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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Het voor u liggende schoolplan heeft, ten opzichte van de schoolplannen van afgelopen 
jaren, een verandering ondergaan. Was voorheen het schoolplan een document dat voor vier 
jaar vastgesteld werd en waarop door de schoolleiding regelmatig geëvalueerd werd, dit 
vernieuwde document zal beweeglijker gehanteerd worden en dichter bij de praktijk staan. 
 
Verbeteringen die wij met dit "schoolplan" beogen zijn: 

• Alle scholen maken één schoolplan waardoor de samenhang en samenwerking 
tussen de scholen duidelijker wordt. 

• Gezamenlijk tijdspad. 
• Gezamenlijk een eenduidig kwaliteitsbeleid voeren. Mede door het werken met 

"WMK-PO” (Werken met Kwaliteit in het primair onderwijs) willen we hier vorm aan 
geven. 

• Efficiënter werken: gezamenlijk één schoolplan maken werkt vlotter dan iedere 
school een eigen schoolplan. 

• Er ontstaat een beter inzicht in de gezamenlijke schoolontwikkeling. 
• Schoolleiding, maar zeker ook de teams kunnen leren van elkaar, wanneer verbeter-

punten uit dit schoolplan gezamenlijk opgepakt worden. 
 
Met dit schoolplan willen we sterker cyclisch werken: ieder jaar wordt dit document bijgesteld 
op basis van een evaluatie. Hierdoor komen schoolplan, jaarlijkse evaluatie en de 
jaarplanning in een duidelijker verband met elkaar te staan. 
Vandaar dat wij dit document voortaan het "schoolplan" zijn gaan noemen. 
In de toekomst kan hier ook de financiële begroting en het formatieplan aan toegevoegd 
worden. 
In de komende hoofdstukken worden de volgende zaken beschreven: 

• de algemene gegevens van de scholen, 
• de uitgangspunten voor het pedagogisch beleid: missie en visie, 
• de vormgeving van het kwaliteitsbeleid, 
• het personeelsbeleid. 

Daarna volgen: 
• de inventarisatie en analyse van de gegevens die verzameld zijn op basis van onder 

andere de vragenlijsten onder leerlingen, ouders en medewerkers. 
• De globale planning voor de komende vier jaar. 
• Eerste projecten voor het komende jaar. 
• Tijdens de ontwikkeling van dit plan bleek dat iedere school ook eigen 

ontwikkelpunten had. Daarom is er een extra hoofdstuk toegevoegd waarin de 
school specifieke ontwikkelplannen en of jaarplannen beschreven worden. 

 
Deze  ontwikkel- en verbeterplannen worden per school en onderwerp verder uitgewerkt 
gedurende het schooljaar. De plannen worden in uitgewerkte vorm met de teams en 
medezeggenschapsraad besproken. Daar waar het onderwerpen betreft die volgens de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs (WMO) advies dan wel instemming behoeven van de 
Medezeggenschapvertegenwoordiging zal dat aan de MR of GMR worden voorgelegd. 
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In dit schoolplan wordt regelmatig verwezen naar de schoolgids en handboeken.  
 
Met dit schoolplan voldoen wij aan artikel 12 van de WPO: 
 

1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, 
het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de 
aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de 
onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op 
zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden 
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het 
overblijven, zullen worden geconfronteerd. 
Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer scholen voor 
ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben. 
 

2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor 
het onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen 
opdrachten voor het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de 
voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor 
leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is.  
 

3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in 
elk geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de 
uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 
 

 
 
  



  

Schoolplan 2015-2019 Rudolf Steinerschool  Stichting  Ithaka                                                         5/48 

Hoofdstuk 2 Algemeen 

2.1 Zakelijke informatie 
Op onze school wordt onderwijs gegeven op twee locaties: De Rudolf Steinerschool 
en de Sterrenzanger vormen vanaf 1 augustus 2014 één school.  
 
Rudolf Steinerschool Alkmaar   Sperwerstraat 1, 1826 KL Alkmaar               072 - 561 86 02    
e-mail: info@rsteinerschool.nl                    www.rsteinerschool.nl  

vrijeschool ‘de Sterrenzanger’ Oudorp Mercuriusstraat 13, 1829 CE Oudorp, 072-515 84 18    
e-mail: info@desterrenzanger.nl                www.desterrenzanger.nl 

 

2.2 De geschiedenis van de school/scholen 
 
De Rudolf Steinerschool is in 1976 opgericht door een groep enthousiaste ouders. In de loop 
der jaren groeide de school van een enkele kleuterklas uit tot een volledige basisschool. Na 
diverse noodlocaties konden leerkrachten en leerlingen in 1982 de huidige school aan de 
Sperwerstraat betrekken. Door een sterke toename van het aantal leerlingen bleek dit 
gebouw al snel te klein en werd in 1985 een dependance gestart in Oudorp. Deze school, die 
later de naam Sterrenzanger kreeg, werd in 1989 zelfstandig. De naam is ontleend aan de 
sterrenzanger uit het kerstspel, dat jaarlijks op vrijescholen wordt opgevoerd. Deze 
sterrenzanger groet alles wat er in de wereld om ons heen aanwezig is. Vanaf 1 augustus 
2014 is de Sterrenzanger nevenvestiging geworden van de Rudolf Steinerschool. 

 

2.3 Leerlingenaantal 
 
Het leerlingenaantal van de Rudolf Steinerschool is de afgelopen jaren stijgende. 
Enerzijds door een actiever PR-beleid (waaronder inloopochtenden), anderzijds door 
de goede naam die de school heeft. Daarnaast speelt ook de stijgende populariteit 
van de vrijescholen in het algemeen een rol. Ook op de Sterrenzanger is, na enkele 
moeizame jaren, een voorzichtige stijgende lijn waar te nemen. 
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Leerlingenaantal	  Rudolf	  Steinerschool	  	  

	  
Leerlingenaantal	  de	  Sterrenzanger	  

	  
	  

	  
 

2.4 Samenwerking extern, school en omgeving 
 
Wegens een te laag leerlingenaantal kon De Sterrenzanger zijn zelfstandigheid niet 
langer behouden en is zij m.i.v. 1 augustus 2014 nevenvestiging geworden van de 
Rudolf Steinerschool. Op alle beleidsterreinen is er gewerkt aan de onderlinge 
afstemming, met behoud van het eigene van elke school afzonderlijk. Zo wordt er 
gewerkt met dezelfde aannameprocedure voor nieuwe leerlingen. Ook de 
zorgstructuur, het pestprotocol, de toetskalender, het protocol advies Vo en het 
personeelsbeleid is gelijk geschakeld. Uiteraard is het financieel beleid geheel 
afgestemd op het feit dat er nu één financiële eenheid bestaat.  
Beide scholen vallen onder het Samenwerkingsverband Noord-Kennermerland. De 
organisatie van Passend onderwijs wordt voor onze scholen van daaruit vorm 
gegeven. 
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2.5 Schets van de school als geheel 
 
Ofschoon beide scholen organisatorisch één geheel vormen, hebben ze elk hun 
eigen kleur en uitstraling. Beide hebben ze peuteropvang en buitenschoolse opvang 
binnen de muren van het schoolgebouw. Deze worden beheerd en georganiseerd 
door ‘De Vlinderboom’, die ook voor andere vrijescholen in de regio opvang 
verzorgd. Samen met De Vlinderboom volgt de school met belangstelling de 
ontwikkelingen om tot een IKC (integraal kindcentrum) te komen; uiteraard 
gebaseerd op antroposofische grondslag. De Sterrenzanger is met ongeveer 150 
leerlingen de kleinste school. Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het 
werken met combinatieklassen. Beide scholen worden integraal aangestuurd door 
de directeur. Op de locatie van de Sterrenzanger is voor de dagelijkse gang van 
zaken een adjunct-directeur aangesteld. 
 

2.6 Leerling populatie 
 
Onze scholen voor vrijeschool basisonderwijs staan open voor kinderen met ouders en 
verzorgers van iedere gezindte. Leerkrachten en medewerkers hebben als uitgangspunt 
zonder vooroordelen met iedereen om te gaan, onafhankelijk van sociale, culturele, 
religieuze of etnische achtergrond. Onze leerlingen komen dan ook uit verschillende 
gezindten en geledingen van de maatschappij. Wél valt op dat weinig gezinnen van 
allochtone afkomst onze school bezoeken. Daar staat tegenover dat regelmatig zij-
instromers (leerlingen van andere scholen) aangemeld worden. Het aantal ‘zorgleerlingen’ is 
gemiddeld. Onze scholen hebben een regio-functie. Hoewel de meeste kinderen in de 
gemeente Alkmaar wonen, komen er ook veel kinderen uit de omliggende dorpen.  

In maart 2015 hebben we op beide scholen onderzoek gedaan naar de bijzondere factoren 
die in de populatie kunnen beïnvloeden die van invloed kunnen zijn op motivatie, 
leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij hebben we het volgende 
geconstateerd: 

factoren	   %	   %	  

	  
Steinerschool	   Sterrenzanger	  

gescheiden	  ouders	   21	   28	  
een	  overleden	  ouder	   3	   0	  
Pleegkind	   2	   1	  
samengesteld	  gezin	   1	   7	  
alleenstaande	  ouder	   2	   15	  
langdurig	  ziek	  kind	   2	   2	  
zij-‐instromer	   10	   15	  
leerling	  met	  diagnose	   5	   7	  
leerling	  met	  dyslexie	   3	   5	  
laag	  begaafd	   2	   1	  
2-‐talig	   2	   4	  
3-‐talig	  	  

	  
1	  

	  

	   

Conclusie: Bij een behoorlijk aantal kinderen is mogelijk sprake van een beperkende invloed 
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vanuit huiselijke omstandigheden, gezondheid of zorg. 

 

2.7 Opbrengsten 
 
Het volgende overzicht geeft de opbrengsten weer van de afgelopen twee schooljaren voor 
de Rudolf Steinerschool en van de Sterrenzanger. Deze tonen een positief resultaat, maar 
geven ook enkele aandachtspunten aan. Jaarlijks worden de toets resultaten geanalyseerd 
en in de lerarenvergadering besproken. Een uitgebreide analyse van de opbrengsten is 
beschikbaar.  
Korte analyse Rudolf Steinerschool: 
Korte analyse de Sterrenzanger: 

 
Korte analyse inspectiekaart Rudolf Steinerschool 
 
Na de middentoetsen in januari 2015 blijkt dat de tussenopbrengsten van de Rudolf 
Steinerschool voor de vakken Begrijpend lezen, technisch lezen (DMT) en rekenen-wiskunde 
bij alle klassen op of boven de inspectienorm liggen. 
Uitzondering hierop het technisch lezen in klas 1 en 2 (groep 3 en 4). 
Voor beide klassen is er een analyse gemaakt en een didactisch plan gemaakt om de 
resultaten te verbeteren. 
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Bij klas 1 is de inzet van de klasse assistent vergroot, daarnaast werken een aantal kinderen 
thuis met het Flitsprogramma van school en bij klas 2 wordt er 3 keer per week geflitst en 
wordt er Connectlezen toegepast. 
 

 
  
Korte analyse inspectiekaart Sterrenzanger 
Na de middentoetsen in februari 2015 blijkt dat de tussenopbrengsten van De Sterrenzanger 
voor de vakken Begrijpend lezen, technisch lezen (DMT) en rekenen-wiskunde bij bijna alle 
klassen boven de inspectienorm liggen. Uitzondering hierop is het technisch lezen van klas 
1/groep 3 en Rekenen-Wiskunde klas2/groep  4. Voor beide klassen zijn deze toetsen 
geanalyseerd en is er een didactisch plan gemaakt om de resultaten te verbeteren. Bij klas 1 
is het Flitsprogramma ingezet om het leestempo te verhogen en bij klas 2  is een didactische 
aanpak gebruikt bij de verhaaltjessommen (redactiesommen). 
 

2.8 Onderwijsaanbod 
 
De onderwijskundige vormgeving van de school 
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2.8.1. De onderwijskundige doelen 
 
We onderscheiden in de school volgende doelstellingen: 
pedagogische doelen 
Aan deze doelstellingen geven we inhoud vanuit het achterliggende concept van onze 
school. We baseren ons daarbij op het mensbeeld van dr. Rudolf Steiner. De pedagogische 
doelen van de Vrijeschool zijn gedetailleerd uitgewerkt in de vele pedagogische werken van 
dr. Steiner.  In de literatuuropgave staan enkele van deze werken vermeld. 
Om de kinderen te helpen hun levensdoel te realiseren wil de school vanuit twee richtingen 
werkzaam zijn: 
- de kinderen leren zichzelf te kennen in relatie tot de wereld rondom. Dat is de 
grondgedachte achter het ‘leerplan’ van de vrije school: leer jezelf kennen in relatie tot de 
ruimte, de beweging en tijd.  
- de kinderen leren de wereld kennen en voelen zich verbonden met de cultuur en natuur.  
De keuze van de zaakvakken -  met name geschiedenis en aardrijkskunde – is gebaseerd op 
dit pedagogische doel.  
Om in deze wereld thuis te zijn is het daarbij belangrijk dat de kinderen noodzakelijke kennis 
en vaardigheden hebben. 
 
didactische doelen 
Wij gaan uit van de doelstellingen zoals deze geformuleerd zijn in het boek ‘Ik zie rond in de 
wereld…1’ Hierin worden de domeinen en kerndoelen genoemd die in de vrijeschool worden 
gehanteerd. Deze kerndoelen zijn gebaseerd op de ‘Kerndoelen Basisonderwijs 1988’ en 
onderverdeeld en uitgewerkt naar een systematiek die aansluit bij het Advies van de 
commissie ‘Kerndoelen Basisonderwijs 2002’ en het ‘Besluit vernieuwde kerndoelen WPO - 
2005. Binnen het algemene kader van deze doelstellingen op meso-niveau wordt daarin 
expliciet ruimte gelaten voor een eigen uitwerking in de afzonderlijke vrijescholen.   
Het geven van onze eigen kleur aan deze kerndoelen is één van de 
ontwikkelingsdoelstellingen in dit schoolplan.  
 
2.8.2.  werkvormen 
In het boek ‘Ik zie rond in de wereld…’ wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen: 
 
de activiteiten van de leraar: 
op allerhande wijze aandragen van ervaringsmogelijkheden door:  
- aandragen van leerstof waardoor de kinderen de wereld leren kennen. 
- vertellen, beeldend introduceren;  
- de kinderen laten bewegen, uitbeelden (tekenen/schilderen, dramatiseren)  
- uitleggen en laten oefen van leerstof en deze integreren in het kennisnetwerk van de 

leerlingen. 
 

activiteiten van de kinderen: 
- zelfstandig of in groepen uitvoeren van onderzoeksopdrachten; 
- tekenen, afbeelden, schematiseren; 
- zelfstandig of in groepen maken van oefenopdrachten. 
- gebruik maken van kunstzinnige uitingsvormen zoals tekenen, schilderen, muziek, 

euritmie. 
 
In de praktijk bepaalt dit sterk de manier waarop in de klassen gewerkt wordt: 
De leerstof wordt geïntroduceerd in het periodeonderwijs, waarin vanuit de belevening het 
leerproces in gang wordt gezet. In blokken van meestal 3 weken wordt in de twee uur voor 

                                                
1 de Kiefte, Verhage, Zwart: Ik zie rond in de wereld… - aanbod van kerndoelen en kernactiviteiten voor de vrijescholen 
– Uitgave Bond van Vrije Scholen, Driebergen 2002 
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de ochtendpauze les gegeven in de ‘hoofdvakken’ taal, rekenen en ‘kennis van de 
leefomgeving’. 
Voor de vakken taal en rekenen wordt daarbij gewerkt vanuit methodes, die integraal worden 
gevolgd. 
Dit betreffen: 

• Wis en Reken 
• Tekstverwerken 
• Staal; ZLKLS   

Bij de vakken ‘leefomgeving’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek ontwerpt de 
leerkracht zelf de lessen. 
In de vaklessen na de ochtendpauze worden de kunstzinnige vakken gegeven en zijn er nog 
werkuren gepland voor begrijpend lezen, taal en rekenen. 
 
2.8.3. De ordening van het onderwijs. 
 
Klassen en groepen 
In de vrijeschool spreken we van de kleuterklassen (groep 1 en 2) en de klassen 1 t/m 6 
(groep 3-8). In de klassen zitten leerlingen van gelijke leeftijden bij elkaar in groepen die door 
de jaren heen bij elkaar blijven. Waar mogelijk worden de klassen meerdere jaren door 
dezelfde leerkracht begeleid. Dat maakt de klassen tot bijzondere sociale gemeenschappen 
waarin in een vertrouwde sfeer de kinderen zich kunnen ontplooien.  
De kleuterklassen 
In de kleuterklassen zijn de groepen 1 en 2 geïntegreerd. In deze periode is de nabootsing 
een belangrijk didactisch middel. In allerlei spel- en bewegingsvormen doet de leerkracht 
daarop een beroep. Maar ook tussen de oudere en jongere kleuters is de nabootsing een 
wezenlijk middel om vaardigheden over te dragen.  
 
Voor het taalonderwijs worden nog geen standaardmethodes gebruikt.  
- De kerndoelen 1 t/m 3 betreffende het mondeling onderwijs worden gerealiseerd in: 

- de taalrijkdom die de leerkracht overbrengt in het eigen taalgebruik,  
- de keuze van verhalen en seizoen- en ambachtsspelen.  
- het stimuleren van het taalgebruik in het klassikaal spreken van teksten van spelen, 

gedichten en spelletjes.  
- De kerndoelen 4 t/m 9 ten aanzien van het schriftelijk onderwijs komen in de hogere 
leerjaren actief aan de orde. In de kleuterklas is het tekenen nog een belangrijk middel 
waarin ‘informatie’ uit verhalen en inhouden wordt afgebeeld door de kinderen.. De 
uitwisseling tussen de leerlingen over wat en hoe je de inhouden kunt afbeelden is van 
belang in het leerproces. 
- Taalbeschouwing, zoals geformuleerd in de kerndoelen 10 t/m 12 biedt nog weinig concrete 
aanknopingspunten voor de kleuters, maar de leerkracht draagt er zorg voor dat de basale 
woordkennis die nodig is voor alle vakken degelijk aangelegd wordt.  
 
Het rekenonderwijs maakt geen gebruik van standaardmethodes. Er wordt nog geen direct 
beroep gedaan op de exacte vaardigheden van de rekencultuur. Anderzijds wordt de 
rekennatuur van de leerlingen gestimuleerd een breed aanbod van spel- en bouwmateriaal, 
waarin de leerlingen door proberen, beleven, vergelijken rekenkundige en wiskundige 
ervaring opdoen. 
- De kerndoelen 23 t/m 25 ten aanzien van wiskundig inzicht en handelen krijgen dagelijkse 
aandacht in het vrije spel, waarbij de leerling zelf kiezen kan uit het didactische spelmateriaal 
dat in de klassen voorhanden is. Omdat ook hier geldt ‘de wereld leren kennen’, hecht de 
school er aan dat de kinderen die ervaring opdoen aan mooi en natuurlijk materiaal. 
Daarmee kunnen ze voor het rekenen hoeveelheden kralen of kastanjes ordenen, maar 
evenzeer met blokken construerend bouwen. 
- De kerndoelen Getallen en Bewerkingen 26 t/m 31 komen pas in de hogere leerjaren 
expliciet aan de orde. In de kleuterklassen leren de kinderen aan de hand van liedjes en 
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spelen de telrij, leren ze hoeveelheden vergelijken bij het uitdelen van materiaal of  
bijvoorbeeld fruit of drinken. Ook bij handwerken en handvaardigheid speelt schatten van 
hoeveelheden en gewicht een rol. 
- De kerndoelen 32 en 33 betreffende meten en meetkunde krijgen aandacht in het vrije spel, 
waarin het bouw- en constructiemateriaal het construeren van allerlei vormen stimuleert. Ook 
bij het (vorm-)tekenen wordt het weergeven en beleven van allerlei vormen en figuren actief 
aangesproken. Bij handvaardigheid, euritmie, koken en bakken komen hoeveelheden (van 
hoeveelheid zout tot het aantal stappen) actief aan de orde. 
 
De vakgebieden ten aanzien van de oriëntatie op jezelf en de wereld komen aan de orde 
in: 
- de verhalen uit de vertelstof van de sprookjes; 
- de seizoen- en ambachtsspelen waarin cultureel erfgoed wordt uitgebeeld in gebaar, woord 
en vorm. Ook aspecten van kennis van de natuur worden zo door de kinderen beleefd.    
 
De klassen 1 t/m 3  
Als de kinderen schoolrijp worden kunnen ze de stap maken naar het expliciete leren. Er 
ontstaat ruimte tussen de binnenwereld van het kind en de buitenwereld: een voorwaarde 
om te kunnen leren. Ook zijn de kinderen nu in staat om bewust met de leerstof om te gaan 
in persoonlijke werk- en leeropdrachten en kunnen de kinderen zich allengs langer 
concentreren. 
In deze leerjaren word de basis gelegd voor de taal- en rekenvaardigheden. Voor deze 
vakken werd in de vrijeschool oorspronkelijk de leerstof door de leraren zelf ontworpen. 
Onze school heeft er echter voor gekozen hiervoor nu gebruik te maken van 
standaardmethodes. Langs de weg van deze methodiek worden de kerndoelen voor deze 
vakken gerealiseerd. Bij het introduceren van de leerstof kiest de leerkracht vaak voor 
didactische werkvormen die in de doelstellingen van  het vrijeschoolonderwijs passen zoals: 
beeldend beleven, ontdekkend oriënteren, uitbeeldend verwerken.  
Het leerstof gebied ‘Kennis van de leefomgeving’, omvat de vakken die in de kerndoelen 
worden omschreven als: ‘mens en samenleving’, ‘natuur en techniek’, ‘ruimte’ en ‘tijd’.  
In deze leerjaren worden deze vakken uitgewerkt in het vak ‘heemkunde’, waarin de 
kinderen de wereld leren kennen. De natuur, de seizoenen, het jaarverloop spelen daarin 
een belangrijke rol. We gaan daarbij niet uit van het wereldbeeld van de huidige media, maar 
van basale waarden waarbij eerbied voor de natuur, respect voor de medemens, verbinding 
met het culturele erfgoed van ons land de leidraad zijn. We menen dat we daarmee in deze 
levensfase een belangrijke basis leggen voor de verworvenheden die in de kerndoelen 34 
t/m 45 zijn geformuleerd.  
In de derde klas krijgt de heemkunde een specifiekere richting in de periodes over de 
boerderij en wonen en bouwen en ambachten. De leerlingen zijn daar actief bij betrokken in 
tuinbouwactiviteiten en het zelf bouwen met steen en cement. Waar in de voorliggende jaren 
de heemkunde nog veelal beeldend was, wordt het onderwijs nu praktisch en concreet. 
De vertelstof  omvat in deze drie leerjaren respectievelijk sprookjes in klas 1, fabels en 
heiligenverhalen in klas 2 en verhalen uit het Oude Testament in klas 3. De verhalen 
ondersteunen de psychische ontwikkeling van de kinderen. De sprookjes sluiten nog aan bij 
de eerdere belevingswereld van de kleuter en schilderen hoe je als mens op weg gaat de 
wereld in; de fabels leiden het kind uit de eigen kleine egocentrische zelfbeleving naar de 
ontmoeting met de ander, waarbij de heiligenlegendes aan de tweestrijd van de fabeldieren 
een ethisch aspect toevoegt. In de verhalen van het Oude Testament – vertelt als mythologie 
en niet als religieuze inhoud – wordt aan het voorgaande nu het aspect van de eigen keuze 
gekoppeld in de verhalen van het Joodse volk en hun tocht naar het beloofde land: 
committeer je je aan een hoger doel, of kies je in de eerste plaats voor jezelf?  
 
De klassen 5 t/m 6 
In de vierde klas maakt het kind een duidelijke verandering door. De voorliggende jaren, 
waarin het kind zich nog als vanzelfsprekend met de wereld verbonden voelde worden 
afgesloten. Het kind gaat zijn eigen identiteit beleven en ervaart dat het een plaats zal 
moeten vinden in de wereld. De vertelstof in de klassen 4,5 en 6 ondersteunt deze beleving. 
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In de vierde klas worden de verhalen uit de Germaanse mythologie verteld. In deze verhalen 
uit de Edda, gaat de godenwereld ten onder en komt de mens alleen te staan. In de vijfde 
klas is er in de Griekse Mythologie wel een godenwereld, maar deze vertegenwoordigt veel 
meer het noodlot waaraan de mens het hoofd moet bieden, waar over gefilosofeerd kan 
worden en die verstand en slimheid van de mens vraagt. In de zesde klas worden de 
verhalen nog ‘aardser’ in de verhalen uit de Romeinse mytholgie. Nu gaat het over het 
veroveren van een plek in de wereld en vervaagt de scheidslijn tussen mythe en 
geschiedenis.  
 
Voor Taal en Rekenen worden ook in deze klassen standaardmethodes gebruikt, op 
eenzelfde didactisch-creatieve manier als in de voorgaande jaren. Daarmee worden de 
kerndoelen voor deze vakken gerealiseerd.  
In de vrijeschool speelt het gesproken woord een belangrijke rol. De vertelstof laat dat al 
zien, maar ook in de rol van de leerkracht wordt dat duidelijk. De leerkracht brengt de leerstof 
over van persoon tot persoon, anders dan leerboeken die de kennis veel meer formaliseert. 
Ook bij taal en rekenen speelt de rol van de leerkracht een belangrijke rol. Het geeft de 
kinderen vertrouwen en houvast en de leerkracht verpersoonlijkt het plezier dat je kunt 
hebben in de verschillende vakken. Het periode-onderwijs brengt de kinderen van de ene 
beleving in de andere, gekleurd door de persoonlijke toets van de leerkracht.  
De belangrijke leergebieden van de kerndoelen 34 t/m 39 over mens en samenleving krijgen 
door deze manier van lesgeven inhoud. In het vrijeschool vallen deze aspecten onder het 
vakgebied ‘levenskunst’, een term die de leerlingen niet horen, maar die in alle andere 
vakken doorwerkt. De kinderen leren in gesprekken standpunten in te nemen, kennis van 
meningen te nemen, te filosoferen over de wereld. De taal is daarbij een belangrijk middel en 
de kerndoelen voor het mondeling taalgebruik (1 t/m 3) worden hier op een pedagogische 
wijze ingevuld. 
 
Kennis van de leefomgeving omvat de periodevakken: dierkunde (klas 4), plantkunde (klas 
5), Natuur en techniek (klas 6), aardrijkskunde en geschiedenis.  In deze vakken is de 
werkwijze van de vrijeschool belangrijk: beleving, kunstzinnige verwerking, eigen 
ontdekkingen en het maken van werkstukken, geven kleur aan het onderwijs.  
In alle vakken van dit leergebied, wordt uitgegaan van een omvattende beelden. Bij plant- en 
dierkunde gaat het niet om feitjes, maar om het verkennen van de wereld van planten en 
dieren en de verbondenheid van de mens met deze rijken: hoe vinden de planten een plaats 
op aarde; wat zijn specifieke eigenschappen en vaardigheden van die diersoorten. 
In de aardrijkskunde wordt de kinderen een globaal beeld gegeven van de wereld, waar 
overal mensen leven en werken; onder omstandigheden die – geografisch bepaald - heel 
verschillend zijn. Geologie en weerkunde zijn ook een onderdeel van deze globale aanpak. 
Op specifieke wijze worden hiermee de kerndoelen voor ‘Ruimte’ (47 t/m 50) uitgewerkt. 
Ook het vak geschiedenis volgt een grote lijn langs de wegen van de grote cultuurperiodes 
die tot in onze eigen tijd leiden. Niet de feitenkennis staat voorop, maar de beleving: kun je je 
als kind een oude Egyptenaar, Griek of Middeleeuwer voelen. Vanuit deze beleving – door 
de leerlingen weergeven tekeningen en schildering, gedichten, werkstukken en 
spreekbeurten – maken de leerlingen zich ook de kennis van deze vakken eigen. 
Zo realiseert de vrijeschool haar uitgangspunt: leren is de wereld leren kennen en jezelf leren 
kennen. 
 
Handvaardigheid, kunstvakken en beweging. 
Deze vakgebieden werken door in alle klassen in onze school.  Het zijn geen geïsoleerde 
vakken, maar de vaardigheden van deze gebieden worden in alle lessen aangewend. Leren 
en bewegen  is een belangrijk didactisch middel. Het ritmische aspect van het rekenen kun je 
bewegend weergeven en ervaren; maat en metrum in de taal kun je met je voeten beleven. 
De vaardigheden van schilderen en tekenen heb je nodig om je eigen periodeschrift te 
maken: het leerboek dat de leerling zelf maakt en illustreert. Muziek leert de kinderen 
gevoelens te ervaren en te uiten. Het samen zingen en musiceren is de basis voor het 
samen leren.  
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Handwerken en handvaardigheid geeft de kinderen technisch inzicht, waarbij rekenen 
opeens een hulpmiddel is om een werkstuk te maken.  
In het bijzondere vak euritmie dat in alle klassen door een vakleerkracht gegeven wordt, 
leren de kinderen zichzelf in de ruimte beleven en verbindt de beleving van muziek en woord 
de buiten- en binnenwereld.  
In het toneelspelen leren de kinderen zich in tijd en omgeving in te leven, oefenen ze hun 
spreekvaardigheid, en hebben ze een werkvorm om in rollenspel  uit te beelden wat ze 
beleefd en geleerd hebben.  
In de gymnastieklessen vergoten de kinderen hun fysieke vaardigheden en leren ze sportief 
samenspelen en rekening houden met elkaar. 
Deze vakken die het in de Kerndoelen ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ en ‘Beweging’ met vijf 
schamele kerndoelen moeten doen (54-56/57-58), vormen in onze school de rijke grondslag 
van ons onderwijs. 
 

2.9 Huisvesting 
 
Het schoolgebouw van de Rudolf Steinerschool Alkmaar is gebouwd volgens organische 
principes. Deze architectuur richt zich op een harmonische samenhang met de omgeving 
van het gebouw en ze probeert vormgeving en kleurgebruik te laten aansluiten bij de functie 
van het gebouw en zijn gebruikers. Voor een vrijeschool betekent dit dat het gebouw speels, 
omhullend en kleurrijk moet zijn. Ons schoolgebouw beschikt over klaslokalen die specifiek 
voor een bepaalde leeftijdsgroep zijn ontworpen vanuit de organische architectuur. Het 
gymnastieklokaal is naast de school gelegen. Achter de gymzaal ligt ons peuterklasje van 
peutergroep Tummetot. In het schoolgebouw is ook de buitenschoolse opvang van de 
Vlinderboom ondergebracht.  

Het gebouw van de Sterrenzanger is enkele jaren geleden geheel gerenoveerd en aan de 
eisen van deze tijd aangepast. Het is een licht, praktisch ingedeeld schoolgebouw. Ruime 
gangen met werkplekken voor kleine groepjes kinderen maken het tot een modern, prettig 
schoolgebouw. De school heeft een afzonderlijk gebouw voor de kleuterklassen, waarin ook 
de peutergroep ‘het Zonnekind’ en de buitenschoolse opvang van de Vlinderboom zijn 
ondergebracht.  

 

2.10 Financiën 
 
Met het verliezen van zijn brin-nummer, wegens het te lage aantal leerlingen, verviel ook een 
deel van de z.g. subsidievoet voor de Sterrenzanger. Dat maakte dat 2013 en 2014 
financieel moeilijke overgangsjaren waren. Er moest een nieuw evenwicht gevonden worden 
tussen de inkomsten en de uitgaven (teveel personeel in dienst). 
Gedurende 2014 is deze balans weer hervonden, mede door natuurlijk verloop onder het 
personeel en een groeiend aantal leerlingen. De begroting voor 2015 en de jaren daarop 
laten een gematigd positief beeld zien.  
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2.11 Missie van de school 
 
Waar staat de vrijeschool voor?  
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“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur”. Deze uitspraak 
van de Griekse wijsgeer Heraklitus geeft duidelijk aan waar de vrijeschool voor staat. De 
leerstof wordt beschouwd als ontwikkelingsstof: de leerstof is in de eerste plaats een 
hulpmiddel om het kind in zijn ontwikkeling te begeleiden. Het kind ontwikkelt zich aan wat 
het aangeboden krijgt: de verhalen, het schilderen, het handwerken, taal en rekenen, etc. De 
vakken zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. Kleuters hebben een innerlijke 
drang tot nabootsen. Daarom moet alles wat in de kleuterklassen wordt aangeboden het 
waard zijn om na te bootsen. In de leeftijdsfase van 7 tot 14 jaar volgt het kind graag een 
liefdevolle autoriteit. De leerkracht gaat het kind vóór in het leren kennen van de wereld. Het 
kind ontdekt alles voelend en belevend. Daarom zoekt de leerkracht een kunstzinnige 
verbinding met de leerstof. Naarmate het kind dichter bij de derde zevenjaarsperiode van 14 
tot 21 jaar komt, maakt het meer gebruik van het abstracte denken. Zo is er een ontwikkeling 
door onze school van na-doen, via na-voelen naar na-denken. Door middel van dit proces 
willen wij de kinderen opvoeden.  

Goed onderwijs spreekt niet alleen het denken aan, maar ook het gevoel en het handelen, 
de wil. Een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen, een ontwikkeling van de 
gehele mens, is in het vrijeschool onderwijs essentieel. Het doel is de kinderen op te voeden 
tot zelfstandig, vrij denkende, sociaal voelende en creatief handelende mensen in een steeds 
veranderende samenleving.  

Het onderwijs wordt op duidelijk gestructureerde wijze gegeven, waarbij respect voor elkaar 
en voor de omgeving en het besef van normen en waarden belangrijk wordt geacht.  

De school wil zo veel mogelijk vrij blijven van overheidsbemoeienis, daar waar het om de 
inhoud van het leerplan en pedagogiek gaat. Het woordje ‘vrij’ in de naam van de vrijeschool 
hangt daar mee samen. Uiteraard voldoet de school aan de regelgeving die de overheid aan 
scholen stelt. Ook voldoet de school aan de eisen van de onderwijsinspectie. We proberen 
daarbij de specifieke vrijeschoolaspecten te waarborgen. Nieuwe ontwikkelingen gaan we 
daarbij niet uit de weg. Enerzijds komen die van ‘buiten’, bijvoorbeeld in het werken met 
groepsplannen en opbrengsgericht werken. Anderzijds ontwikkelen we ook verbeteringen 
van binnen uit, zoals het werken met zg. ‘regenboogoefeningen’ en cooperatieve 
werkvormen.  

2.12 De missie van onze scholen 
 
Missie Van stichting Ithaka: 
Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio 
Noord- en Zuid- Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Het 
uitgangspunt van ons onderwijs is simpel, een leerling die enthousiast en betrokken 
is, leert beter. We zorgen er daarom altijd voor dat de leerstof op onze scholen 
aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en niet andersom.  
“Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van 
een vuur. Daar maken wij ons sterk voor”. 
 

2.13 Visie op onderwijs: 
 
Het fundament 
De specifieke pedagogische en didactische kenmerken van het vrijeschool onderwijs 
komen voort uit de antroposofie, een filosofie over het mens-zijn die aan het begin 
van de twintigste eeuw is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1862-1925). Op verzoek 
van de directeur van de Waldorf Astoriafabriek in Stuttgart ontwikkelde Rudolf 
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Steiner in 1919 een leerplan voor een school bestemd voor kinderen van de arbeiders 
van deze fabriek. Sinds die tijd heeft de vrijeschoolbeweging een krachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. Met nu 1000 scholen, verspreid over 60 landen.  
 
In het volgende citaat geeft Steiner kernachtig de ambitie van het vrijeschool 
onderwijs weer. 
 
“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten, 
teneinde zich in de bestaande sociale orde in te kunnen voegen; 
Maar wel, wat in aanleg in de mens aanwezig is  
en in hem ontwikkeld kan worden. 
Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij 
steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken”. 
 
Ithaka heeft een missie, “ Onderwijs is niet het vullen van een vat , maar het 
ontsteken van een vuur”, een uitspraak van de Griekse  wijsgeer Heraclitus. De 
Leerstof is in eerste plaats een hulpmiddel om het kind in zijn ontwikkeling te 
begeleiden.  
Goed onderwijs spreekt én het denken, én  het gevoel én het handelen aan.  De 
leerling wordt uitgedaagd te worden wie het is. Groeien en bloeien als  mens, is in het 
vrijeschool onderwijs essentieel. 
 
Op weg: 
De vrijeschool heeft de intentie en handelt vanuit de opvatting: opvoeden tot 
beweeglijkheid in het denken, empathie in het voelen en vitaliteit/doelgerichtheid in 
het handelen.  Een leerling  die krachtig vanuit zijn eigen wil heeft leren werken,  zal 
later  een zinvolle bijdrage aan de samenleving leveren. De vrijeschoolpedagogie wil 
er aan bijdragen,  dat dit proces van “worden wie je bent” leidt tot een fundamenteel 
vertrouwen in de wereld om ons heen. Kinderen maken deel uit van een groter geheel 
en leren onder andere op school te groeien naar volwassenheid. Ons onderwijs heeft 
de intentie een inspirerende leeromgeving te bieden aan elk kind,  zodat het later 
zelfstandig ,  innovatief en in verbinding met de maatschappij zijn of haar leven kan 
leven. 
 
Met bevlogen en enthousiaste leerkrachten die zich blijven professionaliseren binnen 
de context van de wereld om ons heen, bieden wij onze leerlingen alle ruimte om 
zich breed te ontwikkelen op sociaal-emotioneel-, cognitief en kunstzinnig gebied.  
Onze scholen staan garant voor een rijke cultuuroverdracht. Respect en goede 
omgangsvormen zijn voor ons belangrijke waarden. 
Als meest onderscheidende werkvorm kent de vrijeschool het periodeonderwijs. De 
aaneensluiting van de eerste twee ochtenduren,  gedurende meerdere weken, biedt  
ruimte voor onderwijs binnen één domein. Het leren wordt effectief  en betekenisvol , 
door intensieve verbinding met de lesstof. Het leren wordt levendig door het te doen.  
De vrijescholen  van stichting Ithaka, willen hun specifieke pedagogisch-didactische 
uitgangspunten verwezenlijken binnen het raamwerk van de onderwijscriteria zoals 
door de overheid (uit)gegeven/vastgesteld. Wij streven naar aantrekkelijk , eigentijds 
vrijeschool onderwijs behoud van identiteit en met open blik naar de wereld en in 
samenspraak met de omgeving. 
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De kernwaarden/ de opbrengsten: 
Dat wat wij de leerlingen mee willen geven,  geldt in feite ook voor onze 
medewerkers en de organisatie cultuur. Ithaka heeft de volgende kernwaarden 
geformuleerd, die wij in alle facetten van de onderwijs organisatie zullen blijven 
ontwikkelen, volgen, bijsturen en vergelijken.  

• Probleemoplossend vermogen 
• Autonomie 
• Innovatief vermogen 
• Reflecterend vermogen 
• Zelfstandigheid 
• Onderzoekende houding 
• Vitaliteit 
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Hoofdstuk 3  Ons kwaliteitsbeleid 

Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op drie basisvragen: 
 

• Doen wij de goede dingen? 
• Doen wij die dingen goed? 
• Wat kan beter? 

 
Het gaat dus om een cyclisch proces waarbij onze kwaliteit zich steeds verder verbetert.  
Centraal in dit proces staat de PDCA (of Deming) cirkel. 
Door dit proces toe te passen en te zorgen voor borging 
ontstaat de kwaliteitsverbetering. 
 
Onze scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem 
van Cees Bos: "werken met kwaliteit in het primair 
onderwijs", voortaan WMK-PO genoemd. Dit systeem is 
sterk gebaseerd op het toezichtkader van de inspectie, aangevuld met de nieuwste 
beleidsterreinen. 
 

  
• Tijd  
• Didactisch handelen  
• Actieve rol leerlingen en 

zelfstandige houding 
 

• Zorg en begeleiding  
• Klassenmanagement  
• Interne communicatie 
• Pedagogische handelen 

 

• Sociale en emotionele ontwikkeling 
• Contact met ouders 

 

• Beroepshouding  
• Levensbeschouwing  
• Aanbod actief burgerschap  
• Taalleesonderwijs   
• Afstemming onderwijsbehoefte 
• Rekenen en Wiskunde 

 

• Opbrengst gericht werken  
• Schoolleiding 
• ICT 

 

 

  
Bovengenoemde beleidsterreinen komen in een cyclisch proces aan de orde. 
Voor ieder jaar worden circa zeven beleidsterreinen uitgekozen die dat jaar nader 
geëvalueerd en onderzocht worden. Uit deze beleidsterreinen wordt een keuze van 2, 
hooguit 3, beleidsterreinen gemaakt die verdiept onderzocht worden en waarvoor afspraken 
(de zogenaamde kwaliteitskaarten) gemaakt worden. 
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In concrete worden jaarlijks de volgende activiteiten ondernomen: 

• Circa vier tot vijf beleidsterreinen worden onderzocht. 
• Jaarlijks worden de opbrengsten van de toetsen in kaart gebracht. 
• Jaarlijks worden themagerichte vragenlijsten uitgezet. 
• In het eerste en derde jaar worden vragenlijsten (leerlingen – ouders – schoolleiding 

– medewerkers) afgenomen. 
• Twee maal in de vier jaar worden vragenlijsten sociale veiligheid afgenomen. 
• Per schooljaar worden 2-3 kwaliteitskaarten gemaakt. Op deze kwaliteitskaarten 

wordt beschreven hoe praktische uitwerking van de verbetering er uit ziet. 
 
Onze kwaliteitszorg in een notendop houdt dus in: 

• Regelmatig beleidsterreinen bepalen: 
− planning opstellen, 
− beoordelen  
− verbeteren  
− rapporteren: meervoudige publieke verantwoording (MPV) 

• Regelmatig vragenlijsten afnemen: 
− planning opstellen, 
− oordelen   
− verbeteren  
− rapporteren: meervoudige publieke verantwoording (MPV) 

• Regelmatig "kaarten" maken: 
− planning opstellen, 
− maken + gebruiken = borgen, 
− beoordelen  
− verbeteren, 
− rapporteren: meervoudige publieke verantwoording (MPV) 

 
In hoofdstuk 7 en 8 worden dit voor onze scholen verder gepland en uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 4 Ons personeelsbeleid 

Onze ambities 
 
   
Ambities van Ithaka  
                            
We willen een professionele en uitdagende werkomgeving bieden, die  aantrekkelijk is voor 
medewerkers om zich blijvend te ontplooien. We willen inspireren, uitdagen, kaders bieden, 
kwaliteitseisen stellen en helderheid scheppen rondom taken, verwachtingen, en 
verantwoordelijkheden. Bevlogen en enthousiaste leerkrachten die zich blijven 
professionaliseren binnen de context van de wereld om ons heen, zijn het best in staat om 
kinderen te inspireren en kennis of vaardigheden over te dragen. Kwaliteit van het onderwijs, 
valt of staat met de mensen die het verzorgen. We willen een stichting zijn, met scholen waar 
leiderschap binnen alle lagen van de organisatie voorgeleefd wordt, waar ruimte is voor 
ontwikkeling, waar mensen een eigen kleur kunnen hebben en tevens een sociale eenheid 
vormen. Een stichting met wortels in de antroposofie en interesse in de ontwikkelingen van 
de huidige en toekomstige tijd. 
  
Als basis geldt voor iedereen;  leiderschap, verantwoordelijkheid nemen, en verantwoording 
afleggen. Aanspreken en aangesproken (kunnen) worden, hoort hier ook bij. Om dit te 
monitoren is het van belang  de gesprekkencyclus goed nageleefd wordt. Jaarlijks worden 
met iedere medewerker beoordelings- en/of functioneringsgesprekken gevoerd. Hieraan 
gekoppeld is het persoonlijk ontwikkel plan. Ieder jaar wordt op schoolniveau helder 
gemaakt, wat de output is van alle gesprekken en waar op ingezet moet worden. Op deze 
wijze wordt jaarlijks op teamniveau en individueel niveau de scholing en de ontwikkel doelen 
bepaald. 
  
De komende periode willen we sterk inzetten op het leren van en met elkaar. Dit betekent dat 
er ingezet wordt op het stimuleren van de onderzoekende houding en het geven en 
ontvangen van feedback. De kinderen, de ouders en de leerkrachten, dienen centraal in dit 
proces komen te staan, zodat vanuit intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces kan worden genomen. 
  
Intervisie, flits- of focusbezoeken en het “anders evalueren” zullen de komende jaren verder 
ontwikkeld worden. 
  
Het uiteindelijke doel is dat onze medewerkers zelf reflectieve, zelf analytische individuen 
worden of zijn, die nooit zijn uitgeleerd. 
  
Een ander centraal doel is te stimuleren een samenwerkende dialoog aan te gaan over het 
werk.  Dit in de driehoek, ouder, kind en leerkracht. Door het geven en ontvangen van 
feedback, maar vooral door het stellen van de juiste vraag, zullen betrokkenen de vraag 
gaan zien als een hulpmiddel waarmee ze inzicht kunnen verkrijgen of meer kennis kunnen 
vergaren. Om op deze wijze vooral geïnspireerd te raken het antwoord uit zichzelf te halen of 
vanuit intrinsieke motivatie te zoeken. 
  
De komende periode willen we o.a. middels de Ithaka academie, talent vanuit de scholen 
hun kennis en inzichten laten delen en stimuleren dat medewerkers specialismen gaan 
ontwikkelen. 
  
  
A. Wat willen we zien  bij de medewerkers van Ithaka? 
We willen dat iedere medewerker  weet  wat verwacht wordt en waar hij/ zij aan toe is. 
Kaders en verwachtingen zijn helder, zodat  een vrije ruimte ontstaat,  waar 
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verantwoordelijkheid over genomen wordt en die zelf ingekleurd kan worden. 
- heldere kaders in rollen, taken en bevoegdheden 
- ruimte voor ontwikkeling, creativiteit, zelfstandigheid, leiderschap en verantwoordelijkheid 
- inspiratie, door intervisie, mobiliteit, Ithaka academie  enz 
- heldere verwachtingen ten aanzien van functioneren en ook beoordelen 
- helderheid over tal van  processen en personele kwesties.  
- stimuleren van scholing, mobiliteit en versterken van talent, kwaliteitsimpuls 
- een gezonde werkomgeving. (met ook voldoende pauze in de middag!) 
- zorgvuldige werving en selectie 
- gerichte begeleiding van startende medewerkers.  
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Hoofdstuk 5 Terugblik afgelopen periode  

5.1 Algemene terugblik op het jaarplan 2014-15 
 
In het jaarplan staat beschreven welke verbeterpunten we in het schooljaar 2014-15 
hebben opgenomen, deze zijn gekozen naar aanleiding van de tevredenheids-
enquêtes gehouden in maart 2014. We geven ze hieronder beknopt weer. Ten tijde 
van het schrijven van dit schoolplan zijn nog niet alle verbeterpunten geëvalueerd en 
afgerond. 
 
Rudolf Steinerschool 
 
Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect  
Beleidsterrein Tijd 
Verbeterpunt (wat)  Aandacht voor kinderen die meer kunnen/willen 
Gewenste situatie 
(doel)  

Zicht krijgen op welke kinderen het betreft 

Activiteiten (hoe) Een leerkracht gaat de opleiding volgen. 
Ithakabijeenkomsten IB-ers  

Betrokkenen  Team Ib-er. Ithaka 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 
Eigenaar (wie) Leerkracht in opleiding Vrijhoog 
Kosten € 600  
Evaluatie (wanneer) – met het team – op personeelsvergadering juni 2015. 
Borging (hoe) Uitbreiding in volgend schooljaar  
  
	  
Beleidsterrein Zorg en begeleiding 
Verbeterpunt (wat)  Aandacht voor begeleiding van het kind en 

rapportbespreking 
Gewenste situatie 
(doel)  

Twee keer per jaar rapportbespreking met ouders 

Activiteiten (hoe) idem  
Betrokkenen  Team  
Periode (wanneer)  September en januari 
Eigenaar (wie) leraren + IB-er  
Kosten Geen  
Evaluatie (wanneer) – met het team – op personeelsvergadering in juni 2015. 
Borging (hoe) Herhaling in ieder volgend cursusjaar  
	  
	  
Beleidsterrein Kwaliteitszorg 
Verbeterpunt (wat)  Vragen naar verwachtingen, meningen en tevredenheid. 
Gewenste situatie 
(doel)  

In Ithaka-verband vaker uitzetten van enquêtes; ook op 
deelgebieden. 
In maart 2015 wordt een nieuwe enquête uitgezet voor 
ouders, leraren en leerlingen, voor het nieuwe schoolplan 
periode 2015-2019 
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Activiteiten (hoe) Bespreken in directieoverleg 
Betrokkenen  Directeuren en bestuurder 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 
Eigenaar (wie) Bestuurder/kwaliteitsmedewerker 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) April 2015; de enquêtes zijn uitgevoerd. 
Borging (hoe) In directieoverleg 
	  
Beleidsterrein Communicatie over ICT-aanbod en actuele thema’s 
Verbeterpunt (wat)  Beeldvorming over invloed van digitale  media duidelijker 

over het voetlicht brengen. 
Gewenste situatie 
(doel)  

Ons aanbod op dit gebied inzichtelijk maken voor de ouders 

Activiteiten (hoe) Lezingen, algemene ouderavond, en artikelen over dit 
thema organiseren. Ook aandacht voor dit onderwerp 
schenken op klassen ouderavonden; invloed van chatten, 
pestgedrag op internet etc. 

Betrokkenen  Leraren, directie en ouders 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 
Eigenaar (wie) Leraren, directie 
Kosten € 500 
Evaluatie (wanneer) Mei 2015  Zie jaarplan 2014-15 
Borging (hoe) directie 
	  
	  
Naast	  deze	  punten	  hebben	  we	  gewerkt	  aan:	  

• Verdere	  implementatie	  van	  ZLKLS;	  In	  alle	  klassen	  behalve	  in	  klas	  6	  wordt	  nu	  met	  
deze	  methodiek	  gewerkt.	  Op	  een	  leerkracht	  3	  leerkrachten	  na	  is	  iedereen	  
bijgeschoold.	  

• Werken	  met	  groepsplannen;	  in	  alle	  klassen	  wordt	  nu	  met	  groepsplannen	  gewerkt	  
voor	  de	  vakken	  rekenen	  en	  spelling,	  lezen	  en	  begrijpend	  lezen.	  

• Aanpassen	  gebruik	  logboek;	  we	  zijn	  bezig	  om	  de	  logboeken	  beter	  af	  te	  stemmen	  op	  
de	  kerndoelen.	  In	  de	  kleuterklassen	  wordt	  nu	  nog	  gewerkt	  met	  de	  leerdoelen	  uit	  ‘Ik	  
zie	  rond	  in	  de	  wereld’.	  De	  klassen	  1-‐6	  werkt	  met	  methodes	  voor	  begrijpend	  lezen,	  
rekenen	  en	  spellen,	  die	  dekkend	  zijn	  voor	  de	  kerndoelen.	  	  

• Inrichten	  van	  een	  NAS;	  dit	  jaar	  zijn	  we	  begonnen	  met	  het	  inrichten	  van	  een	  externe	  
harde	  schijf	  (NAS).	  Daarop	  kunnen	  we	  documenten	  met	  elkaar	  delen.	  Op	  dit	  
moment	  staan	  alle	  getuigschriften	  in	  de	  NAS.	  Ook	  zullen	  op	  termijn	  alle	  logboeken	  
op	  de	  NAS	  worden	  gezet.	  De	  NAS	  wordt	  ook	  toegankelijk	  voor	  de	  collega’s	  van	  de	  
Sterrenzanger.	  	  

• Parnassys	  is	  reeds	  in	  gebruik	  door	  IB-‐er	  en	  directeur.	  Komend	  jaar	  zullen	  ook	  de	  
leraren	  gebruik	  gaan	  maken	  van	  deze	  applicatie.	  Met	  name	  met	  het	  
leerlingvolgsysteem.	  

	  
	  
De	  Sterrenzanger	  
	  
Beleidsterrein Kwaliteitszorg   
Verbeterpunt (wat)  Vragen naar verwachtingen, meningen en tevredenheid. 
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Gewenste situatie 
(doel)  

Verbetering van de communicatie naar de ouders 

Activiteiten (hoe) Verbeteren inhoud ouderavonden, instellen algemene 
ouderavond 

Betrokkenen  Team, MR 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 
Eigenaar (wie) Directie 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Juni 2015 personeelsvergadering; alg. ouderavond door 

weinig ouders bezocht. Geevalueerd in het 
klassenouderoverleg. Oorzaken: Tijdsplanning en 
bekendmaking.  

Borging (hoe) Halfjaarlijks evalueren 
 
Beleidsterrein Aanbod 
Verbeterpunt (wat)  Communicatie over ict-aanbod en actuele thema’s 
Gewenste situatie 
(doel)  

Eigen doelstellingen beter over het voetlicht brengen. 

Activiteiten (hoe) Inhoudelijke publicaties, schoolgids, website 
Betrokkenen  Team, directie, mr 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 
Eigenaar (wie) directie 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Mei 2015  in nieuwsbrief achtergrond jaarfeesten; 

schoolgids digitaal op website wordt veel bekeken door 
ouders; website up-to-date. Communicatie vanuit sl naar 
ouders via mailchimp.  

Borging (hoe) Halfjaarlijks evalueren 
 
Beleidsterrein Tijd 
Verbeterpunt (wat)  Aandacht voor kinderen die meer willen/kunnen. Huiswerk 

geven 
Gewenste situatie 
(doel)  

Meer gedifferentieerd leerstofaanbod verwezenlijken/ 
schoolafstemming over huiswerk geven 

Activiteiten (hoe) Gesprekken in teamvergadering 
Betrokkenen  Leraren directie 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 en later 
Eigenaar (wie) Directie/methodegroep 
Kosten Nog niet bekend 
Evaluatie (wanneer) Mei 2015 : afspraken over huiswerk afgestemd in klas 3 t/m 

6 in personeelsvergadering 
Borging (hoe) Jaarlijks evalueren 
  
 
Beleidsterrein  Zorg en begeleiding 
Verbeterpunt (wat)  Aandacht voor begeleiding v.h. kind en rapportbespreking 
Gewenste situatie 
(doel)  

Twee keer per jaar rapportbespreking met ouders  

Activiteiten (hoe) Bespreken in team 
Betrokkenen  Team, directie 
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Periode (wanneer)  Januari-mei 2015  
Eigenaar (wie) directie 
Kosten nvt 
Evaluatie Besluit in oktober en februari rapportbespreking per 15-16  
Borging (hoe) Herhaling in ieder volgend schooljaar  
 
Beleidsterrein Aanbod  
Verbeterpunt (wat)  Vervolg implementatie ZLKLS 
Gewenste situatie 
(doel)  

Overschakeling van ‘oude’ methodiek naar ‘nieuw’  

Activiteiten (hoe) Bespreken in team en individuele leerkrachten  
Betrokkenen  Team, IB-er, directie 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 en later 
Eigenaar (wie) IB-er 
Kosten € 1250 per jaar 
Evaluatie (wanneer) Personeelsvergadering in juni 2015  
Borging (hoe) Evalueren in ieder volgend schooljaar 
 
Beleidsterrein Schoolklimaat 
Verbeterpunt (wat)  ICT-voorzieningen voor personeel 
Gewenste situatie 
(doel)  

Betere voorzieningen realiseren  

Activiteiten (hoe) Bespreken in team met ICT-coordinator 
Betrokkenen  Team, directie, ICT-coordinator 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 en later 
Eigenaar (wie) Directie, ICT-coordinator 
Kosten € 1500 
Evaluatie (wanneer) Mei 2015  NAS wordt toegankelijk voor Sterrenzanger; ICT 

–voorzieningen voor personeel nog niet geoptimaliseerd.  
Borging (hoe) Uitbreiding volgend schooljaar 
 
Beleidsterrein  Aanbod 
Verbeterpunt (wat)  Werken met groepsplannen 
Gewenste situatie 
(doel)  

In alle groepen met groepsplannen kunnen werken  

Activiteiten (hoe) Training van team in vergaderingen 
Betrokkenen  Team, ib-er 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 en later 
Eigenaar (wie) IB-er 
Kosten 100 euro voor mappen  
Evaluatie Juni 2015  na de Cito-E toetsen 
Borging (hoe) Klassenvisitatie door adjunct directeur (lesbezoek 

functioneringsgesprekken)  en studiemiddagen 2x per jaar 
gekoppeld aan toetsbesprekingen, groepsplannen 
evalueren en nieuwe maken. 

 
Beleidsterrein Zorg en begeleiding  
Verbeterpunt (wat)  Vervolg regenboogtraining 
Gewenste situatie 
(doel)  

Alle leraren zijn vaardige regenboogtrainers  



  

Schoolplan 2015-2019 Rudolf Steinerschool  Stichting  Ithaka                                                         27/48 

Activiteiten (hoe) Voortzetten van reeds ingezette training en afronding 
daarvan 

Betrokkenen  Team, trainer 
Periode (wanneer)  Schooljaar 14-15 
Eigenaar (wie) directie 
Kosten € 3500 
Evaluatie (wanneer) Sept-december 2014 lesbezoek+voortgangsgesprek.  

Jaarlijks in teamvergadering 
Borging (hoe) Klassenvisitatie en collegiale consultatie; klas 3 10 

regenbooglessen structureel elk schooljaar door 
gespecialiseerde leerkracht.  

	  
 
 
Naast	  deze	  punten	  hebben	  we	  gewerkt	  aan:	  

• Verdere	  implementatie	  van	  ZLKLS;	  In	  alle	  klassen	  behalve	  in	  klas	  6	  wordt	  nu	  met	  
deze	  methodiek	  gewerkt.	  Op	  2	  leerkrachten	  na	  is	  iedereen	  bijgeschoold.	  Deze	  
leerkrachten	  gaan	  in	  juni	  2015	  de	  basiscursus	  doen	  en	  in	  schooljaar	  2015-‐2016	  de	  
cursus	  voortgezet.	  

• Werken	  met	  groepsplannen;	  in	  alle	  klassen	  wordt	  nu	  met	  groepsplannen	  gewerkt	  
voor	  de	  vakken	  rekenen	  en	  spelling,	  lezen	  en	  begrijpend	  lezen.	  

• In	  de	  klassen	  1	  t/m	  6	  is	  geoefend	  met	  de	  directe	  instructie	  als	  didactische	  werkvorm	  
in	  samenhang	  met	  de	  differentiatie	  in	  3	  groepen	  (groepsplannen).	  

• Parnassys	  is	  reeds	  in	  gebruik	  door	  IB-‐er	  en	  directeur.	  Komend	  jaar	  zullen	  ook	  de	  
leraren	  gebruik	  gaan	  maken	  van	  deze	  applicatie.	  Met	  name	  met	  het	  
leerlingvolgsysteem.	  

• “Anders	  evalueren”	  ;	  peer-‐assessments	  en	  self-‐assessments	  in	  klas	  5	  en	  6	  bij	  de	  
kunstzinnige	  vakken	  t.a.v.	  vakinhoud	  en	  samenwerking.	  Dit	  in	  het	  kader	  van	  een	  
masterclass	  die	  1	  leerkracht	  heeft	  gevolgd	  bij	  de	  Hogeschool	  Leiden.	  
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Hoofdstuk 6 Sterkte-zwakteanalyse / tevredenheidsonderzoek  

 

6.1 Analyse – inventarisatie ouder-enquête Rudolf Steinerschool: 
 
Dit hoofdstuk begint met een algemene en uitgebreide analyse, de bedding waarin   
de analyse van data van enquêtering van leerlingen, ouders en leerkrachten heeft 
plaatsgevonden. 
 
De WMKPO vragenlijsten zijn in het voorjaar 2015 afgenomen bij ouders, 
leerkrachten en leerlingen van klas 4-6. 
 
De volgende onderdelen zijn bevraagd in de oudervragenlijst: 

1. Kwaliteitszorg 
2. Aanbod 
3. Tijd 
4. Pedagogische Handelen 
5. Didactische Handelen 
6. Afstemming 
7. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 
8. Schoolklimaat 
9. Zorg en begeleiding 
10. Opbrengsten 
11. Sociale veiligheid 
12. Incidenten 
13. Eindcijfer 

 
Een verzameloverzicht laat het volgende beeld zien bij de Rudolf Steinerschool: 
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Onderwerpen die het laagst en het hoogst scoorden: 
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Schoolplan 2015-2019 Rudolf Steinerschool  Stichting  Ithaka                                                         31/48 

 
 

6.2 Analyse – inventarisatie ouder-enquête de Sterrenzanger: 
 

 
 
Onderwerpen die het laagst en het hoogst scoorden: 
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Uitslag: 
De ouders van de Rudolf Steinerschool waardeerden de school met 3,45 dwz. Ruim 
voldoende/goed. De Sterrenzanger werd beoordeeld m et 3,17 dwz. Ruim 
voldoende. 
De respons op de Rudolf Steinerschool was 49%. Bij de Sterrenzanger was de 
respons 42%. 
 
Verbeterpunten Rudolf Steinerschool: 
De uitslag is in de lerarenvergadering besproken. De volgende verbeterpunten 
zullen we verder uitwerken in dit schoolplan: 
 

• Vragen naar de mening van de ouders 
• ICT beleid / aanbod beter voor het voetlicht brengen 
• Aandacht voor kinderen die meer kunnen/willen 
• Adviezen aan ouders voor hulp aan hun kind 

 
Verbeterpunten Sterrenzanger: 
 
De volgende punten zijn dezelfde als op de Rudolf Steinerschool: 
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• Vragen naar de mening van de ouders 
• ICT beleid / aanbod beter voor het voetlicht brengen 
• Aandacht voor kinderen die meer kunnen/willen 

Daarnaast zullen de volgende punten uitgewerkt worden: 
• Aandacht voor actuele thema’s 
• Aandacht voor andere culturen 
• Hulp bij leer/gedragsproblemen 
• Ouders beter informeren / meer rapportbesprekingen 
• Aandacht voor pestgedrag 

 

6.3 Analyse leraren-enquête Rudolf Steinerschool en de Sterrenzanger 
 
De volgende onderdelen zijn bevraagd in de lerarenvragenlijst: 

1. Kwaliteitszorg 
2. Leerstofaanbod 
3. Leertijd 
4. Pedagogisch Handelen 
5. Didactisch Handelen 
6. Schoolklimaat 
7. Zorg en begeleiding 
8. Personeelsbeleid 
9. Sociale veiligheid 
10. Incidenten 
11. Eindcijfer 

 
De samenvatting van de mening van de leraren op de Rudolf Steinerschool laat het 
volgende beeld zien: 
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Bij de Sterrenzanger was de waardering van de leraren als volgt: 
 



  

Schoolplan 2015-2019 Rudolf Steinerschool  Stichting  Ithaka                                                         36/48 

 
 
Uitslag Rudolf Steinerschool en de Sterrenzanger: 
 
De respons op de Rudolf Steinerschool was 90% en op de Sterrenzanger 75%. De 
leraren op de Rudolf Steinerschool waarderen de school met een 3,1. D.w.z. een 
ruim voldoende. De waardering van de leraren van de Sterrenzanger was 3,34; 
d.w.z. goed. 
 
Verbeterpunten Rudolf Steinerschool: 
De uitslag is in de lerarenvergadering besproken. De volgende onderwerpen zullen 
we als verbeterpunten verder uitwerken in dit schoolplan: 
 

• Het werken met moderne methoden 
• Betere software en ICT voorzieningen voor de leraren 
• Meer materiaal voor zelfstandig werken 
• Afspraken maken over huiswerk 
• Aandacht voor normen en waarden 
• Pedagogisch handelen en omgaan met regels 
• Feedback geven aan elkaar 
• Aandacht voor werkdruk, welbevinden en taakverdeling 

 
Verbeterpunten van de Sterrenzanger: 
Gemeenschappelijk met de Rudolf Steinerschool: 
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• Het werken met moderne methoden 
• Betere software en ICT voorzieningen voor de leraren 
• Meer materiaal voor zelfstandig werken 
• Afspraken maken over huiswerk 

Verder: duidelijke procedures over versnellen 
 

6.4 Analyse leerlingen-enquête Rudolf Steinerschool en Sterrenzanger: 
 
De uitslag van de leerlingen-enquête gaf een gezond beeld weer. De leerlingen zijn 
tevreden over de school en voelen zich veilig op school. Ze zijn gemotiveerd voor de 
vakken en waarderen de uitleg en aandacht van de leerkrachten. Het enige 
aandachtspunt is dat er behoefte is aan meer rust tijdens bepaalde lessen. Dat punt 
zullen we in de lerarenvergaderingen bespreken. 
 
Extra actie/verbeterpunten voor beide scholen: 
 
Naast deze verbeterpunten uit de drie enquêtes zijn er tal van onderwerpen die al 
eerder als actiepunt vermeld werden in het schoolplan, maar waarvan verdere 
implementatie of consolidatie wenselijk is. Deze zullen we dus als verbeterpunten 
opnieuw meenemen in het schoolplan: 
 

• Competenties verder ontwikkelen t.a.v leren differentiëren; bv. werken met 
groepsplannen voortzetten en uitbreiden. 

• Oefeningen uit de Regenboogtraining blijven praktiseren. 
• Coöperatieve werkvormen wekelijks oefenen 
• ZLKLS blijven oefenen en scholen 
• Logboeken en kerndoelen uitwerken 
• Actief burgerschap en sociale integratie duidelijk definiëren 
• Implementatie ParnasSys voor de leraren 
• Aanschaf nieuwe pc’s en een digibord 
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Hoofdstuk 7 Planning Schoolplanperiode 2015-2019  

 
Rudolf 
Steinerschool 
en 
Sterrenzanger 

2015-2016 2016-2017 
 

2017-2018 2018-2019 

Ouders- 
vragenlijsten 
 
 
Leraren-
vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
Diversen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICT beleid 
voorlichting 
 
 
 
Aanschaf 
rekenmethode 
ICT voorzieningen 
 
 
Normen en waarden 
 
Aandacht voor 
werkdruk (RSA) 
 
ParnasSys leerkr. 
intro 
Voortz. ZLKLS 
Regenboog oefenen 
Groepsplannen verv. 
 
Actief burgerschap 
− .. 
− . 
− . 

Idem 
Aanbod begaafde ll. 
Mening vragen ouders 
Adviezen aan ouders 
Idem 
 
Idem 
Materiaal zelfst. Werk 
Afspraken over huisw. 
Idem 
Feedback geven 
Idem 
Logboeken/kerndoel 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Coöp.werken voortz. 

 
idem 
idem 
idem 
idem 
 
idem 
idem 
 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
 
vacature directie en IB 
 

 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
idem 
 
idem 
 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Diagnose 
(jaarlijks) 
 

Opbrengsten 
 

Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten 

Vragen-lijsten  
 
 

Algemene 
vragenlijsten 

 Algemene 
vragenlijsten 

Vragen-lijsten Sociale veiligheid 
 
 

 Sociale veiligheid   
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Hoofdstuk 8 Jaarplan 2015-2016 

	  

Jaarplan 
Rudolf 
Steinerschool  
Jaar:	  2015-‐16	   2015-‐2016	  
School:	  Rudolf	  Steinerschool	  	   	  
Schoolleider:	  Hans	  
Haverkamp	  	  	  

	  

Datum:	  1	  mei	  2015.	  	   	  
	  
Inleiding  
 

In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke 
beleidsterreinen we hebben gescoord (maart 2014), [2] welke 
vragenlijsten we hebben ingezet (maart 2014), en [3] wat onze 
voornemens zijn. Daarnaast vermelden we [4] welke activiteiten 
we nog meer gepland hebben, los van het bovenstaande. In ons 
jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we 
hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen.  

	  
[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart 2015) 
 Beleidsterrein Doel  Behaald?  opmerkingen 
1 Tijd Aandacht voor ll 

die meer 
kunnen/willen 

Gedeeltelijk; 
opleiding 
hoogbegaafdheid 
lkr. Loopt nog. 

Voortzetten 
komende jaren. 
Wordt door Ithaka 
gecoördineerd. 

2 Zorg en begeleiding 2x per jaar 
rapportbespreking 
met ouders 

Ja Eind dit 
schooljaar 
evalueren. 

3 Kwaliteitszorg Vragen naar 
verwachtingen van 
ouders 

Ja, enquêtes zijn 
afgenomen en 
geëvalueerd. 

 

4 Communicatie ICT en 
digitale media 

Beeldvorming over 
digitale media 
verbeteren. 

Ja, middels artikel in 
nieuwsbrief en site 
en algemene 
ouderavond. 

Wordt voortgezet  

5     
6     
7     
	  
[2] Vragenlijsten (maart 2015) 
 Vragenlijst  Gem. score  
1 Ouders 3,39 = goed 
2 Leraren 3,1 = r.vold. 
3 Leerlingen Geen score 
	  
Gekozen verbeterpunten (globaal) 
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 Beleidsterrein –Thema  Gekozen verbeterpunten 
1 Werken met moderne 

methoden 
Aanschaf nieuwe rekenmethode. 1e stap: 
beeldvorming door rekencoordinator 

2 Betere software en 
voorzieningen ICT 

Aanschaf nieuwe PC’s en digibord 

3 Parnassys voor leerkrachten Introductie Parnassys leerlingvolgsysteem 
4 Logboeken en kerndoelen Nieuwe logboeken met koppeling kerndoelen 
5 Groepsplannen Uitbreiding en voortzetting DGO’s/groepsplannen 
6 Normen en waarden/regels Regelmatig in teamvergadering bespreken 
7 Aandacht voor werkdruk Invoeren nieuwe taakbeleid vlgs. CAO 
   
12 Vragenlijsten maart 2015  
   
13 [3] Schoolplan  Concept inleveren bij bestuur Ithaka juni 2015 

 
 

   
14 [4]Bespreek- en 

oefenpunten voor 
teamvergaderingen  

Coöperatieve werkvormen beoefenen 
ZLKLS evalueren en dooroefenen 
Afstemming beleidsdocument Actief Burgerschap 
Beleidsvorming hoogbegaafdheid (Ithaka) 
Vervolg beeldvorming beeldschermwerk naar de 
ouders. 
 

 
 
Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect  
	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Vervangen van ‘oude’ rekenmethode 
Gewenste situatie 
(doel)  

Beeldvorming nieuwe rekenmethode en keuze 
Aanschaf nieuwe rekenmethode uiterlijk in het schooljaar 16-17 

Activiteiten (hoe) teamvergaderingen 
Betrokkenen  Team, reken coördinatoren van beide scholen 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) Reken coördinatoren, directie 
Kosten € 15.000 
Evaluatie (wanneer) Mei 2016 
Borging (hoe) Besluitvorming directie 
  

	  
	  
	  	  

Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Betere software en ICT voorzieningen voor leraren verbeteren. 
Gewenste situatie 
(doel)  

Aanschaf nieuwe laptops voor gebruik in de klas en aanschaf 
verrijdbaar digibord 

Activiteiten (hoe) Beeldvorming ICT-beheerder en aanschaf 
Betrokkenen  ICT beheerder en directeur 
Periode (wanneer)  Juni 2015 
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Eigenaar (wie) directeur 
Kosten € 7500 
Evaluatie (wanneer) Najaar 2015 
Borging (hoe) directie 

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Introductie Parnassys voor leerkrachten; leren werken met deze 

applicatie. 
Gewenste situatie 
(doel)  

Alle leraren kunnen Parnassys raadplegen voor het 
leerlingvolgsysteem. In de volgende jaren uitbreiden met zelf 
bijhouden van LVS in Parnassys. 

Activiteiten (hoe) Instructie in teamvergaderingen 
Betrokkenen  Ib-er en team 
Periode (wanneer)  Najaar 2015 
Eigenaar (wie) IB-er 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Mei 2016 
Borging (hoe) IB-er 

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Logboeken en kerndoelen samenvoegen 
Gewenste situatie 
(doel)  

Alle leraren werken met nieuwe opzet van logboeken, waarin de 
kerndoelen zijn verwerkt. Alles in de cloud bereikbaar. 

Activiteiten (hoe) Instructies in teamvergaderingen 
Betrokkenen  Team, directeur, ontwikkelaar 
Periode (wanneer)  Schooljaar 2015-16 
Eigenaar (wie) Directeur 
Kosten € 1500 ontwikkelkosten 
Evaluatie (wanneer) Eind schooljaar 15-16 
Borging (hoe) directie 

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Werken met groepsplannen voortzetten/uitbreiden 
Gewenste situatie 
(doel)  

Leraren werken nu al met groepsplannen voor taal, rekenen, 
begrijpend lezen en spellen. Evalueren en inhoudelijk verbeteren. 

Activiteiten (hoe) Besprekingen in teamvergaderingen 
Betrokkenen  IB-er en team 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) IB-er 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Gedurende het proces 
Borging (hoe) Directeur, klassenbezoeken 
  

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Normen, waarden, regels en afspraken 
Gewenste situatie 
(doel)  

Meer sturing op het gedrag van leerlingen. Leerkrachtgedrag 
professionaliseren. 

Activiteiten (hoe) Gesprekken in teamvergaderingen 
Betrokkenen  Team 
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Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) Directeur, team 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Gedurende het proces 
Borging (hoe) Directeur, voorzitter vergaderingen 
  

	  
	  

Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Werkdruk 
Gewenste situatie 
(doel)  

Gezondheid en balans in draaglast en draagkracht verbeteren 

Activiteiten (hoe) Gesprekken in teamvergaderingen, nieuw taakbeleid volgens cao 
invoeren. 

Betrokkenen  Team 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) Directeur, team 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Gedurende het proces 
Borging (hoe) Directeur, voorzitter vergaderingen 

	  
	  
	  
	  

Jaarplan  van 
de 
Sterrenzanger  
Jaar:	  2015-‐16	   2015-‐2016	  
School:	  Rudolf	  Steinerschool	  	   	  
Schoolleider:	  Hans	  
Haverkamp	  	  	  

	  

Datum:	  1	  mei	  2015.	  	   	  
 
 
Inleiding  
 

In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke 
beleidsterreinen we hebben gescoord (maart 2014), [2] welke 
vragenlijsten we hebben ingezet (maart 2014), en [3] wat onze 
voornemens zijn. Daarnaast vermelden we [4] welke activiteiten 
we nog meer gepland hebben, los van het bovenstaande. In ons 
jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we 
hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen.  

 
 
 
[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart 2015) 
 Beleidsterrein Doel  Behaald?  opmerkingen 
1 Tijd Aandacht voor ll 

die meer 
Gedeeltelijk; opleiding 
hoogbegaafdheid lkr. Loopt 

Voortzetten 
komende jaren. 
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kunnen/willen nog. IB’er is geschoold en 
stuurt aan.  

Wordt door 
Ithaka 
gecoördineerd. 

2 Zorg en 
begeleiding 

2x per jaar 
rapportbespreking 
met ouders 

Ja, in oktober en 
februari/maart en facultatief 
voor de zomer t.a.v. de 
getuigschriften. 

Eind dit 
schooljaar 
evalueren. 

3 Kwaliteitszorg Vragen naar 
verwachtingen van 
ouders 

Ja, enquêtes zijn afgenomen 
en geëvalueerd. 
Tevens vragen op 
ouderavonden en in 
oudergesprekken naar 
verwachtingen/tevredenheid. 

 

4 Aanbod  
Communicatie ICT 
en digitale media 

Beeldvorming over 
digitale media 
verbeteren. 

Ja, middels artikelen in 
nieuwsbrief, website en 
algemene ouderavond. 

Wordt 
voortgezet  

5 Aanbod Verbeteren 
spellingonderwijs 

Werken met werkboekjes 
Staal voor alle lln in de 
combinatieklassen 

Wordt 
voortgezet 

6 Didactisch 
handelen 

Betere 
afstemming op 
leerbehoeften 
kinderen 

Werken met verschillende 
didactische werkvormen met 
name directe instructie en 
cooperatief 

Wordt 
voortgezet 

7 IPB  Werkdruk 
verminderen 

Invoering regels nieuwe 
CAO ; half uur pauze per 
dag per leerkracht  

Eind dit jaar 
evalueren 

 
 
[2] Vragenlijsten (maart 2015) 
 Vragenlijst  Gem. score  
1 Ouders 3,17 = r.vold. 
2 Leraren 3,34 = goed 
3 Leerlingen Geen score 
	  
Gekozen verbeterpunten (globaal) 
 Beleidsterrein –Thema  Gekozen verbeterpunten 
1 Werken met moderne 

methoden 
Aanschaf nieuwe rekenmethode beeldvorming door 
rekencoordinator 

2 Betere software en 
voorzieningen ICT 

Aanschaf nieuwe PC’s en digibord 

3 Parnassys voor leerkrachten Introductie Parnassys leerlingvolgsysteem 
4 Logboeken en kerndoelen Nieuwe logboeken met koppeling kerndoelen 
5 Groepsplannen Uitbreiding en voortzetting DGO’s/groepsplannen 
6 Normen en waarden/regels Regelmatig in teamvergadering bespreken 
7 Aandacht voor werkdruk Invoeren nieuwe taakbeleid vlgs. CAO 
   
12 Vragenlijsten maart 2015  
   
13 [3] Schoolplan  Concept inleveren bij bestuur Ithaka juni 2015 
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14 [4]Bespreek- en 

oefenpunten voor 
teamvergaderingen  

Coöperatieve werkvormen beoefenen 
ZLKLS evalueren en dooroefenen 
Afstemming beleidsdocument Actief Burgerschap 
Beleidsvorming hoogbegaafdheid (Ithaka) 
Vervolg beeldvorming beeldschermwerk naar de 
ouders. 
 

 
 
Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect  
	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Werken met moderne methoden 
Gewenste situatie 
(doel)  

Beeldvorming nieuwe rekenmethode en keuze 
Aanschaf nieuwe rekenmethode uiterlijk in het schooljaar 16-17 

Activiteiten (hoe) teamvergaderingen 
Betrokkenen  Team, reken coördinatoren van beide scholen 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) Reken coördinatoren, directie 
Kosten € 15.000 
Evaluatie (wanneer) Mei 2016 
Borging (hoe) Besluitvorming directie 
  

	  
	  
	  	  

Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Betere software en ICT voorzieningen voor leraren 
Gewenste situatie 
(doel)  

Aanschaf nieuwe laptops voor gebruik in de klas en aanschaf 
verrijdbaar digibord 

Activiteiten (hoe) Beeldvorming ICT-beheerder en aanschaf 
Betrokkenen  ICT beheerder en directeur 
Periode (wanneer)  Juni 2015 
Eigenaar (wie) directeur 
Kosten € 7500 
Evaluatie (wanneer) Najaar 2015 
Borging (hoe) directie 

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Introductie Parnassys voor leerkrachten 
Gewenste situatie 
(doel)  

Alle leraren kunnen Parnassys raadplegen voor het 
leerlingvolgsysteem. In de volgende jaren uitbreiden met zelf 
bijhouden van LVS in Parnassys. 

Activiteiten (hoe) Instructie in teamvergaderingen 
Betrokkenen  Ib-er en team 
Periode (wanneer)  Najaar 2015 
Eigenaar (wie) IB-er 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Mei 2016 
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Borging (hoe) IB-er 
	  

Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Logboeken en kerndoelen samenvoegen 
Gewenste situatie 
(doel)  

Alle leraren werken met nieuwe opzet van logboeken, waarin de 
kerndoelen zijn verwerkt. Alles in de cloud bereikbaar. 

Activiteiten (hoe) Instructies in teamvergaderingen 
Betrokkenen  Team, directeur, ontwikkelaar 
Periode (wanneer)  Schooljaar 2015-16 
Eigenaar (wie) Directeur 
Kosten € 1500 ontwikkelkosten 
Evaluatie (wanneer) Eind schooljaar 15-16 
Borging (hoe) directie 

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Werken met groepsplannen voortzetten/uitbreiden 
Gewenste situatie 
(doel)  

Leraren werken nu al met groepsplannen voor taal, rekenen, 
begrijpend lezen en spellen. Evalueren en inhoudelijk verbeteren. 

Activiteiten (hoe) Besprekingen in teamvergaderingen 
Betrokkenen  IB-er en team 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) IB-er 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Gedurende het proces 
Borging (hoe) Directeur, klassenbezoeken 
  

	  
Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Normen, waarden, regels en afspraken 
Gewenste situatie 
(doel)  

Meer sturing op het gedrag van leerlingen. Leerkrachtgedrag 
professionaliseren. 

Activiteiten (hoe) Gesprekken in teamvergaderingen 
Betrokkenen  Team 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) Directeur, team 
Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Gedurende het proces 
Borging (hoe) Directeur, voorzitter vergaderingen 
  

	  
	  

Beleidsterrein  
Verbeterpunt (wat)  Werkdruk 
Gewenste situatie 
(doel)  

Gezondheid en balans in draaglast en draagkracht verbeteren 

Activiteiten (hoe) Gesprekken in teamvergaderingen, nieuw taakbeleid volgens cao 
invoeren. 

Betrokkenen  Team 
Periode (wanneer)  Schooljaar 15-16 
Eigenaar (wie) Directeur, team 
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Kosten - 
Evaluatie (wanneer) Gedurende het proces 
Borging (hoe) Directeur, voorzitter vergaderingen 
 
 
 



  

Schoolplan 2015-2019 Rudolf Steinerschool  Stichting  Ithaka                                                         47/48 

Hoofdstuk 9 Slotwoord 

Een plan als dit kan ons helpen ons steeds weer te bezinnen op onze doelstellingen. Het doet 
tevens een appel om onze idealen te toetsen aan de praktijk van elke dag. Steeds weer is er 
ook een afweging in het zoeken naar evenwicht tussen onze idealen, normen en waarden 
enerzijds en, de verwachtingen en ontwikkelingen die ons van ‘buiten’ tegemoet komen, 
anderzijds; zoals die van ouders, de wet en regelgeving, de onderwijsinspectie etc.  
Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling van kinderen in de meest brede zin van het woord, 
zoals uitgedrukt in de volgende spreuk van Rudolf Steiner: 
 
“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten, 
teneinde zich in de bestaande orde in te kunnen voegen; 
maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is  
en in hem ontwikkeld kan worden. 
Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw  
met nieuwe krachten verrijken”. 
 
Hans Haverkamp, directeur 
Juni 2015 
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Hoofdstuk 10 Vaststelling 


