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1. Inleiding
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van CBS Het Anker. Het beschrijft onze koers voor de
komende jaren. Als directie, medewerkers, MR en ouders hebben we hier samen met veel
bevlogenheid en betrokkenheid aan gewerkt.
CBS Het Anker is onderdeel van VPCO Hasselt. VPCO Hasselt is een organisatie voor
protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Zwartewaterland. Onze vier
basisscholen bevinden zich in de plaatsen Hasselt en Mastenbroek. De vereniging biedt
onderwijs aan zo'n 500 leerlingen, bij ons op school zitten gemiddeld 180 leerlingen.
In dit schoolplan staat beschreven waar wij voor gaan; waar wij in geloven en wat we
willen bereiken. Het geeft richting en bepaalt wat we doen en hoe we de dingen doen.
Onze vertrekpunten zijn onze overtuigingen: onze missie en visie (hfd. 2). Alles wat we
doen, vloeit voort uit de opdracht die we onszelf hebben gegeven. Daarbij hebben we
rekening gehouden met de trends en ontwikkelingen in de samenleving en in het
onderwijs, de kaders die artikel 12 van de wet op het primair onderwijs ons geeft en de
doelen uit het strategisch plan van VPCO Hasselt 2019-2023.
We focussen ons op ‘samen vooruitkijken’; wat hebben kinderen nu nodig voor later.
‘Samen’ betekent in dit geval met leerkrachten, leerlingen en ouders.
De komende jaren richten we ons gezamenlijk op drie hoofdthema’s. Deze zijn ontleed aan
het Strategisch Beleidsplan (SBP) genaamd “Koersplan 2019-20123” van de VPCO Hasselt en
luiden als volgt:
 Onderwijs gericht op een brede ontwikkeling van onze leerlingen
 Wij zijn een professionele, veilige en financieel gezonde organisatie
 Onderwijs maken we samen met onze partners
Dit schoolplan geeft ons een eindbestemming. Het helpt ons richting te geven aan ons
handelen en kritisch te zijn op dat wat we doen. Dat doen wij in verbondenheid met
elkaar. Het schoolplan blijft voortdurend onderwerp van gesprek: liggen we nog op koers?
Nemen we de juiste route of moeten wij die bij stellen? We evalueren de voortgang en de
resultaten aan het einde van elk schooljaar en ontwikkelen op basis van deze evaluatie
het jaarplan voor het daaropvolgende schooljaar. Zo houden we elkaar scherp, om ons
einddoel te halen.
Een behouden vaart gewenst!
Jaap Oudenampsen
locatieleider

2. Missie & visie
2.1 Onze missie
CBS Het Anker is een:
- Christelijke school: God heeft ieder kind uniek geschapen, met eigen talenten en
mogelijkheden, precies zoals je bent! Deze Bijbelse boodschap is ‘verankerd’ in ons
onderwijs en de dagelijkse praktijk op school.
- Daltonschool: Onze missie is gebaseerd op de Daltonprincipes waarbij samenwerking,
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie voor ons centraal staan. Ons
pedagogisch en didactisch handelen vloeit hier uit voort.
- Kanjerschool: Wij geloven dat kinderen echt tot leren komen wanneer ze hun talenten
en mogelijkheden kunnen ontdekken binnen de veiligheid van de school en in een
positieve sfeer.
We bieden onderwijs dat de kinderen voorbereiden zal op het vervolgonderwijs en de
maatschappij. We doen dat volgens onze visie:
2.2 Onze visie
Samen van én met elkaar leren, dat is waar we voor gaan. In ons onderwijs sluiten wij aan
op de talenten en het niveau van het individuele kind, zodat het plezier heeft in leren. Wij
dragen op een sociale, respectvolle en uitdagende manier bij aan zelfstandige,
verantwoordelijke en bewuste burgers die deel kunnen uitmaken van de veranderende
maatschappij.
Wij doen dat onder andere door kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel
en helpen ze bij de toepassing in de dagelijkse praktijk. Zodat ze zich ontwikkelen tot
evenwichtige personen in kennis en vaardigheid en met respect voor elkaar en de
omgeving. We doen dit samen met de leerkrachten, ouders en deskundigen van buitenaf.
De vakken rekenen, taal en lezen vormen de basis van het onderwijs.
2.3 Onze slogan: Leren doe je samen!
‘Leren doe je samen!’ is de inspiratie voor al de ontwikkelingen bij ons op school. Goed
onderwijs kun je bereiken als je samenwerkt doordat je van én met elkaar leert. Leren is
dus een proces dat tússen mensen plaatsvindt, het is geen eenrichtingsverkeer. Dat geldt
voor leerlingen en leraren, maar zeker ook voor leerlingen en leraren onderling. We leren
op school niet alleen van elkaars kennis maar ook van elkaars sociale vaardigheden. De
drie ‘Identiteiten’ van onze school; christelijk, dalton en Kanjer sluiten goed aan op dit
‘samen leren’. We hebben elkaar nodig: samen ben je sterk, samen bereik je meer dan
alleen!

3. Ambities, doelen en resultaten
Vanuit het SBP van de VPCO Hasselt hanteren wij drie hoofdthema’s. Aan deze thema’s
koppelen we doelen en acties. De drie hoofdthema’s zijn:
 Onderwijs gericht op een brede ontwikkeling van onze leerlingen
 Wij zijn een professionele, veilige en financieel gezonde organisatie
 Onderwijs maken we samen met onze partners
De punten uit de ouder-, leerkracht- en leerlingtevredenheidsonderzoeken, het inspectiedalton- en auditverslag worden meegenomen in onderstaande punten.
3.1 Onderwijs gericht op een brede ontwikkeling van onze leerlingen
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3.2 Wij zijn een professionele, veilige en financieel gezonde organisatie
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3.3 Onderwijs maken we samen met onze partners
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4. Onze werkwijze
4.1 De kwaliteitscyclus als basis
Het eigenaar worden van en verantwoordelijkheid nemen over het onderwijs op de eigen
school is geen vanzelfsprekendheid, maar kan wel ontwikkeld worden door het samen
vaststellen en uitwerken van de drie hoofdthema’s. Dat willen we realiseren door het
steeds weer samen voeren van een professionele dialoog over de drie hoofdthema’s en de
concrete doelen die daaruit
voortvloeien. Om de doelen zo
concreet mogelijk uit te
werken, te monitoren en te
evalueren werken we met een
kwaliteitscyclus. Bij elk concreet
doel worden de stappen van
deze kwaliteitscyclus gevolgd.
De kwaliteitscyclus staat in het
volgende schema beschreven:
4.2 De kwaliteitsmonitor
Met behulp van de
kwaliteitsmonitor wordt een
verbinding gelegd tussen de
vereiste basiskwaliteit op basis
van wet- en regelgeving,
ambities van VPCO Hasselt en
de schooleigen ambities.
Daarvoor is gebruik gemaakt van de vijf kwaliteitsdomeinen van de inspectie uit het
onderzoekskader versie juli 2018, die 01-08-2018 in werking is getreden.
De kwaliteitsmonitor bestaat uit drie delen:
- Het eerste deel van de kwaliteitsmonitor is gebaseerd op het onderzoekskader van de
Onderwijsinspectie (2017). Dit wordt de basiskwaliteit genoemd en die basiskwaliteit moet
iedere school realiseren. In het schema zijn dit de roze gemarkeerde items.
- Het tweede deel van de kwaliteitsmonitor zijn de concrete doelen op bestuursniveau die
voor alle scholen van toepassing zijn. Het is een concrete uitwerking van onze drie
hoofdthema’s uit ons Koersplan 2019-2023. In het schema zijn dit de groen gemarkeerde
items.
- Het derde onderdeel van de kwaliteitsmonitor bestaat uit de schooleigen indicatoren; je
zou kunnen zeggen dat deze vanuit het Ankerprofiel komen. De directeur en het team
formuleren samen eigen concrete doelen die uiteraard voldoen aan de basis de

deugdelijkheidseisen (roze) en de ambities op bestuursniveau (groen). In het schema zijn
deze specifieke Ankerindicatoren blauw gemarkeerd.
De doelen staan in het jaarplan van Het Anker en zijn een concretere uitwerking van de
drie hoofdthema’s van ons beleidsplan.
De aanbevelingen vanuit audits en andere kwaliteitsonderzoeken van het voorafgaande
schooljaar worden ook verwerkt in doelen en ambities op schoolniveau.
In schema ziet het er zo uit:
Basiskwaliteit (daar moeten alle scholen aan voldoen)
Ambitie op bestuursniveau (onderdeel van de beoordeling door de Onderwijsinspectie)
Ambitie op schoolniveau (passend binnen de ambities op bestuursniveau) + resultaten
audits, inspectiebezoek, oudervragenlijsten en mogelijke andere onderzoeken
Voor de kwaliteitsmonitor zelf verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan van VPCO
Hasselt: ‘Koersplan 2019-2023’
4.3 Monitoring en verantwoording
In deze kwaliteitsmonitor hebben we een eerste aanzet gegeven tot het formuleren van
doelen om te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap en het leren in een
rijke leeromgeving voor leerlingen en leraren. Deze doelen worden stapsgewijs, op basis
van de bereikte resultaten van het schooljaar aangevuld, gewijzigd of wellicht geschrapt.
Deze evaluatie vindt jaarlijks plaats in mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Dat
gebeurt zowel binnen de teams als het managementteam. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de kwaliteitscyclus in hoofdstuk 4.1. Deze kwaliteitsmonitor kan daarom ook gezien
worden als een groeimonitor voor de komende jaren.

