
Aan het begin van het schooljaar 2015 -2016 zijn de kinderen als volgt over de groepen ver-
deeld:  

Groep 1/2 A - 22 kinderen, aantal uitlopend naar ongeveer 28 kinderen 
Groep 1/2 B - 23 kinderen, aantal uitlopend naar ongeveer 28 kinderen 
Groep 3 - 23 kinderen 
Groep 4  - 19 kinderen 
Groep 5  - 24 kinderen 
Groep 6  - 32 kinderen 
Groep 7  - 27 kinderen 
Groep 8 A - 18 kinderen 
Groep 8 B - 19 kinderen 

 
Het schoolteam 
De (interim)directeur en de adjunct-directeur dragen de eindverantwoording voor de gang van 
zaken op de school. De 13 groepsleerkrachten verzorgen het lesgeven aan de groepen en geven 
binnen hanteerbare grenzen extra zorg aan de leerlingen. De vakleerkracht gym verzorgt twee 
dagen per week de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8. 
 
Taken en functies binnen de school 
De Martin Luther Kingschool kent onder het personeel de volgende taakverdeling:  
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 Directeur en adjunct-directeur: zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse 
gang van zaken op de school; 

 De groepsleerkracht: verzorgt de lessen in de groep; 
 Vakleerkracht gymnastiek: verzorgt het bewegingsonderwijs op twee dagen per week; 
 Intern begeleider: coördineert de leerlingenzorg; 
 Remedial Teacher: begeleidt kinderen die extra zorg nodig hebben; 

Middels ons taakbeleid worden de algemene schooltaken verdeeld over de teamleden, naar rato 
van hun werktijdfactor. 
 
De kleuterbouw 
We werken met twee heterogene (groepen 1/2) kleutergroepen. Het aantal kinderen dat in-
stroomt kan hiermee evenredig over beide groepen worden verdeeld. 
In de kleuterbouw werken we met thema’s. Hierin komen de seizoenen aanbod en andere the-
ma’s die de kleuterjuffen samen bepalen. Binnen de thema’s komen de doelen van rekenen, 
taal, motoriek, muziek, bewegingsonderwijs etc. aan de orde. 
Er wordt vier weken aan één thema gewerkt. Dit thema staat dan centraal in allebei de kleuter-
groepen.  
We gebruiken de methode “Schatkist” als leidraad voor sommige lessen die we aanbieden in de 
groep. Aan de hand van de doelen worden de lessen vorm gegeven.  
In groep 2 worden speelse activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen 
en schrijven in groep 3.  

 
Groepsplan en leerstofaanbod 
Het individuele kind dat de te behandelen leerstof sneller of langzamer kan doorlopen wordt de 
mogelijkheid geboden deze leerstof gedifferentieerd te verwerken.  
In elke groep zijn de kinderen verdeeld over drie niveaus, beschreven in een groepsplan. 
De leerkracht stimuleert en begeleidt waar nodig. Onze school geeft leerlingen 
de kans zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen. Iedere leerling heeft 
immers zijn eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden.  

 
Zelfstandig werken 
Op de Martin Luther Kingschool wordt een effectief systeem van zelfstandig werken toegepast. 
Hiermee wordt de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd en het geeft de leerkracht tijd en 
gelegenheid om de kinderen op maat te kunnen helpen, en het groepsplan uit te kunnen voe-
ren.  
Deze hulp wordt gegeven aan de instructietafel die in iedere klas aanwezig is. Kinderen kunnen 
zelf activiteiten plannen en opdrachten kiezen die in de klas aanwezig zijn. Ze zijn zelf verant-
woordelijk dat het werk afkomt en noteren dat op de weekplanning.  
Fouten kunnen door de kinderen zelf worden gecorrigeerd. Het grote voordeel is dat de kinderen 
naast het verwerken van de basisstof uit de methodes kunnen kiezen uit 
zelfstandig te verwerken vervolgopdrachten, waarvoor allerlei leerzame materialen aanwezig 
zijn.  

 
Structureel Coöperatief Leren 

Al verschillende jaren wordt gebruik gemaakt van de didactische werkvormen van het concept 

Structureel Coöperatief Leren. Als team zijn we geschoold om de basisprincipes toe te passen in 

het onderwijs. 

Coöperatief Leren staat voor samenwerkend leren, meestal in groepen binnen een grote groep 

zoals een klas. Het is een werkwijze die op onze school de kwaliteit van het onderwijs vergroot. 

De leerlingen worden voorbereid op een toekomst waarin ze veel in teamverband zullen werken 

en leven. Structureel Coöperatief Leren (SCL) is een manier om leerlingen heel bewust en ge-

concentreerd te laten samenwerken.  

 

Leerlingen brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren en passen de kennis 

van een te behandelen onderwerp aan door nieuwe inzichten en verbindingen toe te voegen. 

Kinderen werken graag samen. Deze samenwerking wordt gestructureerd door middel van de 

didactische structuren.  
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Naast kennisvermeerdering speelt ook het pedagogisch aspect een belangrijke rol. Leerlingen 

kunnen dankzij de boven omschreven samenwerking meedoen, horen erbij. Na een samenwer-

kingsopdracht kijken leraar en leerling naar het proces en product van het samenwerken. De 

evaluatie heeft een belangrijk functie. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe 

het proces verlopen is en zich afvragen of het gestelde doel is bereikt.  

 
Kanjertraining  

Op de Martin Luther Kingschool maken wij gebruik van de “Kanjertraining”, waarvoor alle leer-

krachten geschoold zijn. 

De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te wor-

den in de groep. Kinderen worden zich hiermee bewust van hun eigen gedrag.  

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander 

leert denken. Als gevolg hiervan heeft elk kind minder last van sociale stress. Ook op langere 

termijn is dit effect merkbaar. 

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren 

op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertrai-

ning geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt. 
 

Engels 
Hoewel het verplicht is om alleen kinderen van groep 7 en 8 Engelse les te geven, is er op onze 
school bewust voor gekozen Engelse les in alle groepen te geven met de methode ‘Take it Easy’. 
De nadruk ligt op kennismaking met de Engelse taal, het stimuleren van de spreekvaardigheid 
en het opbouwen van de woordenschat en de spelling van basiswoorden.   

 
Spaans 
Voor een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8, worden er eenmaal per week lessen Spaans 
verzorgd.  
Er zijn een aantal criteria waaraan leerlingen moeten voldoen om aan de Spaanse lessen te 
kunnen deelnemen. De uiteindelijke deelname wordt besloten door de Intern Begeleider i.s.m. 
de leerkracht en directie van de school. 
 
Passend onderwijs 
Op de Martin Luther Kingschool gaan we er vanuit dat ieder kind recht heeft op passend onder-
wijs. 
De Martin Luther Kingschool heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen 
voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen 
met de meest voorkomende basis ondersteuningsbehoeften (zoals dyslexie) opgevangen in de 
school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf 
ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is. 
Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van ZOUT(www.swvzout.nl). 
 

2.5.1 Leerling- en ouderpopulatie 
              
             De Martin Luther Kingschool staat open voor een ieder die positief staat tegenover de 

kernwaarden van ons onderwijs. Maartensdijk is een dorp tussen Utrecht en Hilversum, waar 
kinderen de kans krijgen in een alleszins veilige omgeving op te groeien. Er kan worden gesteld 
dat de leerlingen niet uit achterstandsituaties komen. De komende jaren verwachten we een 
daling van het aantal leerlingen. Dit is een demografisch gegeven in Maartensdijk, waar ook de 
twee andere scholen in het dorp mee te maken krijgen. Er werken 19 personeelsleden. Op 1 
oktober 2015 zitten er 207 leerlingen op school, verdeeld over negen groepen. De wijze waarop 
de klassenindeling tot stand komt heeft alles te maken met het aantal leerlingen in de diverse 
jaargroepen. Er kan niet gesteld worden dat een onderwijs accent wordt gelegd in de onder-, 
midden- of bovenbouw. Elke jaargroep heeft zijn specifieke aandachtspunten en zal zoveel 
mogelijk de eventuele steun of inzet van extra leerkrachten ontvangen zoals nodig blijkt te zijn. 
De leerling-populatie is samengesteld uit ouders met diverse opleidingsniveaus. Vooral ouders 
met Mbo en Hbo opleidingen bevolken onze school.  
 

http://www.swvzout.nl/
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2.5.2 Personeel 
 
Op dit moment werken er 19 personeelsleden op school, waarvan 15 vrouwen en 4 mannen. 
3 personeelsleden werken fulltime, de anderen parttime voor opgeteld ongeveer wtf 14. 
Het personeel is zo verdeeld over de groepen dat er niet meer dan twee leerkrachten in de week 
voor de groep staan. Ieder schooljaar is het weer een puzzel om dit te organiseren, ook nog re-
kening houdend met wensen en competenties van de individuele personeelsleden. 
De directie bestaat voor opgeteld ongeveer wtf 1,0 uit een interim directeur en een adjunct di-
recteur die beiden geen lesgevende taken hebben.  
Er is een IB-er voor wtf 0,3 werkzaam op school en een RT-er voor wtf 0,7 die ook een deel van 
de IB taken voor haar rekening neemt. 
Daarnaast is er een vakleerkracht gymnastiek voor wtf 0,36 die in groep 3 t/m 8 een deel van 
de gymnastieklessen verzorgt. 
De komende drie jaar zullen er drie personeelsleden met pensioen gaan, waardoor het 
leerftijdsgemiddelde een daling zal laten zien. 
 

2.5.3 Huisvesting 
 
De Martin Luther Kingschool bevindt zich, samen met openbare basisschool De Kievit, in een 
scholencomplex aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.  
In het schooljaar 2006-2007 is het gebouw van de Martin Luther Kingschool grondig 
gerenoveerd. In het schooljaar 2011 - 2012 zijn de teamruimte, de directiekamer, de IB- en RT-
ruimten en het magazijn gemoderniseerd. Met ingang van schooljaar 2015-2016 zal BSO 
Topkids twee lokalen in de school gaan gebruiken. 

2.5.4 Omgeving van de school 
 
De Martin Luther Kingschool is gesitueerd in een woonwijk grenzend aan een park met dieren-
weide. De directe omgeving is uiterst schoolvriendelijk, want zij bestaat uit verschillende plei-
nen, twee binnentuinen en een ‘stadspark’ met een kinderboerderij.  
Er is veel ruimte om de school. Kinderen kunnen vrij met elkaar spelen, zonder dat er belemme-
ringen zijn op verkeersgebied. 

2.5.5 Schoolspecifieke punten 
 
De school biedt bij de start van het schooljaar 2015-2016 ruimte aan 9 groepen. Omdat het 
leerlingaantal de komende paar jaar zal afnemen is het streven om uiteindelijk uit te komen op 
8 groepen met in het totaal tussen de 180 en 200 leerlingen. Het gebouw is hierdoor feitelijk te 
groot. 
Mede hierdoor is er voor gekozen om twee lokalen te verhuren aan BSO organisatie Topkids. 
Naast het feit dat door de verhuur de exploitatiekosten beheersbaar blijven, is het grote voor-
deel dat we in het kader van onze plannen om te groeien naar een brede school, of integraal 
Kindcentrum, hierdoor alle ruimte en kansen in gezamenlijkheid gaan krijgen binnen ons ge-
bouw. 
 

2.6 Overige, voor beleidskeuzes relevante omstandigheden 
 
Naast de interne omstandigheden en ontwikkelingen kan er aanvullende relevante informatie 
beschikbaar zijn die voor ons als school van belang is bij het maken van beleidskeuzes. Hierbij 
kan het gaan om informatie vanuit de overheid (gemeente, kabinet), maar ook om overige 
maatschappelijke organisaties.  
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2.7 Contacten 
De school gelooft in samenwerking met andere partijen binnen en buiten het onderwijsveld. 
Enerzijds is deze samenwerking bedoeld om een breed draagvlak te verkrijgen en te behouden 
voor de organisatie, anderzijds voelt de school een brede maatschappelijke verantwoordelijk-
heid binnen de regio en soms landelijk. Om deze redenen heeft de school contact met o.a.: Cen-
trum voor jeugd en gezin, Kinderopvang de Bilt, Topkids, CED, Stichting Natuur en Milieu, 
Stichting Kunst en Cultuur en diverse lokale en gemeentelijke instellingen in de omgeving.     

2.7.1 Deltaberaad (DB) 
 
De directeur van de school neemt actief deel aan het directeurenberaad van de stichting Delta. 
Binnen dit beraad werken de directies van de verschillende scholen samen met de algemeen di-
recteur van de stichting. De school neem tevens deel aan alle samenwerkingsvormen die voort-
vloeien uit de samenwerking binnen de stichting. Hierbij kunt u denken aan overleg tussen in-
tern begeleiders, ict-coördinatoren of overleg tussen groepsleerkrachten van een specifieke 
groep. Wij geloven in het motto van de stichting: ‘Samenwerken brengt ons verder!’ 

2.7.2 College van directeuren van de gemeente De Bilt (CDB) 
 
De directeur van de school neemt deel aan het overleg van directeuren primair onderwijs binnen 
de gemeente De Bilt-Bilthoven en de hierbij horende werkgroepen. In dit overleg wordt lokaal 
afstemming gezocht m.b.t. organisatorische en inhoudelijk onderwijskundige onderwerpen. 

2.7.3 Samenwerkingsverband ZOUT Zuid-Oost Utrecht 
 
Samenwerkend voor Passend Onderwijs in Zuid Oost Utrecht! 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de mees-
te kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind 
naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.  

Vanaf 1 augustus 2014 zijn onze scholen, samen met nog ongeveer 80 scholen, aangesloten bij 
Samenwerkingsverband ZOUT. Deze scholen staan in de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Heu-
velrug en Wijk bij Duurstede. Het hoogste orgaan is de ALV (algemene ledenvergadering) be-
staande uit de besturen van de aangesloten scholen. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden 
die gekozen zijn uit de ALV. De uitvoering van het beleid is in handen van de directeur van het 
samenwerkingsverband. De medezeggenschap is geregeld in de Ondersteuningsplan raad (OPR) 
bestaande uit personeelsleden en ouders van de aangesloten scholen. 

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijft de school haar onderwijs-
kwaliteit. Het profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden 
en welke voorzieningen er zijn. Ook kan het schoolondersteuningsprofiel laten zien wat een 
school (nog) niet kan. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen gezamenlijk een dekkend 
netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede onderwijsplek is. 

Er kunnen situaties zijn waarin de ouders en de school tijdelijk behoefte hebben aan advies of 
ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat de school handelingsverlegen is. Ouders en school kunnen 
dan samen een beroep doen op het multidisciplinaire schoolondersteuningsteam (SOT) van sa-
menwerkingsverband ZOUT. 

 

2.7.4 Werkgroep Kunst in de school (KIDS) 
 
De werkgroep KIDS bestaat uit leerkrachten, ouders en liefhebbers van Kunst uit de Gemeente 
De Bilt. De werkgroep is in 1993 samengesteld in opdracht van het College van Basisschooldi-
recteuren om de culturele vorming op scholen een structureel karakter te geven. De Werkgroep 



Schoolplan 2015-2019   18 

 

KIDS komt 8x per jaar bij elkaar. Dit resulteert in een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod. Het 
doel is dat iedere leerling in de basisschoolperiode gestructureerd in aanraking komt met kunst 
en cultuur in al zijn disciplines (dans, drama, muziek e.d.). Het aanbod is bestemd voor alle 
scholen in onze gemeente en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Het aanbod wordt ge-
selecteerd op een zekere vorm van cultuurgehalte en niet op amusementswaarde! De werkgroep 
wordt ondersteund door de deskundigheid van Kunst Centraal. De scholen van Stichting Delta 
de Bilt participeren in dit aanbod. Dit houdt in dat alle leerlingen van de scholen van de Stich-
ting ieder jaar twee voorstellingen of projecten krijgen aangeboden.  
   

2.7.5 Organisatie voor buitenschoolse opvang 
 
De kinderopvang na schooltijd wordt verzorgd door ‘Kinderopvang De Bilt’. Daartoe is naast het 
scholencomplex van de Martin Luther Kingschool een speciale ruimte ingericht, genaamd ‘De 
Paddestoel’.  
In het schooljaar 2015-2016 worden 2 lokalen van het schoolgebouw verhuurd aan BSO 
Topkids. Deze organisatie gaat een BSO starten in het schoolgebouw. Omdat dit een nieuwe 
BSO locatie betreft, zullen we voor een geleidelijke opbouw kiezen, waarbij er vooral gezocht 
gaat worden naar inhoudelijke verdieping en samenwerking met de school. Topkids gaat ook de 
voorschoolse opvang verzorgen. 
Door de komst van Topkids zijn er twee organisaties voor buitenschoolse opvang waar ouders 
gebruik van kunnen maken. 
 

2.7.6 Marnix Academie Utrecht  
De scholen binnen Stichting Delta hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een 
groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen 
hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te 
werken met de Marnix Academie (www.marnixacademie.nl), lerarenopleiding basisonderwijs 
(pabo), in Utrecht. 
Het partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonder-
wijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De 
expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te 
ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling. 
Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het 
Marnix Onderwijscentrum ( www.marnixonderwijscentrum.nl ), onderdeel van de Marnix Aca-
demie. Jaarlijks wordt er een beleidsplan geschreven, waarin de doelen en plannen voor het be-
treffende jaar zijn weergegeven. 

2.7.7 Externe contacten  
De school werkt o.a. samen met onderwijsadviesdienst CED, het Marnix Onderwijscentrum uit 
Utrecht, De Driestar in Gouda (instructie rond ParnasSys) en andere educatieve diensten die 
veelal landelijk gerichte activiteiten ontwikkelen. Deze samenwerking kan bestaan uit begelei-
ding bij onderwijskundige en organisatorische vernieuwingen, maar ook uit leerlingbegeleiding 
en/of onderzoek.  
Regelmatig heeft de school contact met diverse specialisten waarbij leerlingen in behandeling 
zijn. Het Logopedisch Centrum De Bremhorst uit Bilthoven heeft een ruimte in het schoolge-
bouw in gebruik. De Bremhorst gebruikt deze ruimte als praktijkcentrum.  
Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de speelzaal verhuurd aan 2move. Dit is een organisatie 
die dans, theater, turnen etc. verzorgt voor kinderen en volwassenen. 
Samen met Topkids gaan we opzoek naar een samenwerkingsvormen waarbij we, in het belang 
van de kinderen, een inhoudelijke verdiepingsslag kunnen maken en kunnen groeien naar een 
Brede school. 
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Hoofdstuk 3: ANALYSE 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk hebben we allerlei gegevens verzameld, die we relevant vinden om de plannen 
voor de komende periode dienstig te maken aan de kwalitatieve impulsen voor onze school. 

3.2 Gegevens leerlingen 
 
Het leerlingaantal is de afgelopen jaren gestaag teruggelopen. Op 1 oktober 2015 telde de 
school 207 leerlingen. Voor dat betreffende jaar betekende dit een kleine stijging van het leer-
kingaantal Dit aantal zal echter, mede door de grote groepen in de bovenbouw, teruglopen. Ook 
de gemeentelijke prognoses laten op grond van het bevolkingsregister een daling zien. We ver-
wachten in deze schoolplanperiode uiteindelijk uit te komen op een leerlingenaantal tussen de 
180 en 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen. Dit leerlingaantal zal zich in de jaren er na sta-
biliseren, waarbij we streven naar een schoolgrootte van ongeveer 200 leerlingen.  
 
Prognose leerlingaantallen 
 

schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

2014-2015 16 24 20 22 30 27 37 28 204 

2015-2016 18 25 25 20 22 30 27 37 206 

2016-2017 21 24 26 25 20 22 30 27 195 

2017-2018 22 25 24 26 25 20 22 30 194 

2018-2019 23 24 25 24 26 25 20 22 189 

 

3.3 Gegevens personeel 

 
Het team van de Martin Luther Kingschool bestaat per 1 augustus 2015 uit 14 leerkrachten, een 
Intern Begeleider, een RT-leerkracht/Intern Begeleider en twee directieleden.  
 
De nieuwe cao, de terugloop van het leerlingaantal, de gewijzigde zorgstructuur en de inzet van 
nieuwe, moderne lesmethoden zijn er o.a. debet aan dat de formatie buiten de groepen zoveel 
mogelijk wordt beperkt. De formatie zal zoveel mogelijk worden ingezet als groepsgebonden 
formatie.  
 
Nadere informatie: 

 De leerkracht voor Remedial Teaching werkt met individuele leerlingen of groepjes 
kinderen die hulp nodig hebben; zij voorziet groepsleerkrachten van diverse materialen 
en suggesties om kinderen binnen de klassensituatie door te kunnen laten werken. Door 
een veranderde zorgstructuur en terugloop van formatie, is het streven om de RT tijd 
zoveel mogelijk te beperken. De verwachting is dat op 1 augustus 2016 de RT taken 
grotendeels zijn vervallen. Een deel van deze taken zal door de IB-er worden 
overgenomen en door specialisaties van leerkrachten en inzet van moderne lesmethodes 
zijn we steeds beter in staat om passend onderwijs in de groepen te geven, zonder inzet 
van RT buiten de groep. 

 De intern begeleider heeft anderhalve dag per week beschikbaar. Haar taak bestaat 
vooral uit de coördinatie van de leerlingenzorg, het ondersteunen van de leerkrachten en 
de contacten met het samenwerkingsverband (Zout). 

 De directie bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur.  
 

Uitgangspunt voor de school is dat ieder personeelslid, naast lesgevende taken, ook andere 
taken voor zijn of haar rekening neemt. De verdeling in uren van deze taken wordt in onderling 
overleg jaarlijks opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met afspraken en de 
benoemingsomvang, leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de personeelsleden die 
passen bij het taakbeleid zoals dat op school is opgesteld.  
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De verdeling van de 'overige taken' over de personeelsleden gebeurt aan het einde van ieder 
cursusjaar. Er wordt uitgegaan van een goed evenwicht tussen het schoolbelang en het 
individueel belang. Het is voor het personeel vanzelfsprekend dat niet iedereen volledig conform 
de eigen wensenlijst kan worden ingezet.  
In de personeelsdossier wordt de taakverdeling omschreven. 

 
 Scholing 

 
Scholing heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en bij te dragen aan de 
individuele ontwikkeling van leerkrachten.  
De cao geeft aan dat er voor een fulltimer (deeltijders naar rato) 83 individuele scholingsuren 
beschikbaar zijn. Daarnaast kan een deel van de overige schooltaken worden ingezet voor 
teamscholing.  
Ook kunnen fulltimers gebruik maken van 40 uur voor duurzame inzetbaarheid. 
 
Het scholingsplan van de Martin Luther Kingschool wordt gemaakt nadat is geïnventariseerd 
welke nascholing door individuele leerkrachten wordt gewenst en wat de directie van belang 
acht voor teamscholing.  
Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken is het onderdeel scholing een structureel 
bespreekpunt. Mede op grond van deze gesprekken wordt door de directie en de leerkrachten 
een 'wensenlijst' opgesteld.  
 
Deze scholingsbehoeften kunnen ontstaan uit het beleid dat de school voor de komende jaren 
heeft geformuleerd, maar kunnen ook op individuele gronden zijn gebaseerd. Bij het al dan niet 
honoreren van de wensen tot nascholing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het 
belang van de school als met het belang van individuele leerkrachten.  

 
 Gesprekkencyclus 
 

Op alle scholen van Stichting Delta wordt dezelfde gesprekkencyclus gehanteerd, in het kader 
van kwaliteitszorg. Er is hierbij sprake van een tweejarige gesprekkencyclus. 
Gestart wordt met een doelstellingengesprek, vervolgens is het in het eerste jaar een 
functioneringsgesprek. In het tweede jaar volgen een functioneringsgesprek en een 
beoordelingsgesprek. 

 

3.4 Onderwijsresultaten 
 
In de groepen 1 en 2 wordt vanaf schooljaar 2015-2016 Leerlijnen Jonge kind gebruikt, welke 
gekoppeld is aan Parnassys. Naar aanleiding van de resultaten wordt onderwijs op maat gebo-
den.  
Naast Leerlijnen Jonge Kind wordt het LeerlingVolgSysteem van Cito (LVS) gebruikt. De eerste 
toetsafname vindt plaats eind groep 1.  
 
De ontwikkeling van kinderen wordt hun gehele schoolloopbaan door gevolgd en de gegevens 
worden in dit programma geplaatst.  
In alle groepen gebruiken we Parnassys om alle kindgegveens te registreren en te analyseren, 
om zodoende nog beter te kinderen te kunnen volgen.  
 
De volgende in onderstaande tabel genoemde niet methodegebonden toetsen worden toege-
past. Een uitgebreid overzicht van de afneemmomenten wordt jaarlijks geplaatst in de Toetska-
lender geplaatst.  
Onderstaande CITO leerlingvolgsysteem toetsen worden op school afgenomen in januari en in 
juni. Op grond van de uitslag van deze toetsen passen we ons onderwijs aan en volgen we de 
kinderen in hun ontwikkelingen en bieden waar mogelijk passend onderwijs: 
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Cito toetsen in januari   

Groep 1       

Groep 2 Rekenen 
voor kleu-
ters 

Taal voor 
kleuters 

    

Groep 3 Rekenen Spelling  DMT Woordenschat  

Groep 4 Rekenen Spelling Begr. lezen  DMT Woordenschat  

Groep 5 Rekenen Spelling Begr. lezen DMT Woordenschat  

Groep 6 Rekenen Spelling Begr. lezen DMT Woordenschat  

Groep 7 Rekenen Spelling Begr. lezen DMT   

Groep 8 Rekenen Spelling Begr. lezen DMT  Werkwoord-
spelling 

 
Cito toetsen in juni  

Groep 1 Rekenen 
voor kleu-
ters 

Taal voor 
kleuters 

    

Groep 2 Rekenen 
voor kleu-
ters 

Taal voor 
kleuters 

    

Groep 3 Rekenen Spelling Begr. lezen DMT Woordenschat  

Groep 4 Rekenen Spelling Begr. lezen DMT Woordenschat  

Groep 5 Rekenen Spelling  DMT Woordenschat Studie-
vaardigheden 

Groep 6 Rekenen Spelling  DMT Woordenschat Studie-
vaardigheden 

Groep 7 Rekenen Spelling Werkwoord-
spelling 

DMT   

Groep 8 Rekenen Spelling  DMT Centrale Eind-
toets  

 

 
De resultaten van deze toetsen worden door de leerkracht in PasnasSys ingevoerd, geanaly-
seerd en besproken met de Intern Begeleider. Deze gegevens vormen de basis voor het door el-
ke leerkracht op te stellen groepskaart en groepsspecifieke groepsplan. De resultaten worden 
weergegeven in tabellen en grafieken. De grafieken worden aan ouders getoond in het school-
rapport.  

 

Uitstroom   

Weergave Aantal leerlingen per advies VO 

    

  
2010 / 

2011 

2011 / 

2012 

2012 / 

2013 

2013 / 

2014 

2014 / 

2015 
Totaal 

  

VWO 4 11 6 5 3 29 
  

HAVO t/m VWO 3 4 5 7 6 25 
  

HAVO 5 8 4 1 7 25 
  

VMBO TL t/m HAVO   2 1 4 2 9 
  

VMBO KL t/m VMBO TL, 

met LWOO 
  1       1 

  

VMBO TL 7 5 10 3 7 32 
  

VMBO BL   1   3   4 
  



Schoolplan 2015-2019   22 

 

VMBO BL, met LWOO 1         1 
  

VMBO BL t/m VMBO KL   2     3 5 
  

VMBO BL t/m VMBO TL, 

met LWOO 
1         1 

  

VMBO GL 5         5 
  

VMBO KL 2   2 3   7 
  

VMBO KL, met LWOO     1     1 
  

Praktijkonderwijs       1   1 
  

  28 34 29 27 28 146 
  

 
 
 

Schooltoetskaart 
                                          
School Martin Luther Kingschool   
Vestiging Hoofdlocatie   
Periode 2013 / 2014 - 2014 / 2015   
Weergave Schaalscore per leerjaar en trimester   
      
    3   4   5   6   7   8       
    II III   II III   II III   II III   II III   II       
                                          

CITO BEGRIJPEND LE-

ZEN 
                                        

Totaal LOVS       16,1 16,2   28,6     36,6     51,2     62,9       
CITO DRIE-MINUTEN-

TOETS 
                                        

Totaal LOVS 28,6 34,6   64,3 70,3   84,5 96,9   98,0 90,6   106 111   109       
CITO REKENEN-

WISKUNDE 
                                        

Totaal LOVS 39,5 45,0   59,6 71,6   75,9 84,9   90,2 94,8   105 108   113       
CITO SPELLING                                         

Totaal LOVS 111 116   125 126   130 131   133 138   144 150   146       
Werkwoorden LOVS                           101   114       

CITO STUDIEVAAR-

DIGHEDEN 
                                        

Totaal LOVS               92,2     101         115       
CITO WOORDEN-

SCHATTOETS 
                                        

Totaal LOVS 42,9 57,5   59,4 67,6   68,1 73,6   79,4 79,7   91,0     99,6       

                                          

 
Groep 8: Cito eindtoets uitslagen: 

Score 2011-2012 Score 2012-2013 Score 2013-2014 Score 2014-2015 

536,3 531,6 532,5 539,6 

3.5 Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken 
 
In het voorjaar van 2014 hebben we op de scholen van Stichting Delta De Bilt voor primair on-
derwijs tevredenheidspeilingen gehouden onder de ouders, de leerlingen en het personeel. Zo-
wel op schoolniveau als op het niveau van de stichting dragen deze peilingen bij aan een plan-
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matige kwaliteitsverbetering. 
Hieronder treft u overzichten aan van de gemiddelde uitkomsten van de peilingen onder de ou-
ders en de leerlingen van onze school in relatie tot de gemiddelden van Stichting Delta en lan-
delijk gemiddelden (van scholen die ook deze peilingen afnemen). De uitkomsten van de peilin-
gen onder het personeel worden in eerste instantie in het schoolteam en met de algemeen di-
recteur besproken. (de respons onder personeel was overigens ruim 90%) 
De scores kunnen variëren van 1,0 (heel slecht) tot 4,0 (uitstekend). 
 
                                            Tevredenheidspeiling ouders 
                 Ongeveer 33% van de ouders hebben de vragenlijsten ingevuld.   

 MLKing Delta Landelijk 

Onderwijsleerproces    

Leefklimaat in de groep 3,5 3,6 3,5 

Leerklimaat in de groep 3,5 3,6 3,5 

Afstemming 3,4 3,5 3,4 

Leerstofaanbod 3,2 3,4 3,4 

Onderwijstijd 3,6 3,7 3,7 

Planmatige ondersteuning    

Leerlingenondersteuning 3,0 3,3 3,2 

Schoolcultuur    

Leefklimaat op school 3,1 3,3 3,2 

Samenwerking met ouders    

Cultuur 3,3 3,5 3,5 

Informeren 3,2 3,5 3,4 

Organisatiemanagement    

Personeel 3,3 3,5 3,5 

Huisvesting en voorzienin-

gen 

3,0 3,5 3,5 

Imago    

Presentatie 3,1 3,5 3,5 

Resultaten onderwijs 3,4 3,6 3,5 

 

Totaal gemiddelde 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,4 

 

 
                                           Tevredenheidspeiling Leerlingen  

          Bijna alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld. 

 MLKing Delta Landelijk 

Onderwijsleerproces    

Leefklimaat in de groep 3,2 3,1 3,1 

Leerklimaat in de groep 3,3 3,1 3,1 

Instructie 3,2 3,1 3,1 

Afstemming 3,2 3,1 3,1 

Leerstofaanbod 2,8 2,8 2,8 

Schoolcultuur    

Leefklimaat op school 3,2 3,2 3,2 

Aanvaarding 3,4 3,3 3,3 

Organisatiemanagement    

Huisvesting en voorzienin-

gen 

3,2 3,2 3,1 

Imago    

Presentatie 3,8 3,7 3,6 

Resultaten onderwijs 3,7 3,7 3,6 

 

Totaal gemiddelde 

 

3,3 

 

3,2 

 

3,2 
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3.6 Uitkomsten uit andere onderzoeken 
 
In juni 2015 is er een Kwaliteitsonderzoek op de Martin Luther Kingschool uitgevoerd. Het betrof 
hier een pilot in het kader van het voorlopig waarderingskader Primair Onderwijs, waarvan de 
uitgangspunten staan beschreven in het document “Voorlopig ontwerp toezicht 2020”. 
In dit toezichtskader onderscheidt de inspectie op de onderdelen vier beoordelingen: zeer zwak, 
zwak, voldoende en goed. 
De inspectie is op de hieronder genoemde standaarden tot de er naast genoemde beoordeling 
gekomen: 
 

Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten  

 1.1 Cognitieve eindresultaten Voldoende 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces  

 2.1 Aanbod Goed 

 2.2 Zicht op ontwikkeling Voldoende 

 2.3 Didactisch handelen Voldoende 

 2.4 Ondersteuning Voldoende 

Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid  

 3.1 Schoolklimaat Goed 

 3.2 Veiligheid Voldoende 

Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie  

 4.1 Evaluatie en verbetering Voldoende 

 4.2 Verantwoording en dialoog Voldoende 

 

3.7 Evaluatie schoolplanperiode 2011-2015 
 
In de vorige schoolplanperiode van 2011 – 2015 zijn voor de onderstaande beleidsterrei-
nen/onderdelen de daarbij genoteerde voornemens tot verandering genoemd. 
Per onderdeel wordt cursief en in rood aangegeven of/in welke mate de voorgenomen ontwikke-
lingen en activiteiten zijn gerealiseerd.  
 

1 Kwaliteit en strategie 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

1.11 Stichtingsbeleidsplan waarin de koers van de 
Stichting voor een periode van vier jaren wordt 
vastgelegd.  
Is vastgesteld 

  X  

1.12 Schoolplannen waarin de scholen hun plannen 
voor een periode van vier jaar vastleggen bin-
nen de kaders van het Stichtingsbeleidsplan. 
Volgens planning 

   X 

1.13 Jaarplannen van de scholen als afgeleide van 
het schoolplan. Jaarlijks stelt de algemeen di-
recteur op voordracht van de schooldirecteur 
het jaarplan vast.  
Volgens planning 

X X X X 

1.14 Jaarverslag scholen. Over een schooljaar wordt 
door de schooldirecteur een jaarverslag opge-
steld en na goedkeuring van de algemeen di-
recteur openbaar gemaakt.  
Jaarverslagen zijn, o.a. door directiewisselingen 
en het ontbreken van een juist format niet op-
gesteld. 

X X X X 

1.15 Een keer per twee jaar een tevredenheidpeiling 
onder ouders, personeel en leerlingen. Vanaf 
2013 kan hiervoor het format dat is te vinden 

 X  X 
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in ParnasSys worden toegepast. 
Zie resultaten in hoofdstuk 3.5. 

1.16 Het implementeren van ParnasSys binnen de 
school, waaronder de kwaliteitsmodule ‘Inte-
graal’.  
Verloopt volgens planning. Scholing wordt hier-
voor gevolgd. 

 X X X 

1.17 Verbreden en verdiepen van het werken vol-
gens de 1 zorg-route. 
Verloopt volgens planning. Scholing wordt hier-
voor gevolgd. 

 X X X 

1.18 Implementeren van het opstellen en toepassen 
van groepsplannen. 
Middels externe scholing worden de groeps-
plannen verfijnd. 

X X X X 

1.19 Opstellen en op de juiste afstemmen in school 
van het aantal lesuren per vakgebied/activiteit. 
(lesurentabel)  
Is afgerond. 

 X   

1.20 Jaarlijks worden de resultaten van de leer-
lingen geevalueerd en gecommuniceerd aan 
belanghebbenden. 
Verloopt volgens planning. 

X X X X 

1.21 Uitgaan en handhaven van effectieve leertijd. 
Verloopt volgens jaarplanning. 

X X X X 

1.22 Aandacht voor het afstemmen van de instructie 
op de verschillen in ontwikkeling tussen leer-
lingen.  
Zie ook het aanpassen van de groepsplannen. 

X X X X 

1.23 Structureel evalueren van de resultaten van de 
leerlingen. 
Verloopt volgens planning. 

X X X X 

1.24 Verantwoording opstellen over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit. 
Verloopt volgens planning. 

X X X X 

1.25 Evaluatief formuleren van onderwijsdoelen. 
Verloopt volgens planning. 

X X X X 

1.26 Implementeren van het kwaliteitszorgsysteem 
‘Integraal’ binnen ParnasSys. 
Verloopt volgens planning. 

 X X X 

1.27 Het kleuterbeleid wordt uitgevoerd zoals in het 
schoolspecifieke document ‘Kleuterbeleid bin-
nen de Martin Luther Kingschool’ is beschreven. 
De realisatie van dit beleid wordt jaarlijks ge-
borgd.  
Verloopt volgens planning. 

X X X X 

1.28 Afspraken over klassenmanagement en school-
brede zaken van organisatorische aard, be-
schreven in de schoolspecifieke ‘protocollen-
map’ worden jaarlijks tijdens teamvergaderin-
gen besproken, geevalueerd en geborgd.  
Verloopt volgens planning. 

X X X X 

1.29 Aandacht voor leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften zodat zij zich naar hun moge-
lijkheden ontwikkelen. 
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

1.30 Opstellen van een lesurentabel per groep. 
Is afgerond. 

X X X X 
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2 Onderwijs en identiteit 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2.11 Ambitieniveau per school. Voor iedere school 
wordt door de schooldirecteur in overleg met 
de algemeen directeur een ambitieniveau voor 
de komende vier jaren vastgesteld. 
Is in ontwikkeling. 

   X 

2.12 Op school- en op stichtingsniveau is een sys-
tematiek ontwikkeld om de onderwijsopbreng-
sten adequaat te analyseren met als doel om 
de opbrengsten te verhogen. 
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

2.13 Invoering passend onderwijs. Bijna alle leer-
lingen kunnen binnen onze stichting een pas-
send onderwijsaanbod ontvangen. Iedere 
school heeft hiertoe het haalbare zorgaanbod 
in kaart gebracht. 
Is in ontwikkeling. 

  X  

2.14 Innovatieve ontwikkelingen op schoolniveau. 
Dit wordt op een herkenbare wijze zichtbaar 
gemaakt door de schooldirecteur. 
 Is in ontwikkeling. 

 X X X 

2.15 Alle scholen van Stichting Delta onderzoeken of 
zij zich tot brede scholen met een gevarieerd 
aanbod aan extra activiteiten kunnen ontwik-
kelen. Iedere school heeft hiertoe een plan ge-
schreven dat past binnen de kaders van onze 
stichting. 
Is in ontwikkeling. 

  X  

2.16 Oriëntatie op ‘opbrengstgericht werken’ en 
aansluitend implementatie in de onderwijscul-
tuur. 
Is in ontwikkeling. 

 X X X 

2.17 Verhogen van de competenties van leerkrach-
ten op het gebied van het afstemmen van de 
instructie en de verwerking op verschillen in de 
ontwikkeling tussen de leerlingen.  
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

2.18 Opstellen Digitaal rapport, aanpassing van de 
inhoud, en eventueel koppelen van het aantal 
uitgiftemomenten per jaar aan de niet metho-
degebonden Cito-toetsen. 
Is in ontwikkeling. 

 X   

2.19 Continueren, effectueren, uitbreiden en borgen 
van de structurele inzet van Coöperatief Leren. 
Is afgerond. 

X X X X 

2.20 Aandacht voor de identiteit van de school. 
Is in ontwikkeling. 

  X  

Nederlandse taal. 
 

2.21 Effectief programma schoolbreed voorbereiden 
en implementeren om de resultaten op spelling 
te verhogen. (op basis van de spellingmethode 
Spelplaats). 
Er is in het schooljaar 2014-2015 een nieuwe 
taal/spellingmethode aangeschaft. Mede hier-
door zijn de resultaten sterk verbeterd. 

X X X  

2.22 Oriënteren op methode voor Nederlandse Taal.   X  
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Er is in het schooljaar 2014-2015 een nieuwe 
taal/spellingmethode aangeschaft. Mede hier-
door zijn de resultaten sterk verbeterd. 

Rekenen. 
 

2.2
3 

Implementatie rekenmethode Alles Telt school-
breed. 
Is afgerond. 

X X   

Wereldoriëntatie. 
 

2.24 Implementatie aardrijkskundemethode Mean-
der.  
Is afgerond. 

X X   

2.25 Implementatie geschiedenismethode 
Brandaan. 
Is afgerond. 

X X   

Schrijfonderwijs.  
 

2.26 Oriëntatie op en aanschaf van nieuwe schrijf-
methode. Implementatie. 
Is afgerond. 

X X   

Natuur, techniek en biologie. 
 

2.27 Oriëntatie en aanschaf methode voor    natuur-
,techniekonderwijs en biologie.  
Is afgerond. 

 X   

2.28 Orientatie op gezonde voedingspatronen tij-
dens schooltijd  
Is afgerond. 

 X   

Visuele leeromgeving. 
 

2.29 Verdiepte en structurele aandacht voor het 
creëren van een meer visuele leeromgeving 
m.b.v. het digibord in het onderwijs. 
Alle groepen zijn voorzien van digiborden. 

X X X X 

Week-/keuzetaken. 
 

2.30 Oriëntatie op de mogelijkheden m.b.t. de in-
richting van een week-/keuzetakenmodel. Aan-
sluitend implementeren. 
Is afgerond en blijft in ontwikkeling. 

 X X  

Meer- en hoogbegaafdheid. 
 

2.31 Meer- en hoogbegaafde kinderen specifiek op 
hun onderwijsbehoefte gerichte lesstof aanbie-
den voor taal-, reken- en WO-activiteiten.  
Is in ontwikkeling. 

 X X X 

ICT.  
 

2.32 Implementeren Kurzweil (software voor dyslec-
tische kinderen).  
Is in ontwikkeling. 

 X X  

2.33 Oriëntatie op/aanschaf van touchscreens voor 
de kleuterbouw. 
Zijn aangeschaft. 

X X   

2.34 Structurele aandacht voor de inzet van ICT-
ondersteuning en toepassing in het gehele on-
derwijs. Aandacht voor actuele ICT-
componenten en nieuwe ontwikkelingen op het 

X X X X 
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gebied van hard- en software. 
Is in ontwikkeling. 

2.35 Aanpassen bestaand beleidsplan ICT.  
Is in ontwikkeling. 

 X   

Sociaal-emotioneel aspect en burgerschap. 
 

2.36 Implementatie sociogram van het Kanjer Insti-
tuut. 
Is afgerond en wordt gebruikt. 

 X   

Vakoverstijgende items. 
 

2.37 Oriëntatie op een methode voor de creatieve 
vakken. 
Is niet gebeurd. 

 X   

2.38 Bevorderen van het realiseren van een op-
brengstgerichte cultuur bij leerkrachten en 
leerlingen. Verhogen van de capaciteit tot zelf-
evaluatie van de leerlingen.  
Is in ontwikkeling. 

 X X X 

Engelse taal 
 

2.39 Implementeren van ‘Take it easy’ voor de 
groepen 5 t/m 8.  
Implementatie ‘Take it easy’ voor de groepen 1 
t/m 4.  
Is afgerond. 

X X 
 
X 

 
 
X 

 

 
 

3. Personeel en organisatie 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

3.11 Document met betrekking tot een adequate 
gesprekscyclus vaststellen. 
(inclusief beoordelingsgesprekken) 
Is Stichtingbreed vastgesteld. 

 X   

3.12 Invoering van de functiemix passend bij de 
keuzes binnen onze stichting. De keuzes zijn 
vastgelegd in een document. 
Beleid is Stichtingbreed vastgesteld. 

X X X X 

3.13 Een keer per twee schooljaren organiseren van 
een Delta-studiedag voor het personeel. 
Verloopt volgens planning. 

X  X  

3.14 De leerkrachten worden gestimuleerd om de 
andere scholen van Delta beter te leren kennen 
t.b.v. de interne mobiliteit en vitaliteit. Hiertoe 
wordt een vierjarenplan opgesteld. 
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

3.15 Het implementeren van het werken met een 
POP, POP-gesprekken en het ontwikkelen van 
bijbehorende formats. 
Is in ontwikkeling, passend bij de gesprekken-
cyclus. 

 X X X 

3.16 Orientatie op en onderzoek naar de werkdruk 
in het onderwijs. 
Blijft aandachtspunt. 

  X  

3.17 Uitbreiden en onderhouden van bekwaam-
heidsdossiers. 
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

3.18 Opleiden van eigen leerkrachten tot ICO (bege-
leider en coach van PABO-studenten van de 

 X   
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Marnix Academie). 
Is gebeurd; er zijn 2 ICO’s werkzaam op 
school.. 

3.19 Stichtingsbreed invoeren van beoordelingsge-
sprekken. 
Beleid is Stichtingbreed vastgesteld. 

  X  

3.20 Onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoe-
ren van een continurooster. 
Is in ontwikkeling. 

 X   

3.21 Oriëntatie op speelmogelijkheden op het plein. 
Is in ontwikkeling. 

  X  

3.22 Veiligheid op het plein  
Blijft aandachtspunt. 

 X   

 

4. Communicatie en PR 2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

4.11 Bekendheid met stichting Delta vergroten. Een 
keer per twee jaren een plan maken om de be-
kendheid te vergroten. 
Is in ontwikkeling. 

 X  X 

4.12 Algemeen communicatiedocument waarin is 
vastgelegd hoe de interne en externe commu-
nicatie is geregeld en kan worden verbeterd. 
Een keer per twee jaar vaststellen. 
Is in ontwikkeling. 

 X X  

4.13 Communicatiemiddelen. Zichtbaar maken dat 
innovatieve kansen worden benut.  
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

4.14 Communiceren aan ouders van bereikte resul-
taten en de effecten van de schoolontwikke-
ling.  
Is in ontwikkeling. 

X X X X 

4.15 Implementeren nieuwe schoolwebsite.  
Er is gekozen voor een nieuwe website en So-
cial schools. 

 X   

 

5. Financiën en beheer 2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

5.11 Iedere school heeft een transparante meerja-
renbegroting en meerjaren investeringsplan. 
Dit wordt een keer per vier jaar vastgesteld. 
Is afgerond. 

X    

5.12 Maatschappelijk ondernemen. De stichting 
heeft omschreven hoe MVO wordt ingevuld. 
Is afgerond. 

 X   

5.13 Voor alle schoolgebouwen is een meerjaren- 
onderhoudplanning voor vier jaar aanwezig. 
Is afgerond. 

X    

5.14 Onderzoeken of het mogelijk is om meer in-
komsten te genereren t.b.v. innovatieve en 
kwaliteitsverhogende activiteiten. 
Is in ontwikkeling. 

X    

5.15 Onderhoud van het gebouw uitvoeren zoals 
gepland. 
Volgens planning. 
De school is aan de buitenkant in 2014 ge-
schilderd. 
In 2015 is een groot gedeelte van het marmo-
leum vervangen. 

X X X X 
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Hoofdstuk 4: CONCLUSIES EN VOORNEMENS PER BELEIDSTERREIN 

4.1 Kwaliteit en strategie 

4.1.1 Inleiding 
Dit beleidsterrein is eigenlijk de basis voor de andere beleidsterreinen en voor de hele organisa-
tie. We hebben toch gekozen om dit  apart te beschrijven, omdat het op deze wijze herkenbaar 
is dat stichting Delta veel waarde hecht aan de kwaliteit van het onderwijs en alles wat daarmee 
samenhangt. Stichting Delta vindt het van wezenlijk belang dat iedereen binnen de organisatie 
continue werkt aan verbetering van de kwaliteit.  
 
In alle geledingen en op alle niveaus binnen stichting Delta is men zich er van bewust dat doel-
gericht werken over het algemeen tot betere resultaten leidt. Hiervoor hanteren we het principe 
dat alle processen de pdca-cyclus doorlopen om doelen en ambities te realiseren. 

 
 

 
 

 
FASE OMSCHRIJVING VRAGEN DOCUMENT 

1. Plan Zeggen wat je doet Hebben we goed vastge-
legd/beschreven wat we 
doen? 

Beleidskaders stichting en 
school 

2. Do Doen wat je zegt Handelen we conform de ei-
sen die we aan onszelf heb-
ben gesteld? 

Schooljaarplan  

3. Check Evalueren Doen we de goede dingen? 
Doen we de dingen goed? 
Hoe weten we dat? Vinden 
anderen dat ook? 

Jaarverslag / evaluatie 

4. Act Bijstellen  Wat gaan we verbete-
ren/bijstellen en hoe doen 
we dat? 

Borging in schooldocu-
menten + opstellen nieuw 
schooljaarplan  
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4.1.2 Conclusies op schoolniveau 
 
Zie voor de afhandeling en evaluatie van de acties hoofdstuk 3.7 
 
Conclusie :  
De laatste zeven schooljaren zijn onrustig en instabiel geweest door diverse directiewisselingen 
en interne communicatie problematiek. De schoolplanperiode 2011-2015 is dan ook anders ver-
lopen dan omschreven is. 
De afgelopen twee jaar is er, door diverse interventies, een duidelijke verbeterslag gemaakt.  
Hoewel de ingezette veranderingen nog onvoldoende geborgd zijn en er nog sprake is van een 
interim directeurschap, heeft ook de inspectie in 2015 gezien dat de school op de juiste weg is. 
Dit vormt een goede basis om onze plannen verder vorm te geven en te borgen en de komende 
schoolplanperiode met vertrouwen tegemoet te zien. 

4.1.3 Voornemens 2015-2019 
5.1 Kwaliteit en strategie 

5.1.1 Beleidsplan. Een keer per vier kalenderjaren maakt Stichting Delta, onder regie 
van de directeur-bestuurder, een beleidsplan. In kalenderjaar 2018 wordt het 
plan 2019-2022 geschreven. 

5.1.2 Schoolplannen. Iedere school maakt een keer per vier schooljaren, onder regie 
van de schooldirecteur, een schoolplan. De schoolplannen van onze scholen ge-
bruiken eenzelfde format. De beleidsvoornemens uit het stichtingsplan worden 
in de schoolplannen opgenomen. In 2015 worden de nieuwe schoolplannen ge-
schreven. 
 

5.1.3 ParnasSys-Integraal. Het programma ParnasSys is inmiddels goed ingevoerd op 
onze scholen. Sinds 2013 is hieraan de module Integraal toegevoegd, dit is een 
kwaliteitsmanagement systeem. De komende twee jaren vervolgen we de inge-
slagen weg van de geleidelijke implementatie. In 2017 gaan we evalueren en 
vervolgstappen bepalen. 
 

5.1.4 Leerlingenaantallen en de daaraan gekoppelde consequenties. Een keer per 
twee jaar analyseren we met de schooldirecteuren de leerlingenaantallen per 
school en als gehele stichting. En we spreken met elkaar over diverse scenario’s 
die denkbaar zijn en welke maatregelen we moeten nemen om voor onze scho-
len het beste te kunnen realiseren. In 2015 en in 2017 zullen we deze acties 
uitvoeren. 
 

5.1.5 Borging beleid stichting en school (vademecum, schoolgids, ABC-boek, jaar-
plan-jaarverslag). Op dit moment heeft de stichting een vademecum en heeft 
iedere school een vorm van borging en het werken met jaarplannen en jaarver-
slagen gebeurt momenteel nog heel divers. In 2016 worden de diverse werk-
wijzen op elkaar afgestemd en worden hiertoe gelijknamige en gelijksoortige 
beleidsinstrumenten gebruikt. 
 

5.1. SCHOOLSPECIFIEK 

5.1.6 Eens per twee jaar zetten we tevredenheidsonderzoeken uit onder personeel, 
leerlingen en ouders. Deze zullen in 2016 en 2018 plaatsvinden. 
 

5.1.7 Opbrengstgericht werken gaan we volgen middels een gestructureerde, ééndui-
dige analyse, waarbij we duidelijke streefdoelen kunnen gaan stellen. 
 

5.1.8 Om het begrip “brede school” meer invulling te geven worden de banden met 
de andere schoolpartners, zoals de BSO’s verder versterkt. Dit zal vorm krijgen 
door een structureel overleg waar alle partijen in vertegenwoordigd zijn en ge-
zamenlijke belangen doorgesproken worden. Dit heeft raakpunten met doorlo-
pende schooltijden waarvan de invoering op Deltaniveau (punt 5.2.4) is ge-
pland in 2015-2016, en de oriëntatiefase/voorbereidingsfase is daarmee ge-
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pland in schooljaar 2016-2017. 
 

5.1.9 De PDCA cyclus v.w.b. instrumenten schoolplan, jaarplan, jaarevaluatie zal 
verder vorm, moeten gaan krijgen in het schooljaar 2015-2016. 
 

5.1.10 In het schooljaar 2015-2016 wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm 
van externe rapportage naar ouders en kinderen. 
 

 

4.2 Onderwijs en identiteit 

4.2.1 Inleiding  
 
Het onderwijs is de kern van onze organisatie. De stichting heeft ten doel het verzorgen en be-
vorderen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs in de gemeente De Bilt, waarbij ge-
werkt wordt vanuit een christelijke inspiratiebron met als richtsnoer het Evangelie van Jezus 
Christus, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel. Belangrijke elementen zijn daarbij het uit 
naastenliefde met elkaar omgaan en het respect hebben voor en het verantwoordelijk zijn voor 
jezelf en de ander. 
De wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd kan op de scholen van onze stichting verschillen, 
er zijn immers verschillende schoolconcepten en verschillende levensbeschouwelijke identitei-
ten, maar alle scholen hebben de intentie om continue en planmatig bezig te zijn met de verho-
ging van de kwaliteit van het onderwijs, zodat de leerlingen hun talenten (cognitief en sociaal 
emotioneel)  optimaal kunnen ontwikkelen. In de wet op het primair onderwijs staat omschre-
ven wat scholen voor primair onderwijs moeten aanbieden (o.a. de kerndoelen, actief burger-
schap, inzet van middelen).  
 

4.2.2 Conclusies op schoolniveau 
Zie voor de afhandeling en evaluatie van de acties hoofdstuk 3.7 
 
Middels de ingevoerde werkgroepen hebben ook ouders meegedacht over de verdere vormge-
ving van plannen. 
Een van de werkgroepen heeft zich gebogen over de identiteit van de school, waarbij er onder-
scheid is gemaakt tussen de christelijke identiteit en identiteit in het algemeen, waarbij er een 
koppeling te maken is naar communicatie en PR. 
 
Het verder ontwikkelen van de “andere” hersenhelft bij kinderen is voor de komende school-
planperiode belangrijk. De nadruk ligt teveel op het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden 
en te weinig op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden en talenten van alle betrokkenen. 
 
Door het uitbouwen van inhoudelijke samenwerking met de BSO kan de school de komende pe-
riode groeien naar een vorm van Brede school. 

4.2.3 Voornemens 2015-2019 
 

5.2 Onderwijs en identiteit 

5.2.1 Identiteit (levensbeschouwelijk) Iedere school beschrijft in het schoolplan 
een keer per vier schooljaren op herkenbare wijze de invulling van de le-
vensbeschouwelijke identiteit. In 2015 worden de schoolplannen geschre-
ven. In 2017 wordt dit onderwerp ook op stichtingsniveau besproken in het 
kader van uitwisselingen van ervaringen en samenwerking op onderdelen. 
 

5.2.2 Onderwijsconcepten. Iedere school beschrijft in het schoolplan een keer per 
vier schooljaren op herkenbare wijze het eigen schoolconcept en de ‘inkleu-
ring’ hiervan. In 2015 worden de schoolplannen geschreven. 



33   Schoolplan 2015-2019 

 

 

5.2.3 Onderwerpen n.a.v. div. akkoorden (ICT, bewegingsonderwijs, talentont-
wikkeling en cultuureducatie). In 2015-2016 kiezen we de beleidslijnen en 
maken we beleidsmatige keuzes omtrent de inzet van de extra middelen.  
 

5.2.4 Integrale Kind Centra en schooltijden. In de afgelopen periode hebben we 
keuzes gemaakt en intenties afgesproken, zodat we onze scholen richting 
Integrale Kind Centra ontwikkelen. In 2015-2016 evalueren we de ontwik-
kelingen hieromtrent en stellen we een plan van aanpak voor het vervolg 
vast. 
 

 SCHOOLNIVEAU 

5.2.5 Het beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid wordt verder uitgewerkt en 
aangescherpt.  
 

5.2.3 Jaarlijks wordt in de jaarkalender een moment gepland om de algemeen 
christelijke identiteit van de school met de medewerkers in het team te be-
spreken. Planning 2015-2019 
 

5.2.4 Talentontwikkeling binnen het schoolteam wordt een belangrijk aandachts-
punt. 
 

5.2.5 Door het verder groeien naar een vorm van Brede school, wordt de nood-
zaak onderzocht voor het invoeren van gelijke schooltijden. 
 

5.2.6 Effectieve inzet IB en RT-tijd wordt jaarlijks geëvalueerd. Planning 2015-
2019. IB zal (nog) meer ondersteuning bieden aan de leerkrachten in de 
dagelijkse praktijk, meer zichtbaar zijn, de klassen in gaan, een voortrek-
kersrol vervullen. Planning 2015-2016. 
 

5.2.7 De verbeterpunten uit het inspectierapport (2011 en) 2015 worden verwerkt 
in beleidsstukken en protocollen en zijn zichtbaar in de werkprocessen. 
Planning 2015-2017. 
 

5.2.8 Implementatie van het volgsysteem Leerlijnen Jonge Kind zal in het school-
jaar 2015-2016 vorm gaan krijgen. 
 

5.2.9 Onderhoud en actualiseren van afspraken rondde Kanjertraining, Coöpera-
tieve werkvormen, Zelfstandig werken worden jaarlijks in de vergaderka-
lender opgenomen. 
 

5.2.10 Er zal onderzoek verricht moeten worden naar de verwachte toekomst mbt 
ICT in ons onderwijs. Dit zal moeten leiden tot een ICT beleidsplan. Plan-
ning 2015-2016. 

 
 
 

Kerndoel domein: Nederlands 

De Martin Luther Kingschool maakt gebruik van een uitgebreid pakket leermiddelen op 
het gebied van taal en lezen. In de kleuterbouw wordt de geïntegreerde methode Schat-
kist toegepast.  
In groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen gebruikt. Deze methode is niet meer 
passend bij ons leerstofaanbod. 
Vanaf groep 4 t/m 8 is er in 2014 de methode Staal voor Taal en Spelling aangeschaft. 
Middels een gedegen implementatietraject, inclusief scholingsmomenten, is deze metho-
de in een keer ingevoerd. 
Een analyse van toets uitslagen laat zien dat de aanschaf van deze methode een positie-
ve stimulans heeft betekend voor de toetsresultaten. 
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Methoden 
/materialen: 

Relatie met de 
kerndoelen: 

Aangeschaft Vervangen 

Schatkist (groep 1 
en 2) 
 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2006 2017-2018 

Veilig leren lezen 
(aanvankelijk lezen) 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2006 2015-2016 

Lekker Lezen. 
Voortgezet tech-
nisch lezen groep 4 
t/m 6. 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2009 2016-2017 

Staal: Taal en Spel-
ling 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2014 2022 

Lezen in beeld: Be-
grijpend Lezen 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2010 2018-2019 

In het schooljaar 2015-2016 oriënteren we ons op vervanging van Veilig Leren Lezen. De 
nieuwe methode zal in augustus 2016 worden ingezet. Ook zal er een passend imple-
mentatietraject worden gekozen. 
In het schooljaar 2017-2018 buigen we ons over de aanschaf van een nieuwe methode 
voor de groepen 1 en 2 als vervanger van Schatkist. Deze methode zal in augustus 2019 
worden ingezet, middels een passend implementatietraject. 
 

Voorgenomen nieuwe materialen en me-
thoden  

Verwachte aanschaf 

Vervanging Veilig Leren Lezen 2016 

Vervanging Schatkist 2019 

 
 

Kerndoel domein: Engels 

Met behulp van het digibord verzorgen native speaking co-teachers door middel van 
filmpjes en muziekclips op het digibord de les. In 2012 is de deelmethode voor groep 1 
en 2 aangeschaft, zodat in alle groepen Engels wordt gegeven. 
 

Methoden 
/materialen: 

Relatie met de 
kerndoelen: 

Aangeschaft Vervangen 

Take it Easy Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2011-2012 2020 

 

Kerndoel domein: Rekenen & Wiskunde 

Het rekenonderwijs op de Martin Luther Kingschool heeft een nieuwe impuls gekregen 
dankzij de aanschaf van de geheel vernieuwde realistische rekenmethode ‘Alles Telt’. Bij 
de instructie wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de methodegebonden software voor 
het digitale schoolbord.   

Methoden 
/materialen: 

Relatie met de 
kerndoelen: 

Aangeschaft Vervangen 

Alles Telt Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

2011-2012 2019-2020 

 
Voornemens 
Aan het eind van deze schoolplanperiode oriënteren we ons op een nieuwe methode. 

Voorgenomen nieuwe materialen en me-
thoden  

Verwachte aanschaf 

Nieuwe rekenmethode 2020 
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Kerndoel domein: Oriëntatie op jezelf en de wereld 

In de kleuterbouw wordt gedurende het schooljaar de lesstof aangeboden in de vorm 
van thema’s met behulp van de methode Schatkist. De lesstof bestaat uit een integraal 
aanbod waarbij voorbereidend taal, -rekenen, motorische vaardigheden (o.a. voorberei-
dend schrijven) aan bod komen.  
De ontwikkelingsmaterialen worden up to date gehouden middels een jaarlijkse investe-
ring. 
Om de verschillende onderdelen van wereldoriëntatie voor de groepen 5 t/m 8 vorm te 
geven is gekozen voor aparte methoden voor aardrijkskunde (Meander), geschiedenis 
(Brandaan) en techniek (De Techniek Torens).  
De techniekmethode De Techniek Torens biedt alle groepen de mogelijkheid geïnte-
greerd techniekonderwijs te bieden in 10 uitgewerkte lessen per jaar.  
Hoewel de Techniek Torens kerndoeldekkend zijn wordt een algehele biologiemethode 
gemist. Ouders organiseren 4 keer per jaar een ‘Natuurmoment’ waarin een actueel (na-
tuur-) onderwerp de gehele school wordt aangeboden.  
Methoden /materialen: Relatie met de 

kerndoelen: 
Aangeschaft Vervangen 

Schatkist (OB) 
 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen. 

  

Ontwikkelingsmateria-
len groep 1 en 2 

 Jaarlijkse aanvulling Jaarlijkse aan-
vulling 

Meander (aardrijkskun-
de groep   5 - 8) 
 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen. 

2011 2019 

Brandaan (geschiedenis 
groep  5 - 8) 
 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen. 

2011 2019 

Techniek Torens (groep 
1 – 8) 
 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen. 

  

Voornemens 
Aan het eind van deze schoolplanperiode maken we een passende planning voor de aan-
schaf van nieuwe methodes voor wereldoriëntatie.  

Voorgenomen nieuwe materialen en methoden  Verwachte aanschaf 

Nieuwe methodes/materialen wereldoriëntatie. 2020 

  

 

 
 

Kerndoel domein: Kunstzinnige oriëntatie 

Het aanbod op het gebied van Kunst en Cultuur wordt voor het grootste deel bepaald 
door het aanbod van de stichting ‘Kunst en Cultuur’ in Zeist.  

Methoden 
/materialen: 

Relatie met de 
kerndoelen: 

Aangeschaft Vervangen 

Muziek moet je 
doen. groep 3 t/m 8. 
 

Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen. 

2008 2019-2020 

Er wordt gebruik 
gemaakt van het 
aanbod van ‘Kunst 
Centraal’. 

Het aanbod is 
kerndoeldekkend. 

  

Aanbod Kunst en Cultuur continueren. 
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Kerndoel domein: Godsdienstige vorming en SEO 

De methode Trefwoord geeft ons de mogelijkheid met behulp van leefthema’s twee wer-
kelijkheden bij elkaar te brengen: de belevingswereld van het kind in de hedendaagse 
multiculturele en religieuze samenleving en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van 
twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe 
bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de 
dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waarbij de kinderen vooral ook van el-
kaar leren.  

Methoden 
/materialen: 

Relatie met de 
kerndoelen: 

Aangeschaft Vervangen 

Trefwoord Deze methode vol-
doet aan de kern-
doelen 

Abonnementsvorm Abonnementsvorm 

    

Geen voornemens, gebruik methode continueren. 
 

 

 

4.3 Personeel en organisatie 
 
Inleiding 
Het personeel is van cruciaal belang bij de realisatie van onze doelstelling: het verzorgen van 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs! Personeelsbeleid beoogt een ongestoorde voortgang van een 
kwalitatief hoogwaardig primair proces. Onderwijs is een arbeidsintensief proces waarbij je kunt 
stellen dat het personeel derhalve een kritieke succesfactor is, zowel in kwalitatieve als in kwan-
titatieve zin. Het verstevigen van de competenties van het personeel is in dit verband dus heel 
waardevol, maar ook de adequate inzet van het personeel. Binnen het personeelsbeleid speelt 
de afstemming tussen de personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel een be-
langrijke rol. De omvang van de personeelsbehoefte wordt normatief bepaald en is afgeleid van 
de bekostigingssystematiek van de rijksoverheid, rekening houdend met knelpunten en speci-
fieke subsidiestromen. Stichting Delta houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de afspra-
ken die binnen de CAO voor het onderwijs zijn geregeld. 

4.3.1 Conclusies op schoolniveau 
 
Het beleid van de stichting Delta is leidend en wordt gevolgd door de Martin Luther Kingschool.  
 
Zie voor de afhandeling en evaluatie van de acties hoofdstuk 3.7 
 
In de komende schoolplanperiode zijn deze punten opgenomen. 
 

4.3.2 Voornemens 2015-2019 
 

5.3. Personeel en organisatie 

5.3.1 Lerende organisatie. De ontwikkeling richting een steeds meer lerende organisa-
tie is in de afgelopen periode goed gestart. In de komende periode zullen we de-
ze ontwikkeling continueren. In 2015 en in 2017 zullen we evalueren en ver-
volgstappen bepalen (de onderwerpen in dit verband: partnerschap met de Mar-
nix, stand van zaken Deltaplein, mogelijkheden van Stichting Leerkracht, na-
scholing, mobiliteit binnen de stichting) 
 

5.3.2 Gesprekscyclus. De nieuwe gesprekscyclus is in 2014 begonnen en de eerste cy-
clus eindigt in 2016 met beoordelingsgesprekken. Daarna zal de eerste cyclus 
worden geëvalueerd en waar mogelijk worden verbeterd voor de volgende cy-
clus 
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5.3.3 Nieuwe CAO. Met een zekere regelmaat wordt een nieuwe CAO afgesproken. In 
2014 zijn in de CAO nogal ingrijpende veranderingen voor het personeel en de 
organisatie vastgesteld (o.a. vermindering werkdruk, verdere professionalise-
ring, andere werktijdenregeling) De adequate uitvoering zal in de komende pe-
riode veel tijd en energie kosten. 
 

 SCHOOLNIVEAU 

5.3.4 Personeelsbeleid en daarbinnen opleidingen worden vastgelegd in een beleids-
plan. Vervolgens wordt hierop gestuurd bij aanname van nieuwe medewerkers 
en de huidige medewerkerpopulatie gescreend voor invulling van het beleid. 
Scholingplan en ontwikkeltrajecten zijn hieruit een voortvloeisel.  

5.3.5 Het eigenaarschap is een belangrijk ontwikkelpunt. Er zullen samenwerkings-
vormen worden gekozen om het eigenaarschap te stimuleren. Inrichting van een 
nieuw MT, bouwoverleg, andere overlegvormen, duo-samenwerking, collegiale 
consultatie zullen worden ingeroosterd. Planning 2015-2019 
 

5.4.5 Er zullen bouwcoördinatoren worden aangesteld, die ook zitting nemen in het 
MT.  
Dit om betrokkenheid, eigenaarschap en besluitvormingsprocedures goed te la-
ten verlopen. Planning 2015-2016. 

5.4.5 In november 2015 zal er een benoemingsadviescommissie worden samenge-
steld om tot een definitieve oplossing voor de directieinvulling te komen. 

 
De komende jaren zullen, door natuurlijk verloop, een aantal leerkrachten afscheid gaan nemen 
van de school. 
Dit geeft, behalve onzekerheid, ook weer kansen om tot een ander, wellicht beter evenwicht te 
komen. 
Tegelijkertijd weten we, dat door terugloop van het leerlingaantal, niet ieder vertrek kan worden 
opgevuld met nieuw personeel. 
 

4.4 Communicatie en PR 
 

4.4.1 Inleiding 
Communicatie is informatieoverdracht, gericht op de verrijking van kennis bij de ontvangers. 
Communicatie beoogt het stimuleren en sturen van actie en reactie bij de ontvangers. Informa-
tieoverdracht kan ook gericht zijn op het verkrijgen of vergroten van draagvlak. Communicatie 
dient dienstbaar te zijn aan de verbetering van het functioneren van de organisatie. Communi-
catie is nauw verwant aan kwaliteitsbeleid. Op non-verbale communicatie wordt in het kader 
van dit beleidsplan niet nader ingegaan, evenmin als op de uitwisseling van gevoelens. Met 
communicatie wordt de mondelinge en schriftelijke uitwisseling van informatie bedoeld. 

4.4.2 Conclusies op schoolniveau 
 
Ouderbetrokkenheid is van levensbelang voor het goed functioneren van onze school. Goede 
communicatie met de ouders wordt door ons dan ook zeer belangrijk gevonden. Op de volgende 
wijze wordt deze communicatie formeel en informeel vormgegeven:  
 

- De schoolgids (aan het begin van elk nieuw schooljaar). 
- De ouderkalender (het begin van elk nieuw schooljaar, op papier. 
- De Nieuwsbrief (elke twee weken, digitaal). 
- De website van de school, waaronder het gebruik van “Social Schools”. 
- 10 minutengesprekken (2 maal op uitnodiging, 1 maal op aanvraag). 
- Informatieavond van elke jaargroep aan het begin van het schooljaar;  
- Twee kijkavonden per jaar. 
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- Inloopmomenten in alle groepen. 
- Informatieve algemene ouderavond. 
- Goede contacten met de lokale schrijvende pers en de plaatselijke middenstand. 
- Een werkgroep communicatie/PR, waarin teamleden en ouders zitting hebben. 
- Een betrokken oudervereniging met een activiteitencommissie. 
- Een betrokken MR. 
- Tevredenheidspeilingen onder ouders. 

 
Intern wordt actuele, voor de organisatie van belang zijnde informatie wekelijks onder de me-
dewerkers van de Martin Luther Kingschool verspreid door middel van het per mail verzonden 
‘Directiememo’.  
 

4.4.3 Voornemens 2015-2019 
 

5.4 Communicatie en PR 

5.4.1 Beleid t.a.v. communicatie en PR (intern, extern, contacten met stakeholders, 
moderne middelen). In 2017 zetten we alles wat met onze communicatie en 
PR te maken heeft op een rijtje. Vervolgens bepalen we dan wat we met elkaar 
willen en zullen we ons beleid hierover beschrijven. 
 

5.4.2 Nieuwe website en social media. In 2015 starten we met een nieuwe website 
voor de stichting en zullen we onze informatie voornamelijk digitaal versprei-
den. In 2015-2016 zullen we beleid beschrijven inzake het gebruik maken van 
social media. 
 

5.4.3 Onderzoek naar de bekendheid van Stichting Delta in de gemeente De Bilt. In 
2018 gaan we hiertoe een onderzoek (laten) uitvoeren. Enerzijds om in kaart 
te brengen hoeveel inwoners met ons bekend zijn, en anderzijds ook hoe wij 
bekend staan. Uiteraard is de ‘bijvangst’ ook interessant. 
 

 SCHOOLNIVEAU 

5.4.4 Als onderdeel van open communicatie over behaalde resultaten onderzoeken 
we de mogelijkheid voor een digitaal rapport. Planning onderzoek 2016-2017 
Planning realisatie 2017-2018. Zo mogelijk eerder uitvoeren in combinatie met 
het ouderportaal in Parnassys. 
 

5.5.5 De werkgroep communicatie/PR zal blijven voortbestaan en er zal actief beleid 
gevoerd worden om de school beter op de kaart te zetten en ons beter te profi-
leren. 

5.5.6 Er zal gezocht worden naar alternatieve informatievoorziening naar de ouders. 
De nieuwsbrief in de huidige vorm, staat wat dat betreft ter discussie. 

 

4.5 Financiën en beheer 
 
(De onderstaande conclusies vallen onder beleidsdomein “financiën en beheer”) 
Zie voor de afhandeling en evaluatie van de acties hoofdstuk 3.7 

4.5.1 Inleiding 
Vrijwel alle inkomsten binnen het reguliere onderwijs zijn afkomstig vanuit de overheid. Jaar-
lijks wordt op basis van wettelijke regelingen en gerelateerd aan de leerlingenaantallen, en spe-
cifieke subsidies een beschikking afgegeven. De overheid financiert de scholen op een dergelijke 
wijze dat wij met recht kunnen spreken van een relatieve schaarste; de bekostiging is bedoeld 
voor onvermijdbare uitgaven en is sober en doelmatig. Sinds 2006 is de bekostiging volgens het 
zogenaamde lumpsum-systeem. Hierdoor is er niet meer geld te besteden, maar de scholen 
kunnen nu zelf keuzes maken hoe het geld wordt besteed. Een ander belangrijk element van de 
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lumpsumfinanciering is dat de overheid hiermee bepaalde risico’s heeft afgewenteld op de 
schoolbesturen. Uit de beschikking blijkt dat ongeveer 85% van de inkomsten min of meer is 
bestemd voor personeel en daaraan gerelateerde zaken en 15% voor materiële zaken. 
 
De regeling en financiering van de huisvesting is een zaak tussen gemeente en schoolbestuur. 
In de gemeentelijke huisvestingsverordening is de verdeling van de verantwoordelijkheid betref-
fende de schoolgebouwen omschreven. In onze situatie geldt dat de gemeente economisch ei-
genaar en dat het bestuur juridisch eigenaar is van de schoolgebouwen en schoolterreinen. Het 
schoolbestuur is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor al aan de schoolgebouwen. De ge-
meente blijft verantwoordelijk voor het bieden van geschikte onderwijshuisvesting en in die 
hoedanigheid dus ook voor nieuwbouw en/of grote renovaties van schoolgebouwen. 

4.5.2 Conclusies op schoolniveau 
 
De terugloop van het leerlingaantal, heeft ook gevolgen voor de financiële middelen. 
Dit heeft gevolgen voor het personeel, maar ook voor het beheer.  
Het gebouw blijft even groot, maar de middelen om het te onderhouden worden minder. 
Hierdoor zullen we alternatieven moeten zoeken, om toch de financiële huishouding op orde te 
houden. 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 worden er twee lokalen verhuurd aan de BSO Topkids. 
Ook zal onze speelzaal na schooltijd en in de avonduren worden verhuurd aan 2Move. 
Dit gaat, behalve financieel voordeel, ook inhoudelijk voordeel opleveren, zo is de verwachting. 
Voor het personeelsbestand betekent dit dat de komende jaren vertrekkende leerkrachten niet 
per definitie vervangen kunnen worden. Ook op personeelsgebied zullen we zuinig om moeten 
gaan met onze middelen. 
Ook zullen we kritisch moeten gaan kijken naar de uitgaven die in de loop van een schooljaar 
worden gedaan. ICT is een behoorlijke kostenpost, maar ook kopieerkosten en abonnementen 
vragen jaarlijks een behoorlijke investering.  

4.5.3 Voornemens 2015-2019 
 
 

5.5 Financiën en beheer 

5.5.1 Meerjaren onderhoudsplan. In het eerste kwartaal van 2015 wordt ons concept-
plan 2015-2018 afgestemd met de gemeente middels een zogenaamde nulme-
ting. Daarna kan het plan t/m 2018 worden vastgesteld. In 2018 zal het plan 
voor 2019-2022 worden gemaakt. 
 

5.5.2 Meerjarenbegroting. In het eerste kwartaal van 2015 worden de definitieve be-
dragen n.a.v. de landelijke akkoorden verwerkt in onze meerjarenbegroting 
2015-2018. Jaarlijks wordt deze meerjarenbegroting geactualiseerd. In 2018 
wordt de meerjarenbegroting 2019-2022 gemaakt. 
 

5.5.3 Kwartaalrapportages. De vorm en de inhoud van rapportages worden m.i.v. 2015 
aangepast. In het vierde kwartaal van 2015 wordt de nieuwe werkwijze geëvalu-
eerd en, al dan niet aangepast, vastgesteld voor de periode t/m 2018. 
 

5.5.4 Onderzoek naar kansen om meer geld te genereren en om door efficiëntie minder 
geld uit te hoeven geven. De afgelopen jaren hebben we hiertoe ons best gedaan 
en ook al mooie resultaten bereikt, maar het gebeurde veelal ad hoc. In 2016 
wordt dit onderwerp specifiek ter hand genomen middels een onderzoek, waarbij 
eventueel een extern deskundige wordt ingeschakeld. 
 

5.5.5 Onderzoek naar risico’s en bedreigingen. Het is altijd wenselijk om risico’s en be-
dreigingen goed onder ogen te zien, dus het heeft permanent onze aandacht. 
Daarnaast lijkt het ons goed om in 2016 in samenwerking met een externe des-
kundige een nader onderzoek te (laten) verrichten. 
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5.5.6 Nieuwbouw De Regenboog. In 2015 en 2016 zullen we rekening houden met ex-
tra inspanningen in tijd, geld en energie t.b.v. de realisatie van een nieuw 
schoolgebouw voor De Regenboog. 
 

 SCHOOLNIVEAU 

5.5.7 Medeverhuur/gebruik van ruimtes is noodzakelijk om de financiën op orde te 
houden. 

5.5.8 Financiële middelen welke aan personeel worden besteed zullen kritisch moeten 
worden bekeken en wellicht worden herverdeeld. 

  

Hoofdstuk 5: OVERZICHT BELEIDSVOORNEMENS PLANNING 2015-2019 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen die we per beleidsdomein in een be-
paald jaar specifieke aandacht zullen geven. In hoofdstuk 5 staan deze onderwerpen nader toe-
gelicht en per jaar zullen de onderwerpen in het jaarplan uitgebreider en concreter worden be-
schreven. 
 

1 Kwaliteit en strategie 2015 2016 2017 2018 

1.1 Beleidsplan (een keer per vier kalenderjaren)    X 

1.2 Schoolplannen (een keer per vier schooljaren) X    

1.3 ParnasSys en Integraal   X  

1.4 Leerlingenaantallen en mogelijke consequenties X  X  

1.5 Borging beleid op het niveau van de stichting en van 
de scholen 

 X X  

 SCHOOLNIVEAU 

1.6 Beleid meer- en hoogbegaafdheid opstellen. X X X  

1.7 Het opstellen en borgen van een duidelijk jaarplan en 
een jaarevaluatie.   

X X X  

1.8 Aanschaf nieuwe lesmethodes  X X X X 

 
 

2 Onderwijs en identiteit 2015 2016 2017 2018 

2.1 Identiteit (levensbeschouwelijk) X  X  

2.2 Onderwijsconcepten per school X    

2.3 Onderwerpen n.a.v. div. akkoorden (ICT, bewegings-
onderwijs, talentontwikkeling en cultuureducatie) 

X X   

2.4 Integraal Kindcentrum en schooltijden 
 

 X   

 SCHOOLNIVEAU 

2.5 Invoer en implementatie Leerlijnen Jonge Kind  X X   

2.6 De doorgaande lijn in onderwijsinhoud X X   

2.7 ICT-beleidsplan schrijven. X X   

2.8 Algemeen Christelijke identiteit structureel agenderen.  X X X X 

2.9 Effectieve inzet IB en RT-tijd jaarlijks evalueren.  X X X X 

2.10 Talentontwikkeling  X X  

2.11 Klassenmanagement verder structureren  X X   

2.12 Speerpunten Kanjertraining, Cooperatieve werkvor-
men, zelfstandig werken structureel agenderen en ac-
tualiseren. 

X X X X 

2.13 Onderzoek naar het groeien naar een Brede 
school/IKC. (tevens gelijke schooltijden) 

X X X X 

2.14 Het verder vormgeven en borgen van ou-
der/kindgesprekken 

X X X X 
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3. Personeel 2015 2016 2017 2018 

3.1 Lerende organisatie X  X  

3.2 Gesprekscyclus  X  X 

3.3 CAO-PO (eind 2014) X   X 

 SCHOOLNIVEAU 

3.4 Scholingsplan opstellen  X X  

3.5 Invoering beleid mbt collegiale consultatie etc.  X X X X 

 
 

4. Communicatie en PR 2015 2016 2017 2018 

4.1 Communicatieplan (intern, extern, contacten met sta-
keholders, moderne middelen) 

  X  

4.2 Nieuwe website en social media X   X 

4.3 Onderzoek naar naamsbekendheid    X 

 SCHOOLNIVEAU 

4.5 Werkgroep communicatie/PR verder vormgeven X X X X 

4.6 Onderzoek en invoering alternatief (digitaal) rapport.  X X   

4.7 Verdere invoering kijkmomenten.  X X   

4.8 Ouderbetrokkenheid verder vormgeven.     

 
 

5. Financiën en beheer 2015 2016 2017 2018 

5.1 Meerjaren onderhoudsplan X   X 

5.2 Meerjarenbegroting X   X 

5.3 Kwartaalrapportages X    

5.4 Onderzoek naar kansen  X   

5.5 Onderzoek naar risico’s en bedreigingen  X   

5.6 Nieuwbouw De Regenboog X X   

 SCHOOLNIVEAU 

5.7 Medeverhuur van ruimtes implementeren  X X   

5.8 Kosten voor algemeen gebruik in kaart brengen en 
waar mogelijk saneren 

X X   

5.9 Gelden vanuit passend onderwijs borgen. X  X  

5.10 Lesmethodes stapsgewijs vervangen ondanks formele 
afschrijvingstermijn. 

X X X X 

 


