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Inleiding  
 
 
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van basisschool De Saller uit Losser. Op De Saller 
geloven wij in kinderen. Ieder kind is talentvol. De één leert door te doen, de ander door te 
kijken of na denken. Ontdekken van je eigen talenten geeft veel vertrouwen en maakt 
schoolprestaties beter. 
 
Daarom ook de slogan: De Saller, basisschool voor brede ontwikkeling van talent. 
 
Wij werken hier iedere dag hard aan. Niet alleen de leerkrachten en leerlingen, maar ook 
graag met onze ouders. Eén belang staat voorop: de ontwikkeling van de leerling. Dit 
schoolplan helpt ons mee de leerlingen optimaal te ontwikkelen. 
 
Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de periode 2019-2023 voor De Saller. In dit plan 
is rekening gehouden met de huidige stand van zaken en omgevingsfactoren. Het schoolplan 
geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over onze ambities. Het fundament van de 
school is goed, de ambities zijn er. 
 
De directie De Saller heeft dit schoolplan opgesteld met inbreng van de teamleden. Consent, 
als schoolbestuur, heeft de nodige input geleverd. De medezeggenschapsraad van de school 
heeft dit schoolplan ingelezen, besproken en heeft er mee ingestemd. 
 
Bij het evalueren van de jaarplanning zal telkens het schoolplan bijgesteld worden met 
instemming van de MR. 
 
 
 
Peter Blaauwbroek  
Locatieleider De Saller 
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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 

Wie zijn wij? Een korte biografie 
 
De Saller is een openbare basisschool en staat open voor alle kinderen. We hebben respect 
voor en besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige 
en maatschappelijke waarden.  
 
Stichting Consent is ons schoolbestuur en beheert alle openbare basisscholen in de 
gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. De dagelijkse leiding op De Saller ligt 
bij de locatieleider. Er is een bovenschools directeur voor de 3 openbare basisscholen in de 
Gemeente Losser. 
 
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 telt de school ± 90 leerlingen, verdeeld over 4 
groepen. 
 
 

Positionering van de school 
 
Basisschool De Saller ontleent haar naam aan de wijk waar de school staat. De school is goed 
bereikbaar vanuit alle wijken en buitengebieden van Losser. Sinds september 2004 zijn we 
gehuisvest in het huidige gebouw. Wij delen het gebouw met een katholieke basisschool. 
 
De meeste leerlingen komen uit de wijken “Voswinkel”, “de Bloemenbuurt” of “De Saller”. In 
de nabije omgeving van school worden er veel nieuwe woningen gebouwd de komende 
jaren. De leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking.  
 
Rondom de school is de afgelopen jaren veel ‘activiteit’ geweest: de sloop van een grote 
volksbuurt tot het opbouwen van een nieuwe wijk. Anno 2019 wordt er nog steeds volop 
gebouwd. Mede hierdoor verwachten we stabiliteit/lichte groei in het leerlingenaantal. 
 
Sinds 2015 is Kinderopvang Losser gestart met het bieden van opvang voor kinderen in de 
leeftijd van 4-12 jaar. Binnen De Saller is er mogelijkheid tot buitenschoolse opvang (zowel 
voor- als naschoolse opvang) op alle dagen van de week. 
 
Daarnaast bieden we onze faciliteiten aan voor de logopedie en vaste spreekuren van de 
GGD en WIJZ. Ook bieden wij ruimte voor voorlichtingsavonden van de buitenschoolse 
opvang, voor de nabije buurtbewoners en zijn we gastheer als stembureau bij de 
verschillende verkiezingen. De Saller profileert zich daarmee graag als ‘hart’ van de wijk De 
Saller. 
 
De meeste schoolverlaters van De Saller vervolgen hun onderwijsloopbaan op het Twents 
Carmel College in Losser of Oldenzaal. De contacten met het TCC zijn goed en worden de 
komende jaren verder geintensiveerd. 
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In de gemeente Losser zijn 3 openbare basisscholen: De Saller en De Imenhof in Losser en 
Het Kompas in Overdinkel. Met beide collega-scholen werken we op diverse niveaus goed 
samen; samenwerken daar waar kan, met als doel om het eigen onderwijs te versterken. 
 
 
 

Schooljaar Aantal leerling 
op 1 oktober 

2014 – 2015 125 

2015 – 2016 116 

2016 – 2017 107 

2017 – 2018 95 

2018 – 2019 101 

2019 – 2020 90 
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2. UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR 
 

Onze collectieve ambitie 
Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze visie 
om kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen 
om te kunnen ontwikkelen in de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in 
samenhang met houdingen, motivaties en beeldvorming. Onze missie is: kinderen leren 
leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren.  
Om dit waar te maken voeren we vier actielijnen uit: 

1. Strategisch perspectief / kwaliteit van onderwijs herkenbaar en zichtbaar op alle 
scholen in activiteiten en uitingen 

2. Een kompas voor Consent onderwijs, onderwijs van de toekomst 
3. Strategisch personeelsbeleid, kwaliteiten ontwikkeling van medewerkers als 

belangrijke bron 
4. Leiden van ontwikkeling. ‘Sturen door anders vasthouden.’ 

 
De vier actielijnen binnen het strategisch perspectief worden hieronder nader beschreven.  
 

Strategisch beleidsplan 
1. Strategisch perspectief / kwaliteit van onderwijs herkenbaar en zichtbaar op alle 

scholen in activiteiten en uitingen.  
 
Het doel is dat op scholen zichtbaar en herkenbaar is op welke manier men invulling geeft 
aan de ambitie uit het Strategisch Perspectief. De thema’s voor het realiseren van de ambitie 
zijn nog steeds actueel. 
 
Voor het thema duurzame effectieve onderwijsprogramma’s worden bijvoorbeeld 
evenementen georganiseerd met  verschillende stakeholders uit de regio een programma 
ontworpen waaraan alle scholen kunnen deelnemen. De bedoeling is om via een levensecht 
ontwerp leerlingen te informeren, te laten onderzoeken en ontwerpen. 
 
Ouderbetrokkenheid 
betekent gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het opgroeien en ontwikkelen van 
het kind in een driehoek van kind, ouder en school. Driehoekgesprekken zijn gericht op 
maatschappelijk perspectief vanuit capaciteiten, talenten en potentieel van kinderen. Niet 
het vervolgonderwijs is leidend, maar wat wil en kan een kind en welk profiel en richting 
past daarbij. Kinderen bereiden we voor op ‘Wie ben ik, Wat kan ik, Wat wil ik en Wat doe 
ik!’ Leerkrachten zijn in staat inhoud te geven aan de groeigesprekken in de driehoek met 
kinderen en ouders. 
 
Binnen Sturen op geluk, een belangrijk item in de doelstelling van het leerproces van 
Consent, leren kinderen hun eigen geluk te organiseren om vervolgens een bijdrage te 
kunnen leveren aan het geluk van anderen. Talentherkenning en talentontwikkeling zijn 
uitgangspunt voor betrokkenheid en welbevinden van kinderen. ‘Geef ons je talent en je 
krijgt er een toekomst voor terug‘, onze merkbelofte waarbij kinderen worden uitgedaagd te 
doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden zodat ze lekker in hun vel zitten en 
perspectief hebben in hun maatschappelijke ontwikkeling. 
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Vanuit aantrekkelijk werkgeverschap weten we medewerkers te boeien en te binden. We 
gaan uit van talenten van mensen om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daarbij 
zijn werving en selectie, mobiliteit en een geactualiseerde gesprekkencyclus belangrijke 
instrumenten. Voor welbevinden van personeel wordt uitgegaan van duurzame 
inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Medewerkers van Consent zijn 
ambassadeur voor de organisatie en weten dit te stimuleren bij ouders en kinderen. 
 
Een eigen VCO/Consent-Academie wordt ingezet voor duurzame professionalisering. 
Schoolleiders en leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van hun 
vakbekwaamheid en deskundigheid en zijn geregistreerd in het schoolleider register en 
lerarenregister. De academie ontwikkelt zich als een kennisplatform voor het delen van 
kennis en is tevens een plek voor vraag en aanbod. 
 

2. Een kompas voor Consent onderwijs, onderwijs van de toekomst 
 
Voor onderwijs van de toekomst is het ‘kompas voor Consent-onderwijs’ leidend. Daarin 
staat onze kijk op kinderen, leren en ontwikkelen en de kijk op de rol van leerkrachten, 
schoolleiders en ouders. Het doel is dat het kompas op iedere school herkenbaar is in het 
gedrag van kinderen, leerkrachten, schoolleiders, ouders en bestuur. Bij ons 
personeelsbeleid gaan we uit van het kompas. Dit betekent dat wij bij werving en selectie 
van nieuwe medewerkers en bij mobiliteit het kompas als uitgangspunt nemen. 
 

3. Strategisch personeelsbeleid, kwaliteiten ontwikkeling van medewerkers als 
belangrijke bron 

 
Personeel is de belangrijkste bron voor het realiseren van de doelstellingen van de 
organisatie. Voor strategisch personeelsbeleid passend bij de ambitie uit het Strategisch 
Perspectief 2022 maken we een transitie van Human Resource Management naar Human 
Resource Development (HRD). De kwaliteit en ontwikkeling van personeel is de belangrijkste 
bron. Bij HRD richten we ons op talentherkenning en talentontwikkeling, ‘wij kiezen voor 
talenten van mensen’. Professionaliseren en ontwikkelen betekent duurzaam en grenzeloos 
leren, formeel en informeel leren, kennis ontwikkelen en kennis delen.  
Voor de gesprekkencyclus oriënteren we ons op een benadering die is gericht op talenten 
van mensen en de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan de doelen van de 
organisatie. Teams nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid en geven in teamverband 
invulling aan het voeren van talentgerichte gesprekken in de vorm van progressiecirkel 
gesprekken.    
 
 

4. Leiden van ontwikkeling ‘Sturen door anders vasthouden’ 
 
Bij leiden van ontwikkeling staat de visie centraal. Uitgaan van de bedoeling; leren leren, 
leren communiceren en leren je eigen geluk organiseren. Organisatieontwikkeling is één 
beweging en geen kwestie van blauwdrukken, implementeren en uitrollen. Het bestuur en 
schoolleiders gaan voorop in het loslaten van ‘oude denkbeelden’, geven ruimte aan 
ontwikkeling en ontwikkelen zich in ‘anders vasthouden’.  
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De uitvoerende professional weet verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen in het 
leiden van ontwikkeling en weet aan te geven wat hij nodig heeft om mee te gaan in de 
ontwikkeling. De ondersteunende dienst ervaart weer wat ondersteunen is. Niemand weet 
waar het precies op zal uitdraaien en wat het betekent voor de eigen functie. Het vraagt een 
collectieve zoektocht naar een manier van werken, slim ontwerpen en veel oog voor wat er 
al is om de kans op succes te vergroten. 
 

Kwaliteitszorg 
 

Regie op onderwijskwaliteit 
Schoolbesturen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dat alle 
scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat buiten kijf. Maar 
onze lat ligt hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen.  
 

Definiëring van onderwijskwaliteit 
Leerlingen ontwikkelen zich voor maatschappelijk perspectief- en carrière, passend bij hun 
leerpotentieel, talenten en interesses. Leerlingen zijn in staat aan te geven: ‘Wie ben ik, wat 
wil ik, wat kan ik en wat doe ik.’ 
 
Stichting Consent heeft een duidelijke visie op onderwijskwaliteit en wil graag in lijn met de 
ambitie van de sector PO  regie op onderwijskwaliteit nemen. Consent participeert in een 
samenwerking met de PO-raad voor het ontwikkelen van een kader hoe daar invulling aan 
gegeven kan worden door schoolbesturen. In onderstaande afbeelding staat dit schematisch 
weergegeven met vier pijlers. 
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Het bestuur is de verantwoordelijke en de actor om de kwaliteit van onderwijs en 
kwaliteitszorg op de scholen te waarborgen, de directeuren op hun school met hun eigen 
autonomie en de leerkracht voor de groep.  

3. Zelfevaluatie- en visitatiesystematiek 
Het doel 
Stichting Consent kiest voor de vorm ‘visitaties’. Doelen van deze onderlinge (of collegiale) 
visitaties zijn: de systematische kwaliteitszorg van de betreffende scholen te versterken en 
het lerend vermogen van elkaar te vergroten door een gezamenlijk reflectieproces te 
doorlopen.  
 
Collegiale visitatie is en vorm van Peer Review. Dit wordt omschreven als een instrument 
waarmee personen of organisaties elkaar de spiegel voorhouden, zodat ze na visitatie een 
volgende stap (kunnen) zetten in het eigen ontwikkelingsproces. 
De doelstellingen van collegiale visitatie zijn: 

• Het ontwikkelen en realiseren van een sterke vorm van reflectie in organisaties. 
• Het verder versterken van de systematische kwaliteitszorg in organisaties. 

 
Deze positieve insteek van visitatie is gericht op het creëren van een cultuur van ‘met en van 
elkaar leren’. Een cultuur waarin sprake is van samenwerken, team-teaching, lesobservaties 
en andere vormen van ‘deuren openen’ op schoolleiders- en leerkrachtenniveau. 
 
Zelfevaluatie en visitaties zijn middelen om de scholen te ondersteunen en van en met 
elkaar te leren om de kwaliteitszorg te bevorderen. 
We stellen ons de volgende vragen: 

- Doen we de goede dingen? 
- Doen we de dingen goed? 
- Hoe weten we dat? 
- Vinden anderen dit ook? 
- Wat doen we met die wetenschap?  
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Cyclus van kwaliteitszorg 
 
 

 
 
Een visitatiecommissie bestaat uit collega-directeuren en een kwaliteitsmedewerker(s). De 
bestuurder van het College van Bestuur nemen deel aan de visitatiecommissie.  
De visie van de school, het onderwijsconcept, onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling, 
didactisch handelen, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg zijn uitgangspunten om feedback  
te geven die gericht is op het proces van  de schoolontwikkeling. 
De schoolleiding kan een onderzoeksvraag (of visitatievraag) formuleren voor de visitatie en 
om hierop aanbevelingen en feedback te ontvangen. 
De feedback is gericht op het proces en de schoolontwikkeling. Het effect van de visitatie is 
intern gericht en op de school zelf. Het gaat om de bevindingen in een dialoog, ‘een goed 
gesprek’ de stand van zaken op de visiterende school te bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kwaliteits
-zorg

Zelfevaluatie

Schoolbezoek/
visitatie

Schoolontwik-
kelgesprek 

Progressie-
cirkel 
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4. ONS SCHOOLCONCEPT  
 

Visie, missie, kernwoorden  van de school 
 
Op De Saller ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten. Ieder kind is talentvol. Elk 
kind is uniek en leert anders. De één leert door te doen, de ander door te kijken of na te 
denken. Ontdekken van je eigen talent geeft veel vertrouwen en maakt schoolprestaties 
beter. We werken aan een schoolklimaat waar leerkrachten, ouders en vooral leerlingen zich 
thuis voelen. Waar ruimte is voor ieder kind met zijn of haar eigen wensen en behoeften: 
een veilige plek om jezelf te mogen zijn. 
 
Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. We geven de 
leerlingen een stevige basis om te kunnen functioneren in de toekomst. 
 
Wij willen onze leerlingen goed onderwijs bieden. Daarbij werkend vanuit de kernwaarden 
van alle Consent-scholen. 
 
Leren leren 
Leerlingen zijn in staat (voor)kennis te activeren, nieuwe vormen van leren toe te passen. 
Leerlingen weten informatie die beschikbaar is te gebruiken, te verwerken en toe te passen. 
 
Op De Saller streven we ernaar om elke leerling het maximum haalbare resultaat te laten 
behalen. We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid. 
In de klassen werken we volgens het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe 
Instructie) bij de basisvakken (lezen, rekenen, taal), zodat wij alle leerlingen goed kunnen 
voorzien. 
 
Bij de wereld oriënterende vakken werken we thematisch, volgens de werkwijze van 
VierKeerWijzer (Marco Bastmeijer). Leerlingen leren binnen geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuur veelal met hun eigen intelligentie.  
 

 Zie voor meer info: Schoolgids De Saller, deze is te vinden op www.saller.nl. 
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A B/C D/E 

 
Start van de les 

- Dagelijkse terugblik 
- Lesdoel aangeven 
- Voorkennis ophalen 

 

 
Instructie – De leerkracht: 

- geeft les in kleine stappen; 
- geeft concrete voorbeelden; 
- denkt hardop; 
- doet het voor; 
- legt uit. 

 

 
Begeleide inoefening – De leerkracht:  

- laat de leerlingen oefenen onder begeleiding; 
- geeft korte en duidelijke opdrachten; 
- stelt veel vragen (differentiatie vanwege verschillen tussen leerlingen). 

 

Zelfstandig werken Verlengde instructie 
 
 
 

Verlengde instructie 
 
 
 
 
 

Zelfstandig werken 
 
 Zelfstandig werken  

 

 
Feedback op het gemaakte werk. 
 

 
Afsluiting 

- Is het leerdoel behaald? 
- Wat waren de knelpunten? 
- Wat doen we de volgende keer? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schoolplan 2019 - 2023 

Schoolplan De Saller 2019 – 2023  13 

Leren communiceren 
Leerlingen zijn in staat te communiceren en te reflecteren op hun eigen leerproces en 
ontwikkeling. 
 
De leerlingen presenteren de opbrengsten bij het thematisch werken. Ook het proces tot het 
resultaat wordt, samen met de leerkracht, geëvalueerd. Alle leerlingen, vanaf groep 1, 
hebben een eigen portfolio met daarin werkjes, foto’s en reflectiebladen. Twee keer per jaar 
is er een kijkmiddag waar de leerlingen samen met de ouders de portfolio’s bekijken. 
 
Een aantal malen per schooljaar hebben wij een open podium, waar leerlingen zich 
presenteren aan ouders.  
 
In de klassen zijn er kringgesprekken, waarbij de leerlingen elkaar 
informeren of met elkaar discussiëren. De leerkracht heeft de rol van 
gespreksleider. 
 
Vanaf groep 6 voeren wij op De Saller driehoeksgesprekken. Dit is een 
gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en leerling samen om tafel zitten. 
Wanneer leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het 
sturen van hun eigen leerproces kunnen ouders hier ook op een 
sturende of ondersteunende manier bij betrokken worden.  
 
Tijdens dit gesprek van (meestal) 15 minuten worden doelen en resultaten van de leerling 
doorgenomen, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het het kind. Belangrijk is 
dat de leerling een aandeel heeft in het gesprek en er ruimte is voor zijn/haar inbreng. 
 
 
Leren geluk organiseren 
Leerkrachten en leerlingen kunnen hun eigen geluk organiseren en een bijdrage leveren aan 
het geluk van anderen. Ze zijn in staat hun talenten optimaal te benutten. 
 
De Saller is een PBS-school. Dit is een schoolbrede aanpak gericht op stimuleren van goed 
gedrag. We gaan uit van 3 pijlers: 
 

- Respect 
- Verantwoordelijkheid 
- Veiligheid 

 
In alle klassen zijn er wekelijks lessen om goed gedrag te stimuleren. Positief gedrag belonen 
wij met groepsbeloningen. 
PBS is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en 
stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door 
een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 
 
School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling van het kind. In 
een samenwerkende relatie kunnen leerkrachten en ouder(s) elkaar versterken. Daarom ook 
de driehoeksgesprekken. 
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Welke ambities heeft de school? 
 
Leeropbrengsten begrijpend lezen verhogen 
De komende jaren willen wij de leeropbrengsten van het begrijpend lezen verhogen. We 
stellen ambitieuze doelen: alle leerlingen moeten scoren op of boven hun eigen 
leerpotentieel.  
 
Leerkrachten vanaf groep 3 hebben in het schooljaar 2018-2019 trainingen Close Reading 
gevolgd. Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen, waarbij de inhoud 
van een complexe tekst centraal staat. Deze trainingen maken deel uit van de VCO/Consent 
Academie. 
 
De opgedane tips en trucs nemen we mee voor een nieuw beleidsplan voor het begrijpend 
lezen. De eerste stap die we zetten is dat we kortere, maar meer, lestijd inruimen voor het 
begrijpend lezen. Voorheen gaven we een les nieuwsbegrip in 45 minuten, nu in 3 keer 20 
minuten. Naast de leerstof van Nieuwsbegrip, onze methode begrijpend lezen, gaan we ook 
andere materialen inzetten (o.a. Cito oefenboek).  
 
Er zullen ook klassenobservaties zijn door de locatieleider, de IB-er en groepsleerkrachten 
zelf. Wij kunnen op deze wijze leren van elkaars talenten en elkaar voorzien van feedback. 
Gedurende het schooljaar 2019-2020 moet er een goed plan liggen voor het begrijpend 
lezen op De Saller.  
 
De resultaten van het begrijpend lezen worden jaarlijks enkele malen bekeken en 
geëvalueerd; zowel intern als met onze onderwijscoach van SPOE (Steunpunt Passend 
Onderwijs Enschede).  
 
 
Wetenschap en technologie (nog) meer integreren binnen het thematisch werken 
Sinds 2014 is De Saller een officiële VierKeerWijzer-school. Daar zijn wij trots op. Elk kind is 
uniek en leert anders. De één leert door te doen, de ander door te kijken of te denken. Ieder 
heeft zijn eigen intelligentie en wil graag leren. 
 
Binnen het VierKeerWijzer, met daarin de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur, 
leren kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor presenteren 
en individuele begeleiding. Alle leerlingen hebben een eigen portfolio met daarin werk, 
foto’s en reflectiebladen. 

Voor de komende jaren willen wij binnen ons thematisch werken ook Wetenschap & 
Technologie (W&T) integreren. Met deze integratie bieden wij structureel W&T aan de 
groepen 1 t/m 8. 
 
Het DOT-team (Docent Ontwikkel Team), bestaande uit 2 opgeleide W&T-coördinatoren, de 
locatieleider en één groepsleerkracht, vormen samen dit team. Zij overleggen periodiek met 
elkaar om het W&T-onderwijs op De Saller verder uit te rollen. Doel is om binnen ieder 
thema van VierKeerWijzer een techniekopdracht aan te bieden. Deze kaarten zullen wij zelf 
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als team maken, daarbij uiteraard oog hebbend voor een breed aanbod zodat alle doelen 
t.a.v. techniek worden behaald. 

Met het Twents Carmel Collega (TCC), de school voor voortgezet onderwijs in Losser, wil De 
Saller graag samenwerken op het gebied van W&T. De eerste verkennende gesprekken zijn 
geweest, de verdere samenwerking moet in het schooljaar 2019-2020 een vervolg krijgen. 
De intentie is er om onze bovenbouwgroepen gastlessen aan te bieden door vakleerkrachten 
van het TCC. Zij zullen, samen met de leerkrachten op De Saller, de lessen evalueren, 
aanpassen en verfijnen. 

 
Doorgaande lijn kinderopvang/De Saller 
De gemeente Losser wil de doorgaande lijn van kinderopvang naar basisonderwijs 
bevorderen en verbeteren. Alle peuters en ouders moeten op dezelfde wijze geïnformeerd 
worden, daarvoor is afstemming nodig tussen de verschillende organisaties. Onderdeel 
daarvan is de overdracht van de peuteropvang naar de basisschool middels een 
gemeentelijk overdrachtsformulier. Deze overdracht draagt bij aan een goede doorgaande 
leer- en ontwikkellijn van peuter naar kleuter. 
 
Voor alle kinderen binnen de gemeente Losser is er een gemeentelijk overdrachtsformulier 
ontwikkeld. De gewenste situatie is om voor alle peuters binnen de gemeente Losser dit 
overdrachtsformulier te gebruiken. 
  
Dit formulier dient aan te sluiten bij het gebruikte kind volgsysteem in de voorschool. In het 
kind volgsysteem worden de peuters gevolgd in de domeinen rekenen, taal, sociaal 
emotioneel en motoriek. Het overdrachtsformulier en de observaties uit het kind 
volgsysteem worden met 3 jaar en 10 maanden besproken met ouders en dit wordt beide 
overgedragen aan de desbetreffende basisschool. 
 
Bij een VVE-peuter hoort een warme overdracht. De pedagogisch medewerker bespreekt 
met de basisschool (IB-er en/of groepsleerkracht) de peuter. Bij deze overdracht zijn ouders, 
pedagogisch medewerker voorschoolse opvang en de groepsleerkracht basisschool 
aanwezig. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor het arrangeren van het 
gesprek. 
 
Drie maanden na plaatsing van de VVE-peuter/kleuter op de bassischool geeft de 
groepsleerkracht (per beveiligde mail) informatie over hoe het kind zich ontwikkelt op de 
basisschool en of de informatie voldoende was. Hiervoor is een format ontwikkeld. 
 
De Saller wil ook graag voor de jongste instromers een soepele, geleidelijke overgang van de 
peuteropvang naar de basisschool. Een goede start op De Saller begint al voor de eerste 
lesdag.  
 

 Zie bijlage: Protocol van intake naar overdracht, Gemeente Losser (1-1-2019). 
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Opzet gesprekkencyclus 
Iedere leerkracht op De Saller beschikt over veel en mooie talenten. Mede door de 
gesprekkencyclus worden sterke talenten versterkt en talenten die aandacht verdienen aan 
gewerkt. 
 
Iedere werknemer komt het best tot zijn recht als hij: 

 Voldoende kennis en vakmanschap bezit 

 Goed in zijn vel zit 

 Zijn passie kan volgen en delen 

 Weet welke volgende zinvolle stap hij wil zetten 
 
De 2-jarige gesprekkencyclus start met een doelstellingsgesprek. Daarna volgen er 
klassenconsultaties en evaluatiegesprekken. De cyclus wordt afgesloten met een 
eindevaluatie.  
 
Het doelstellingsgesprek is gericht op de toekomst. Het gesprek resulteert in afspraken en 
het opstellen van een actieplan.  
 
Minimaal 2x per jaar gaat de directie en/of interne begeleider op klassenbezoek. Bij de 
klassenbezoeken wordt gebruik gemaakt van het lesobservatieformulier ‘Van der Grift’.  
 
Tijdens de tussenevaluatie wordt nagegaan of alles volgens plan verloopt en wordt de 
klassenconsultatie besproken. De leerkracht is eigenaar van zijn ontwikkeling en houdt de 
verslagen van de gesprekken bij.  
 
Voor de eindevaluatie wordt gebruik gemaakt van het formulier eindevaluatie. Er wordt 
gekeken naar de mate van realisatie van de afspraken, daarnaast wordt de leerkracht 
beoordeeld op de volgende factoren: 

 Betrouwbaarheid 

 Samenwerken 

 Inlevingsvermogen 

 Pedagogisch competent 

 Vakinhoudelijk/didactisch competent 

 Organisatie/klassenmanagement 

 Communicatie 

 Reflectie en persoonlijke ontwikkeling 
 
Aan de hand van dit gesprek wordt een nieuw actieplan opgesteld en start de nieuwe cyclus. 
 

 Zie bijlage: IPB Cyclus, Consent. 
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Interne zorgstructuur verfijnen 
Op De Saller kunnen wij onze leerlingen goed onderwijs bieden. Leerlingen met extra zorg- 
behoefte kunnen wij goed bedienen; zowel uitvallers, als begaafde leerlingen. Let op: dit niet 
verwarren met hoogbegaafde leerlingen. 
 
Het Basisteam, bestaande uit directie, onderwijskundig begeleider, collegiaal consulent en 
de coach passend onderwijs houden de kwaliteit van lesgeven tegen het licht. Alle toets- 
resultaten worden geanalyseerd en zijn een start voor de (nieuwe) verbeterplannen op 
groeps- en schoolniveau. 
 
Het Breedteteam , bestaande uit de onderwijskundig begeleider, de orthopedagoog, de 
collegiaal consulent, de coach passend onderwijs en de groepsleerkracht bespreken 
wanneer er zorgen zijn over een leerling. Dit zijn leerlingen met specifieke onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoefte. 
 
Leerlingen voor het Breedteteam worden altijd met goedkeuren van ouders ingebracht. Ook 
mogelijke vervolgacties worden altijd met ouders besproken. Indien gewenst, kunnen 
ouders ook aanschuiven bij het Breedteteam.  
 
Wanneer een leerling zich niet blijvend positief kan ontwikkelen en daarbij teveel aandacht 
vraagt van de groep en van de groepsleerkracht, dan behoort verwijzing naar een vorm van 
speciaal (basis)onderwijs tot de mogelijkheden. Het Diepteteam,  verbonden aan het 
Steunpunt Passend Onderwijs (SPOE), is hiervoor verantwoordelijk. In dit traject spelen 
ouders een heel belangrijke rol. 
 
Wij bieden begaafde leerlingen lessen van Acadin. Acadin is de digitale leeromgeving met 
uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin biedt ruimte om de talenten 
van (zeer) intelligente en (hoog)begaafde leerlingen verder te ontwikkelen. In 2017-2018 zijn 
we hiermee gestart. We bieden dit aan vanaf groep 3 en werken klas doorbrekend. 
 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we voor de eerste maal SCOL afgenomen. De Sociale 
Competentie Obeservatielijst (SCOL) is ons leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, 
welbevinden en sociale veiligheid. Met de SCOL-scores brengen wij de sociale competenties 
van onze leerlingen systematisch in kaart.  
 
De recente start van Acadin en de afname van SCOL biedt de leerlingen en ons een goed 
overzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling. De Saller wil graag dat al onze leerlingen 
met plezier naar school gaan. Het sturen op geluk voor iedereen is onze ambitie.  
 
We zijn er van overtuigd dat wij de leerlingen met Acadin nog meer kunnen bieden en met 
de afname van SCOL nog meer kunnen doen. Binnen ons zorgoverleg (directie en interne 
begeleider) kijken we naar het onderwijsaanbod betreffende Acadin. Welke begaafde 
leerlingen komen er voor in aanmerking?  
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Implementeren creatief schrijven 
De schoolbesturen in Losser werkten in 2017 en 2018 twee jaar lang samen om op twaalf 
scholen een methode voor creatief schrijven te ontwikkelen, uit te voeren en te borgen voor 
de lange termijn. De grote wens was om het creatief schrijven een vaste vanzelfsprekende 
plek in het lesprogramma te geven.  
Op De Saller willen wij graag inzetten op creatief schrijven omdat wij overtuigd zijn dat het 
de taal van de leerlingen rijker maakt. 
 
Op verzoek van de Losserse scholen is er een lesmethode gemaakt ‘Woesj’. Een boek met 
creatieve taalwerkvormen voor de groepen 1 t/m 8. Dit alles kon tot stand komen dankzij 
het bestuur van de Stichting Culturele Basisvorming Losser, die de aanvraag ook namens ons 
schoolbestuur Consent heeft gedaan. 
 
Om de methode nog beter te implementeren binnen ons onderwijs, is er een aanvraag 
ingediend voor subsidie. Deze CmK-aanvraag is inmiddels goedgekeurd (juli 2019). Samen 
met de experts van Rijnbrink Cultuureducatie gaan we een plan van aanpak maken voor 
deze implementatie. Mogelijkheden bij deze implementatie zijn teamtrainingen door Alied 
van der Meer, klassenbezoeken, les van gastdocenten, etc. 
 
 
Scholing op team en individueel niveau 
De Saller wil zich blijven ontwikkelen en de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen. Dit is 
een voortdurend ontwikkelingsproces. De Saller is een lerende organisatie, die er continu op 
uit is om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Er zijn verschillende manier om te 
ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden is het verder professionaliseren van de leerkrachten. 
 
Binnen het team van De Saller is veel expertise. We beschikken o.a. over een 
onderwijskundig begeleider, coördinatoren Wetenschap & Technologie, een taalcoördinator, 
een leescoördinator, rekencoördinatoren en een ICT-coördinator. 
 
Naast het implementeren van creatief schrijven (zie hierboven), zullen wij de komende jaren 
verder werken aan onze professionalisering. 
 
De locatieleider van De Saller zal op termijn een opleiding gaan volgen om zich verder te 
bekwamen in zijn leidinggevende rol, het systematisch vaststellen, onderzoeken en 
verbeteren van leerling- en schoolresultaten, op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. 
 
De ambitie van Consent is om op iedere school een talentbegeleider te hebben. Bij deze 
éénjarige opleiding gaat het om meer- en hoogbegaafde leerlingen te signaleren en te 
begeleiden, daarnaast talentbeleid te ontwikkelen, verbeteren en coördineren op school. 
Ook op De Saller zien we de meerwaarde van een dergelijke begeleider. Ook wij willen 
binnen ons team graag een talentbegeleider. Deze persoon kan dan de ‘aanjager’ voor het 
onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen op De Saller zijn. 
 
In het najaar van 2019 gaan twee leerkrachten de cursus ‘bewegend leren’ volgen. Deze 
wordt aangeboden middels de VCO/Consent Academie.  
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Wij volgen met grote interesse het aanbod van deze academie, zeker de 
opleidingen/cursussen die overeenkomen met onze ambities (begrijpend lezen, wetenschap 
& technologie, talentontwikkeling) op De Saller. 
 

 Zie website VCO/Consent Academie, vcoconsent.mijneigenacademie.nl. 
 

Kwaliteit en kwaliteitsbewaking  
 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, gebruiken we op De Saller diverse 
meetinstrumenten. Een overzicht van de belangrijksten: 
 

Meetinstrument Wat meten we? Wanneer meten 
we? 

Voor wie? 

Cito LOVS Actuele en betrouwbare 
informatie over de 
leeropbrengsten van groepen 
en leerlingen.  

2x per jaar, 
januari/februari 
en juni/juli. 
 
2x per jaar, 
oktober en 
maart. 

Groep 1 t/m 8. 
 
 
 
Uitvallers 
DMT. 

Scol Voor sociale competentie, 
welbevinden en sociale 
veiligheid. 

2x per jaar, 
oktober en 
maart. 

Groep 1 t/m 8 
door de 
leerkracht. 
 
Groep 6 t/m 8 
door de 
leerling. 

Tevredenheidsonder-
zoek ouders, 
leerkrachten en 
leerlingen 
(Mijn vensters PO) 

Hoe ouders, leerkrachten en 
leerlingen De Saller ervaren 
en hoe tevreden ze zijn over 
de school. 

1x per 2 jaar. Alle ouders, 
leerkrachten 
en leerlingen. 

NSCCT (Niet Schoolse 
Cognitieve 
Capaciteiten Test)  

Meten van de niet-schoolse 
vaardigheden, het 
leerpotentieel. 

1x in groep 6, 1x 
in groep 7. 

Groep 6 en 
groep 7. 

Script/Plan b2 De relatie tussen het 
leerpotentieel van een kind 
en zijn Cito-
vaardigheidsscores. 

2x per jaar, 
januari/februari 
en juni/juli. 

Groep 1 t/m 8. 

Registatie PBS 
(Positive Behavior 
Support) 

Ongewenst gedrag in de 
school. 

Dagelijks. Groep 1 t/m 8. 

Onderbouwd De wel/niet behaalde 
leerdoelen van de leerlingen. 

Dagelijks.  Groep 1 en 2. 

Lesobservatie- 
formulier Van der 
Grift 

Talenten en kwaliteit van 
lesgeven van de 
leerkrachten. 

2x per jaar. Alle 
leerkrachten.  
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Op De Saller zijn we kritisch op ons onderwijs. Wij willen dat ieder kind zich optimaal kan 
ontplooien. De bovengenoemde meetinstrumenten helpen ons daarbij. We meten de 
resultaten van onze leerlingen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel), de tevredenheid van 
ouders over onze school en werken aan de talenten van de leerkracht. 
 
Met diverse mensen kijken we kritisch naar ons onderwijs in de breedste zin van het woord: 
 

- Schoolbestuur Consent, tijdens de jaarlijkse, vaste overlegmomenten 
- Met SPOE (Steunpunt Passend Onderwijs Enschede) 
- Netwerk directeuren 
- Netwerk IB-ers 
- De medezeggenschapsraad van De Saller 
- De collega-scholen De Imenhof en Het Kompas  
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5. Waar staan we voor 
 
We werken samen aan een schoolklimaat waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis 
voelen. Waar ruimte is voor ieder kind met zijn of haar eigen wensen en behoeftes: een 
veilige plek om jezelf te mogen zijn. 
 
Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. We geven de 
leerlingen een stevige basis om te kunnen functioneren in de toekomst. Daarbij gaan we uit 
van de 3 pijlers van Consent: 
 

1. Leren leren 
2. Leren communiceren 
3. Leren geluk organiseren 

 
Daarover is eerder geschreven in hoofdstuk 4 van dit schoolplan. 
 
De kwaliteiten van De Saller zijn: geloof in talenten, werken in een rustig en prettig 
schoolklimaat en goede contacten met ouders. 
 
Geloof in talenten 
Het werken met meervoudige intelligenties binnen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 
Op De Saller ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten. Ieder kind is talentvol. Elk 
kind is uniek en leert anders. De één leert door te doen, de ander door te kijken of na te 
denken. Ontdekken van je eigen talent geeft veel vertrouwen en maakt schoolprestaties 
beter. Het VierKeerWijzer-onderwijs op De Saller biedt onze leerlingen dat.  
 
Er wordt gewerkt aan de hand van VIER stappen: 
 
V van Vragen 
Er wordt samen met de leerlingen besproken waar zij aan het eind van het project een 
antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald. 
 
I van Ik en Inbreng van het kind 
Wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen. 
 
E van Ervaren en Experimenteren 
De kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen 
intelligentie en talent. 
 
R van Resultaat en Reflectie 
Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.  
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Rustig en prettig schoolklimaat 
Op De Saller heerst rust en er is een duidelijke structuur. In de klassen werken we volgens 
het IGDI-model (zie hoofdstuk 4 van dit schoolplan): 
 

- De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg. 
- De leerlingen leren door oefening en herhaling. 

  
In alle klassen zijn er wekelijks lessen om goed gedrag te stimuleren. Positief gedrag belonen 
wij met groepsbeloningen. 
PBS is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en 
stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door 
een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt 
(zie hoofdstuk 4 van dit schoolplan). Leerlingen geven bij de Scol aan dat zij met plezier naar 
school gaan. 
 
Goede contacten met ouders 
Ouders beoordelen De Saller als positief. In het schooljaar 2018-2019 is de ouderenquête 
afgenomen van scholen op de kaart. Een overzicht van de resultaten: 
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Sterkte punten en aandachtspunten 
Eind 2018 heeft De Saller haar sterke punten en aandachtspunten in kaart gebracht. 
Hieronder het overzicht: 
 

Sterke punten van De Saller Aandachtspunten van De Saller 

- De leeropbrengsten zijn goed. Wij 
scoren op of boven het 
leerpotentieel van de leerlingen. 

- We hebben binnen de school een 
goed pedagogisch klimaat. 

- Wij geven in alle groepen Engelse les 
gegeven door een vakleerkracht. 

- Wij hebben betrokken, actieve 
ouders. 

- Wij zijn een gecertificeerde school 
voor meervoudige intelligentie. 

- Wij zijn een school voor brede 
ontwikkeling van talent, ieder kind is 
talentvol. 

- Ouders zijn tevreden over school, 
het gemiddelde cijfer is een 8,6. 

- Er is voor- en naschoolse opvang. 

- We hebben een dalend 
leerlingenaantal. 

- Binnen ons schoolgebouw ontbreekt 
een Kindcentrum (0-14 jaar). 

- Als kleine school hebben we 
beperkte financiële middelen. 

 
 
Kansen en risico’s 
Eind 2018 heeft De Saller de kansen en risico’s in kaart gebracht. Hieronder het overzicht: 
 

Kansen  Risico’s/bedreigingen 

- Er is op De Saller een nieuw 
directieteam met een frisse, nieuwe 
kijk.  

- Er is een intensieve samenwerking 
tussen de 3 openbare scholen in 
Losser: De Saller, De Imenhof en Het 
Kompas. 

- Tweetalig onderwijs (Engels) verder 
uitbouwen op De Saller. 

- Ouders als ambassadeurs van de 
school. 

- Wetenschap & Technologie verder 
uitbouwen. 

- De uitstraling van de school 
vergroten, verder uitbouwen. 

- Landelijke terugloop geboortes. 
- Er is een lerarentekort.  
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Wat willen we bereiken? 
Eind 2018 heeft De Saller een aantal doelen gesteld voor de komende jaren. Een overzicht:  
 

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

- Wetenschap & Technologie 
koppelen aan meervoudige 
intelligentie. 
 
 
 

- Een goede digitale werkomgeving 
(blijven) creëren. 
 

- De Saller wil zich positief profileren 
in de gemeenschap. 

 

- Samenwerking binnen het openbaar 
onderwijs in Losser, daar waar kan 
en onderscheiden daar waar moet. 
 
 
 

- 2x keer per week Engelse les door 
de vakleerkracht. 

- Investeren in materialen, formeren 
van een professioneel leerteam en 
nascholing. Samenwerking zoeken 
met het voortgezet onderwijs 
(mogelijk Kids4Twente). 
 

- Inrichten van de infrastructuur, o.a. 
aanschaf touchscreens. 
 

- De uitstraling van de school 
vergroten van binnen naar buiten. 
 

- In kaart brengen, middels de 
schoolportfolio’s, van onze 
onderscheidende kwaliteiten en 
overeenkomsten. Van daaruit een 
werkplan maken. 
 

- Onderzoek naar de onderbouwing 
factor Engels bij de schoolkeuze. 
Overleg met het voortgezet 
onderwijs (in het kader van 10-14). 
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Ons onderwijsaanbod 

Rekenen en wiskunde  

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

Zie methode 
 
 
 
 
 
 
Zie methode 
 
 
 
 
 
 
Zie methode 

Onderbouwd 
– Heutink 
 
 
 
 
 
De Wereld in 
getallen – 
Malmberg 
 
 
 
 
Snappet  

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 
 
Dagelijks in groep 5 
t/m 8 – zie 
klassenmap. 

Dagelijks in groep 1 en 
2 – zie klassenmap. 
 
 
 
 
 
Dagelijks in groep 3 
t/m 8 – zie 
klassenmap.  
 
 
 
 
Dagelijks in groep 5 
t/m 8 – zie 
klassenmap. 

Voortzetten van ons 
rekenonderwijs en 
goede opbrengsten/ 
adaptief onderwijs 
continueren/ 
verhogen. 
 
Voortzetten van ons 
rekenonderwijs en 
goede opbrengsten/ 
adaptief onderwijs 
continueren/ 
verhogen. 
 
Voortzetten van ons 
rekenonderwijs en 
goede opbrengsten/ 
adaptief onderwijs 
continueren/ 
verhogen. 

 
 
Nederlandse taal  
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

Zie methode 
 
 
 
Zie methode 
 
 
 
Zie methode 

Onderbouwd – 
Heutink 
 
 
Veilig leren 
lezen (Kim)  
 
 
Taal Actief – 
Malmberg 

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

Dagelijks in groep 1 en 
2 – zie klassenmap. 
 
 
Dagelijks in groep 3 – 
zie klassenmap  
 
 
Dagelijks in groep 4 
t/m 8 – zie 
klassenmap.  

Creatief schrijven 
implementeren 
binnen de methode. 
 
Creatief schrijven 
implementeren 
binnen de methode. 
 
Creatief schrijven 
implementeren 
binnen de methode. 
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Lezen  
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

De doelen van 
het technisch 
lezen en het 
begrijpend 
lezen zijn 
vastgesteld 
binnen ons 
samenwer-
kings verband. 

Lekker lezen – 
Malmberg 
 
 
DMT-
oefenmap 
(versie 2018) – 
Pravoo 

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

Dagelijks in groep 3 
t/m 8 – zie 
klassenmap. 
 
 
Dagelijks in groep 3 
t/m 8 – zie 
klassenmap. 

Geen 
bijzonderheden. 
 
 
Geen 
bijzonderheden. 

 
 
Engels  
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

 Groove me De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

1x per week in alle 
groepen – zie 
klassenmap. 

Vakleerkracht Engels 
minimaal behouden, 
daar waar mogelijk 
uitbouwen. 

 
 
Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) 
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

 VierKeer 
Wijzer – 
Marco 
Bastmeijer 

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

3x per week in alle 
groepen – zie 
klassenmap + Gouden 
map 

Jaarlijks een 
scholingsdag van 
Marco Bastmeijer. 

 
 
Bewegingsonderwijs 
  

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

 Bewegings-
onderwijs in 
het speel-
lokaal 
 
 
 
 
 
Bewegen, 
Samen 
Regelen 

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

Aantal keer in de week 
in groep 1 en 2, zie 
klassenmap. 
 
 
 
 
 
 
2x per week in de 
groepen 3 t/m 8, zie 
klassenmap. 

Op gemeentelijk 
niveau onderzoek 
naar bewegen 
buiten/samen met 
de school. 
Speerpunten: 
overgewicht en 
gezondheid. 
 
Op gemeentelijk 
niveau onderzoek 
naar bewegen 
buiten/samen met 
de school. 
Speerpunten: 
overgewicht en 
gezondheid. 
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Expressie/kunstzinnige activiteiten 
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

 Muziek - 
Leskwartier, 
Losser Met 
Muziek 
 
 
 
 
 
Tekenen -  
VierKeer 
Wijzer 
Creatief 
anders 
 
Handvaardig-
heid – 
VierKeer 
Wijzer 
Creatief 
anders 

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

1x per week in de 
groepen 1 t/m 8, zie 
klassenmap (waarvan 
1x per 3 weken van 
een vakleerkracht). 
 
 
 
 
Wekelijks in alle 
groepen, zie 
klassenmap. 
 
 
 
Wekelijks in alle 
groepen, zie 
klassenmap. 

Vakleerkracht muziek 
minimaal behouden, 
daar waar mogelijk 
uitbouwen. In 
samenwerking met 
Stichting Fundament 
en de Losserse 
basisscholen. 
 
Opdrachtkaarten 
vervangen of 
aanpassen daar waar 
nodig. 
 
 
Opdrachtkaarten 
vervangen of 
aanpassen daar waar 
nodig. 

 
 
Bevordering actief burgerschap en sociale integratie 
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

     

 
 Zie bijlage, protocol burgerschap van Consent  
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Bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer 
 

Doelen  Methode/ 
materialen 

Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doelen van 
m.b.t. PBS van 
onze school 
zijn vastgelegd 
in een 
document. 

Veilig Verkeer 
Nederland – 
Rondje 
verkeer 
 
Veilig Verkeer 
Nederland 
 
 
Verkeers-
kunsten 
SCHOOL op 
SEEF 
 
PBS 

De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 
 
 
De methode voldoet 
aan de kerndoelen. 
 

Groepen 1 en 2, zie 
klassenmap. 
 
 
 
1x per week in de 
groepen 3 t/m 8, zie 
klassenmap. 
 
Enkele keren per 
schooljaar in de 
groepen 1 t/m 8. 
 
 
Dagelijks in alle 
groepen. 

Continueren. 
 
 
 
 
Continueren. 
 
 
 
Continueren. 
 
 
 
 
PBS visualiseren in de 
school. 
 

 
 
ICT 

 
Doelen  Methode/mat

erialen 
Relatie met kerndoelen 
en referentieniveaus  

Uitvoering in de 
praktijk  

Beleidsvoornemens/
plannen  

Een goede 
voorbereiding 
op het leven 
en het werken 
in de 21e 
eeuw. 

Inzet diverse 
ICT-materialen 
(computers, 
Ipad, 
Snappet). 

 Dagelijks in alle 
groepen. 

Aanschaf 
touchscreens in de 
verschillende 
groepslokalen. 
 
Continueren 
lesprogramma’s over 
social media.  
Leerlingen laten 
werken met eigen 
mail, in de cloud etc. 
 
Digitalisering van 
leerlingportfolio 
(4KW).  
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Didactisch handelen  
 
Leerinhouden 

- We streven ernaar om elke leerling het maximum haalbare resultaat te laten 
behalen. We hanteren hierbij de minimale eis van de inspectie. Op stichtingsniveau 
hebben we streefdoelen en een ambitieniveau uitgesproken. 

- We stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van 
onze leerlingen in een opbouwende lijn binnen de school. 

- We streven naar een evenwichtige verdeling van cognitieve-, emotionele-, sociale- en 
affectieve ontwikkeling. 

- We willen leerlingen voorbereiden op de maatschappij. Daarvoor willen we ze ‘tools’ 
meegeven. 

 
Werkvormen 

- We willen een leeromgeving creëren waarin leerlingen ondervinden dat 
samenwerking nuttig en aangenaam is. 

- Door de hele school wordt bij de wereldoriënterende vakken thematisch gewerkt. 
- Leerlingen moeten leren leren. In onze informatiemaatschappij veroudert kennis snel 

en moeten de leerlingen hun informatie weten te vinden en zich kunnen bedienen 
van de moderne media. De gevonden informatie moeten zij kritisch kunnen 
verwerken en op de juiste wijze presenteren. 

 
Onderwijsstijl 

- We werken met het IGDI-model. 
- In alle groepen wordt rustig en zelfstandig gewerkt, waarbij elkaar helpen en 

ondersteunen en samenwerken wordt gestimuleerd. 
 
Groeperingsvormen 

- We kiezen ervoor om leerlingen zoveel mogelijk qua leeftijdsgroep bij elkaar te 
plaatsen en zorgen voor differentiatiemogelijkheden, zowel binnen als buiten de 
groep. 

 
Middelen 

- Vanaf groep 5 werken de leerlingen met Snappet voor rekenen en spelling. 
- Voor vrijwel alle vak- en vormingsgebieden maken wij gebruik van methoden. 
- De computers worden ingezet als ondersteuning, verwerking en verdieping. 
- We maken voor zelfstandig werken veel gebruik van zelfcorrigerend materiaal. 
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Zicht op ontwikkeling 
 
Op school 
We maken op De Saller gebruik van een leerlingvolgsysteem. De vakken taal, (begrijpend) 
lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen 
de basis voor elke andere ontwikkeling. De vorderingen op het gebied van taal, lezen en 
rekenen worden enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen, 
ontwikkeld door het Cito (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling).  
 
De resultaten van de Cito-toetsen, de bouwstenen en eventuele onderzoeken worden 
opgenomen in digitale dossiers. Analyses van de toetsen worden bij de leerlingenbespreking 
door het team van leraren besproken. Wanneer er Cito-toetsen zijn gemaakt door de 
leerling, worden deze mondeling besproken en krijgen ouders een papieren uitdraai mee. 
Vanaf groep 6 is het gesprek ook met de leerling. 
 
Twee keer per jaar, in januari/februari en juni/juli, wordt een rapport uitgegeven. In het 
rapport geeft de leerkracht een persoonlijke indruk en verwerkt ook de laatste toets- 
resultaten. We starten het schooljaar met een omgekeerd oudergesprek. Bij deze 
gesprekken staat de informatie van de ouder centraal, aangevuld met de informatie vanuit 
school. Dit is het eerste gesprek van het schooljaar.   
 
Passend onderwijs 
Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en 
mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van 
passend onderwijs. Die plek kan op De Saller zijn. Kan De Saller geen passend onderwijs 
bieden aan het kind? Dan moet er een andere reguliere of speciale school worden gezocht, 
die de begeleiding wel kan bieden. Het bestuur van De Saller heeft zorgplicht en dient te 
helpen bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs kan bieden. 
 

 Zie bijlage: ondersteuningsprofiel van De Saller. 
 
SWV 23-02 

De Stichting SWV 23-02 is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het 
SWV bestaat uit 165 basisscholen en 6 speciale basisscholen. Daarnaast heeft het 
samenwerkingsverband 9 scholen voor speciaal onderwijs. Dit zijn onder andere scholen 
voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen met 
gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die langdurig ziek zijn. Samen zijn ze 

binnen het SWV 23-02 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en 
ondersteuning aan ruim 36.000 leerlingen. 

Deelregio’s Enschede en Noordoost Twente 
Het samenwerkingsverband 23-02 is vanaf 1-8-2015 opgedeeld in 3 deelregio’s, te weten 
Hengelo e.o., Enschede en Noordoost Twente. De meeste scholen van Consent behoren tot 
de deelregio Enschede, maar De Saller, De Imenhof, Het Kompas, De Linde en De M.L. 
Kingschool behoren tot de deelregio Noordoost Twente.  
De ondersteuning van het passend onderwijs in deze scholen wordt geregeld door het SPOE, 
maar indien er sprake is van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring dienen 
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scholen en ouders zich te melden bij de Commissie voor Arrangementen (CvA) van de 
deelregio Noordoost Twente.  
Binnen de deelregio’s werken de besturen uit de deelregio samen om passend onderwijs in 
de deelregio zo goed mogelijk te organiseren. Dat doen zij binnen de kaders van het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 2302.  

Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) 

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op 

school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet dat een kind niet “zo lekker in z’n vel zit” of 
dat het zich anders gedraagt dan je verwacht. 

De Saller zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de aard van de problematiek is en met de 
ouder/gezaghebbende voogd afstemmen over de best mogelijke aanpak. Soms kunnen we 

op school zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de onderwijskundig begeleider samen 
met de groepsleerkracht een plan op, een ontwikkelingsperspectief. De basisschool wordt 
hierbij begeleid door medewerkers van het SPOE. 
 
In dit overleg worden de leerresultaten van alle leerlingen besproken. Er worden adviezen 

gegeven over de aanpak van het onderwijs op schoolniveau, op groepsniveau en op 
leerlingenniveau. Mogelijk is er intensievere begeleiding nodig en is er een individueel 
ondersteuningsprofiel. 
 
Echter soms is een nader onderzoek noodzakelijk. De school kan na toestemming van de 
ouders een dergelijk onderzoek aanvragen bij het SPOE. 
Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) is werkzaam voor alle Consentscholen in 
Enschede, Denekamp, Oldenzaal en Losser. 

Vakken en onderwijstijd 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

GVO/HVO      X X  

Werken met 
ontwikkelingsmateriaal 

X X       

Rekenen X X X X X X X X 

Taalontwikkeling X X       

Taal   X X X X X X 

Spelling   X X X X X X 

Technisch lezen   X X X X X X 

Begrijpend lezen   X X X X X X 

Schrijven   X X X X   

Engels X X X X X X X X 

Wereldoriëntatie (geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur & techniek) 

X X X X X X X X 

Verkeer X X X X X X X X 

Muziek X X X X X X X X 

Bewegingsonderwijs X X X X X X X X 

Expressie X X X X X X X X 

PBS X X X X X X X X 
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Op De Saller hebben we een continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 

 
Maandag 08.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 08.30 – 14.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.30 uur 

Donderdag 08.30 – 14.30 uur 

Vrijdag  08.30 – 12.30 uur 

 

Er is een urenverantwoordelijkheid aanwezig op De Saller van de afgelopen jaren. Deze is op 
te vragen bij de directie van de school. 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In de hele school werken we met PBS. 

- De Saller is een school waar veel aandacht is voor normen en waarden, respect voor 
elkaar en waar laagdrempeligheid hoog in het vaandel staat. 

- We streven ernaar om leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. 
- Onze school is een ondernemende, actieve school. 

 

Veiligheid 
 
De Saller is een PBS-school. De letters staan voor Positive Behavior Support. Het doel van de 
PBS-aanpak is om systematisch en schoolbreed probleemgedrag en pestgedrag in school aan 
te pakken én te voorkomen, waarbij personeel, leerlingen en ouders zich samen verbinden 
aan allerlei gemaakte afspraken en zo gezamenlijk bijdragen aan een gezonde, veilige 
leeromgeving in scholen met minder gedragsincidenten via PBS. 
 
PBS is geen kant-en-klare methode, maar een model dat rust op een aantal pijlers: 

1. Schoolbreed gezamenlijk werken aan leren en gedrag. 
2. Preventie staat binnen PBS centraal: het zo veel mogelijk voorkomen van gedrags- en 

leerproblemen. 
3. Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere 

verwachtingen. 
4. Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data, o.a. 

veiligheidsmonitor, Arbo check Veiligheid voor de medewerkers. 

Middels de Scol ‘bevragen’ wij onze leerlingen naar hun welbevinden. 
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Kwaliteitszorg 

De onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op De Saller gegeven wordt. Veel 
dingen zijn meetbaar, zoals de toetsresultaten, maar niet alles is te meten. De 
onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, 
maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. En dat 
is niet in cijfers uit te drukken. Op De Saller bewaken wij de onderwijskwaliteit en proberen 
dit te verbeteren.  

Onze kwaliteitszorg is erop gericht om de maximale mogelijkheden van iedere leerling te 
halen. We kijken met de werkwijze van Cito en Script naar de individuele leerling, analyseren 
onderwijsresultaten ook op groepsniveau. 

Onze kwaliteit meten we niet alleen via de bereikte onderwijsresultaten, maar ook aan de 
hand van tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder onze ouders. Daarvoor gebruiken we 
de vragenlijst van PO Vensters. 

Op De Saller werken we handelingsgericht. Daaronder verstaan we dat onderwijsbehoeften 
en leerkrachtcompetenties centraal staan. Aan de hand van de kindkenmerken wordt 
gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop 
aangepast. We hanteren zeven principes: 

1. Onderwijsbehoeften uit te drukken in instructiebehoeften, leertijd en uitdaging staan 
centraal. 

2. Zorgen voor goede afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving: 
de groep, de leerkracht(en), de school en de ouders. 

3. De leerkracht doet ertoe. Hij/zij stemt af op de verschillen tussen de leerlingen en 
maakt het onderwijs passend. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve 
aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht(en), de groep, de school en de 
ouders. 

5. Er is sprake van een constructieve samenwerking tussen school en ouders. De 
verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. 

6. Doelgericht werken. De teamleden formuleren doelen met betrekking tot leren, 
werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als 
lange termijndoelen. 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken 
over wie wat doet en wanneer. 

Kwaliteitszorg op De Saller is nauw verbonden met passend onderwijs. Bij de ondersteuning 
die aan leerlingen geboden wordt maken we onderscheid tussen 3 niveaus: de 
basisondersteuning, de extra ondersteuning en de diepteondersteuning. 

De basisondersteuning 

Het betreft de algemene aanpak, zoals regels en routine, afspraken over klassenmanagment, 
het zelfstandig werken, het toepassen van IGDI-model. 
Voor leerlingen op de vaardigheidsniveaus IV en V wordt de instructie geïntensiveerd. Voor 
leerlingen op het vaardigheidsniveau I wordt gezocht naar compacten, verrijken of 
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versnellen.  
Als een leerling herhaald en aantoonbaar onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod dan is dit 
een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. 

 
De extra ondersteuning 
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kijken wij naar kansen en belemmeringen. 
Dit resulteert zo nodig in een eigen leerweg en het opstellen en het uitvoeren van 
ontwikkelingsperspectief.  
Vanuit de middelen voor passend onderwijs wordt hierbij ondersteuning geboden, o.a. door 
de inzet van collegiaal consulenten, de orthopedagoog en de coach passend onderwijs. 
 
De diepteondersteuning 
Voor leerlingen met complexe onderwijsbehoeften die zeer specifieke ondersteuning nodig 
hebben. Deze diepteondersteuning kan zo specialistisch zijn, dat een arrangement in een 
speciale voorziening of op school nodig is. 
 
Leerwinst en toegevoegde waarde 
Bij de beoordeling van basisscholen spelen de ‘eindopbrengsten’ een grote rol, waaronder 
de Cito. Het werken met vaardigheidsniveau zoals Cito doet, geeft niet aan wat de groei van 
een leerling is. De groei van een leerling wordt bepaald met de vaardigheidsscore. 
Onderwijsrendement is volgens Consent en De Saller breder dan de kwalitatieve output op 
basis van scores en Cito-toetsen. 
 
In 2013 is Consent gestart met het werken volgens een groeiperspectief voor iedere leerling. 
Uitgaand van leerpotentieel, zoals gemeten met de ‘Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten 
Test (NSCCT, in 2015 COTAN goedgekeurd), bespreken we de groei van leerlingen en het 
perspectief binnen de driehoek leerling, ouder en leerkracht.  
 
We maken gebruik van de vaardigheidsscores van de halfjaarlijkse Cito-toetsen. De reden 
hiervoor is dat, met behulp van de vaardigheidsscores de groei van een leerling in relatie tot 
het leerpotentieel in kaart gebracht kan worden. De vaardigheidsniveaus zijn hiervoor niet 
bruikbaar omdat deze de relatieve positie aangeven van een leerling binnen de groep. Het 
werken met vaardigheidsscores sluit geheel aan bij de opvatting van De Saller over het 
volgen en plannen van onderwijsopbrengsten en met de lijn die inspectie volgt. 
 
Door de vaardigheidsgroei te koppelen aan het leerpotentieel kunnen we niet alleen 
vaststellen wat de leerwinst is, maar ook een indruk krijgen van de toegevoegde waarde van 
de school. Is de leerwinst groter dan er op basis van het leerpotentieel verwacht mag 
worden, dan is er sprake van een toegevoegde waarde. 
 
Het vaststellen van een vaardigheidsscore noemen we de “foto”; de leerwinst en de 
toegevoegde waarde noemen we de “film”. Met het leerpotentieel kunnen we vaststellen of 
een leerling op, boven of onder zijn mogelijkheden presteert. Op basis van het 
leerpotentieel doen we een voorspelling over de vaardigheidsgroei. 

Wanneer we de resultaten van leerlingen op groeps-, school- of bestuursniveau analyseren 
kijken we naar het percentage leerlingen dat op of boven de geplande vaardigheids-groei 
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uitkomt. Voor 2022 heeft Consent als doel gesteld dat alle scholen minimaal 85% van de 
leerlingen op of boven de verwachte vaardigheidsgroei scoort. 

Met het leerpotentieel krijgen we inzicht in het verhaal achter het plaatje en kunnen we 
uitspraken doen over de toegevoegde waarde van de school. Daarna is er nog een 
belangrijke stap: analyse van de scores voor vaardigheidsgroei. We willen geen directe 
conclusies uit de cijfers trekken, maar zijn op zoek naar het verhaal achter het plaatje. We 
gaan samen na welke aannemelijke redenen er zijn voor achterblijvende resultaten. Dat zegt 
ons namelijk iets over de interventies in de verbeterplannen. Deze regel geldt op alle 
niveaus: leerling, groep, school en bestuur. 

Analyse van de resultaten moet op groepsniveau leiden tot een dynamisch groepsplan dat 
verbonden is met de eerder getoonde piramide. We maken gebruik van Plan B2. De scores 
van de CITO-toetsen en de NSCCT kunnen met een druk op de knop ingevoerd worden en 
het programma zorgt voor een koppeling tussen het bijbehorend leerpotentieel en de 
vaardigheidsscores. Als leerlingen in het groene deel van de piramide zitten volstaat de 
basisaanpak. In het gele en rode deel zijn aanvullende interventies nodig. Het streven is om 
het percentage leerlingen in de groene zone zo groot mogelijk te maken. Er zijn echter ook 
altijd leerlingen in de gele en rode zone. Met behulp van Plan B2 wordt voor hen een 
dynamisch groepsplan opgesteld. 

Bij Consent is op structurele wijze de kwaliteitszorg bovenschools georganiseerd. Er is een 
kwaliteitsgroep bestaande uit de leden van het College van Bestuur, de twee directeuren 
van de SBO scholen, de coördinator van het SPOE en een medewerker vanuit het stafbureau. 

Deze “kwaliteitsgroep” heeft tot doel: versterken van opbrengst- oplossings- en hande-
lingsgericht werken door systematisch en doelgericht te werken aan het maximaliseren van 
de prestaties. 

Ze gaat uit van de directeur als onderwijskundig leider en leerkrachtcompetenties, en han-
teert data feedback, feed forward en een periodieke kwaliteitsrapportage als uitgangspun-
ten. 

De kwaliteitszorg vindt plaats in halfjaarlijkse cycli. Na elke toetsperiode (M- & E-toetsen) 
leveren de scholen alle data volgens de SCRIPT-werkwijze aan. De kwaliteitsgroep analyseert 
de data en de vaardigheidsgroei waarna op centrale bijeenkomsten van het SPOE feedback 
en feed forward wordt gegeven. 

Ook worden de data op schoolniveau in de teams besproken en worden er indien nodig 
verbeterplannen opgesteld. 

Indien resultaten daartoe aanleiding geven kan ook overgegaan worden tot het direct 
aanspreken van de schooldirectie door de bestuurder. In alle gevallen waarbij ondersteuning 
noodzakelijk wordt geacht, zal een verbeterplan worden opgesteld. 
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Verdiepingsvragen 

Verdiepingsvragen 

Identiteit 

Welke rol speelt identiteit in ons onderwijs en wat betekent dat voor onze 
ambities? 

 
De Saller is een openbare school. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht 
hun levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of 
seksuele geaardheid. We hebben respect en besteden actief aandacht 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. 
In alle groepen voeren we (kring)gesprekken, maken we excursies of nodigen 
we gastdocenten uit.  
De actualiteit, we kijken naar het Jeugdjournaal, wordt in de klassen besproken. 
Daarbij heeft iedere leerling zijn/haar inbreng, maar wel met respect voor een 
ander. 
In de groepen 6 en 7 krijgen de leerlingen wekelijks een GVO of HVO-les. Dit is 
op vrijwillige basis. De Saller wil in de toekomst ook deze lessen blijven 
aanbieden. 
 

Socialisatie 

Welke waarden, normen en gebruiken willen we onze leerlingen meegeven 
zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? 

 
De Saller is een PBS-school. Wij gaan uit van 3 pijlers:  

- respect 

- verantwoordelijkheid 

- veiligheid 

-  
De Saller wil de leerlingen leren: 

- zich te gedragen vanuit respect voor algemene waarden en normen. 

- over hoofdzaken van geestelijke stromingen en respectvol omgaan met 
verschillen in opvattingen van mensen. 

- zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 

- zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en 
consument. 

- met zorg om te gaan met het milieu. 
 

Kwalificatie 

Met welke kennis en vaardigheden willen wij onze leerlingen toerusten zodat 
ze volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? 

 
De Saller willen leerlingen leren:  

- leren 

- communiceren 

- eigen geluk organiseren  
 

Leerlingen zijn in staat  

- kennis te activeren 

- nieuwe vormen van leren toe te passen 

- informatie te verwerken en toe te passen 

- te communiceren en te reflecteren op hun eigen leerproces en 
ontwikkeling 
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- hun eigen geluk organiseren en een bijdrage leveren aan het geluk van 
anderen 

- hun talenten optimaal te benutten 
 

Opleiding 

Waartoe leiden we leerlingen op? 

 
De Saller heeft de opdracht om zorg te dragen voor de brede ontwikkelingen 
van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, 
sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien 
en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. 
 

Persoonsvorming 

Wat hebben onze leerlingen nodig om zicht te krijgen op:  
wie ben ik? wat wil ik (worden)? wat vind ik belangrijk? en hoe wil ik omgaan 
met anderen? 

 
De leerlingen moeten hun eigen doelen bepalen, vervolgens ervaren en 
experimenteren en tot slot reflecteren. 
We bieden de leerlingen van de groepen 6 en 7 HVO en GVO-lessen. 
Tijdens de Driehoeks gesprekken bepalen we individuele doelen voor de 
komende periode.   
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Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit? 
 

 Verdiepingsvragen 

1 Welke hulpmiddelen of werkwijzen gebruiken we of willen we gebruiken om onderwijskwaliteit 
in beeld te krijgen en waarom? 

  
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, gebruiken we op De Saller diverse 
meetinstrumenten, o.a. Cito LOVS, Scol, de methode gebonden toetsen, tevredenheidsonderzoek 
ouders, NSCCT, Script/Plan b2, registratie PBS, onderbouwd, observatieformulier Van der Grift. 
Deze zijn eerder beschreven in dit schoolplan (zie hoofdstuk 4). 
 

2 Welke eisen stellen we aan de kwaliteit (validiteit en betrouwbaarheid) van de instrumenten 
waarmee we onderwijskwaliteit in beeld brengen en waarom? 

  
De meeste meetinstrumenten op De Saller zijn officieel erkend. De resultaten helpen ons mee om 
onze kwaliteit van onderwijs te vergroten. Het tevredenheidsonderzoek is door 44 ouders 
ingevuld. Dit geeft een reëel beeld van onze school. We hebben op De Saller wel oog voor ‘het 
verhaal achter de resultaten’. 
 

3 Hoe krijgen we zicht op merkbare en meetbare opbrengsten van ons onderwijs? 

  
De meetinstrumenten helpen ons mee om de onderwijskwaliteit in beeld te krijgen. Bij aanvang 
van het schooljaar stellen we vast wanneer welk instrument af te nemen. 
  
 

4 Hoe helpen de instrumenten of werkwijzen die we nu al gebruiken ons daadwerkelijk zicht te 
krijgen op onderwijskwaliteit? 

  
De instrumenten geven een helder, goed beeld van de resultaten. De resultaten bespreken we 
intern (directie, onderwijskundig begeleider en teamleden), met Spoe, het bestuur van Consent. 
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Op welke manier werken we aan de onderwijskwaliteit? 
 

 Verdiepingsvragen 

1 Wat vragen we van onze medewerkers in hun didactische en pedagogisch handelen en hun 
bijdrage aan school/onderwijsontwikkeling? 

  
Leerkrachten op De Saller moeten zich scholen (deskundigheidsbevordering). Dit kan op 
teamniveau (o.a. studiedag 4KW), maar ook op individueel niveau. De locatieleider van De 
Saller neemt klassenbezoeken af en voert talentgesprekken (zie hoofdstuk 4 van dit 
schoolplan) en er is een aanbod van de VCO/Consent Academie. Leerkrachten kunnen zich 
inschrijven voor tal van cursussen en opleidingen. 
 

2 Hoe betrekken we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs? 

  
Zie hoofdstuk 1 van dit schoolplan, waarbij De Saller zich graag profileert als ‘hart van de wijk’.  
Wij bieden onze faciliteiten aan bij de BSO, de logopedie, WIJZ/GGD Losser, als stembureau, 
voor de buurtbewoners, etc. 
We zoeken ook de maatschappij op. Zo maken we excursies en doen mee aan Kids4Twente. 
 

3 Hoe zorgen we dat we steeds evalueren hoe we werken aan onderwijskwaliteit zodat we die 
kwaliteit steeds verder kunnen verbeteren? 

  
De analyses van toetsen bespreken we op teamniveau, waarin de IB-er de karttrekker is, en 
samen met SPOE. We hebben regelmatig teamoverleg met alle leerkrachten, de 
gesprekkencyclus van leerkrachten met directie (zie hoofdstuk 4 van dit schoolplan) en de 
daarbij behorende klasbezoeken. Ook is er regelmatig overleg met collega-scholen (De 
Imenhof en Het Kompas) op directie-, IB- en leerkrachtniveau. 
 

4 Hoe werken we samen met ouders en ketenpartners? 

  
Met ouders communiceren we persoonlijk, via ons ouderportaal, tijdens gesprekken 
(omgekeerd oudergesprek, driehoeksgesprekken), het leerlingenrapport, het meegeven van 
toetsresultaten en informeel (‘aan de poort’).  
Samenwerken doen we samen met de verschillende partijen: Gemeente Losser, BSO, 
GGD/WIJZ, logopedie, Stichting Fundament, Twents Carmel College Losser, Stichting Culturele 
Basisvorming Losser, etc. 
 

5 Wat vraagt het werken aan kwaliteit van het handelen van ons bestuur, de bestuurlijke staf 
en van de schoolleiders? 

  
Consent en haar scholen hebben een gemeenschappelijke visie. Binnen deze visie is ruimte 
voor eigenheid van de school. Zie hoofdstuk 2 van dit schoolplan. 
 

6 Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen en middelen zo worden ingezet dat het de 
onderwijskwaliteit verbetert? 

  
Binnen ons team zetten we de gekregen formatie/middelen in goed overleg in, na 
inventarisatie van de prioriteiten. Ook staan we open voor studenten in opleiding. We 
begeleiden een stagiaire en hebben extra handen (inzet onderwijsassistent) in de klas.  
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Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit? 
 

 Verdiepingsvragen 

1 Hoe voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze 
omgeving? 

  
Medewerkers: gesprek in teamverband en individueel, tijdens de gesprekkencyclus.  
Ouders: via de MR 6x per jaar, op informele en formele wijze (zie punt 4 verdiepingsvragen 
hierboven). 
 

2 Waarover voeren we de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in 
onze omgeving? 

  
We voeren een dialoog met over onderwijsinhoudelijk zaken en beeldvorming (de school 
positief wegzetten). 
 

3 Wanneer voeren de dialoog met medewerkers, ouders en andere belanghebbenden in onze 
omgeving? 

  
Medewerkers: dagelijks en op vaste, afgesproken momenten, tijdens team- en bouw 
overleggen. 
Ouders: via medezeggenschapsraad (6x per jaar), de ouderraad (6x per jaar), ouderpanel, op 
formele en informele wijze (dagelijks). 
 

4 Hoe verwerken we de opbrengsten van de dialoog met alle belanghebbenden in onze 
omgeving bij het verder definiëren en verbeteren van de onderwijskwaliteit? 

  
De opbrengsten van de dialogen worden meegenomen in teamoverleg, MR-bijeenkomsten en 
daarnaast onderwijsinhoudelijk (met de onderwijs coach en orthopedagoog) tegen het licht 
gehouden met als doel beter onderwijs. 
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Kwaliteitscultuur 
 
Wij gaan er van uit dat alle leerkrachten op De Saller het beste tot hun recht komen als 
hij/zij: 
 

- voldoende kennis en vakmanschap bezit 

- goed in zijn vel zit 

- zijn passie kan volgen en delen 

- en weet welke zinvolle stap hij wil zetten 
 
Wij gaan uit van de sterke talenten van de leerkracht. Dit betekent niet dat de leerkrachten 
alleen doen wat ze leuk vinden. Iedereen blijft verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van 
zijn/haar functie en taak. 
 
De leraren op De Saller zijn van cruciaal belang. Zij hebben een vormende taak: de leerlingen 
op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met 
zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een 
veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 
Kinderen zijn ingesteld op ontwikkeling en leren. Zij zijn voortdurend bezig hun kennis, 
begrip en vaardigheden te vergroten. Zij hebben daar een innerlijke motivatie voor. 
De voorwaarden voor deze motivatie zijn de drie basisbehoeften: relatie, competentie en 
autonomie. Omgaan met verschillen betekent voor ons: aansluiten bij deze drie 
basisbehoeften. 
 
Relatie 
Een kenmerk van deze basisbehoefte is dat alle kinderen zich veilig en aanvaard voelen 
(emotioneel vrij zijn). Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich o.a. door luisteren, 
beschikbaar zijn voor het kind, zich kunnen verplaatsen in gevoelens en de kenmerken van 
het kind, vertrouwen stellen, afspraken maken en nakomen, stelling nemen in woord en 
daad tegen racisme, discriminatie en pesten en rekening houden met behoefte aan 
veiligheid en acceptatie. 
 
Competentie 
Een kenmerk van deze basisbehoefte is dat leerkrachten het zelfvertrouwen van alle 
kinderen versterken. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich door o.a. positieve feedback te 
geven op het werk, vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen hebben en dit laten 
merken, hoge verwachtingen hebben van het kind, uitgaan van wat het kind kan, reflecteren 
op wat het kind doet, een taakgerichte, motiverende sfeer scheppen in de groep en 
bevorderen dat kinderen successen aan zichzelf toeschrijven. 
 
Autonomie 
Een kenmerk van deze basisbehoefte is het bevorderen van zelfstandigheid bij en het nemen 
van verantwoordelijkheid door alle kinderen. Leerkrachtgedrag hierbij kenmerkt zich o.a. 
door ruimte geven om ervaringen en ideeën in te brengen, kinderen verantwoordelijkheid 
laten nemen voor het eigen gedrag, zelfstandig problemen leren oplossen, proces van 
sturend leren, via leren en samenwerkend leren naar zelfstandig leren te komen, begeleiden 
van de leerling in het maken van keuzes, de leerling uitdagen tot meedenken, meebeslissen 
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en zelfreflectie. 
Onze leerkrachten begeleiden de kinderen wat ervoor zorgt dat de leerlingen het werk 
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke afspraken. 
 
PBS-training 
De Saller is een PBS-school. Alle leerkrachten hebben in de periode 2014-2017 de cursus PBS 
gevolgd. Afspraak is om alle toekomstige startende leerkrachten op De Saller deze cursus te 
laten volgen bij de VCO/Consent Academie gedurende het 1e of 2e jaar werkzaam op onze 
school. Zo kennen zij ook de principes van PBS en kunnen dat op De Saller op de juiste wijze 
toepassen.  
 
Startende leerkrachten 
Leraren die net van de opleiding afkomen, zijn startbekwaam. Om je verder te ontwikkelen 
tot basis- en vakbekwaamheid is het nodig om praktijkervaring op te doen. Goede 
begeleiding in het begin van een carrière versnelt deze ontwikkeling, zorgt voor beter 
onderwijs en minder uitval van startende leraren. De PO-Raad geeft in een 
handreiking enkele handvatten voor de omgang met een startende leraar. Met dit document 
als leidraad, houdt men zich vanzelf aan de afspraken die gemaakt zijn met het ministerie en 
in de CAO PO. Zo wordt het beleid omtrent startende leerkrachten duidelijk en 
overzichtelijk, zodat scholen het gemakkelijk kunnen implementeren in de praktijk. 
Startende leerkrachten op De Saller krijgen begeleiding van de locatieleider/duo-collega en 
daarbij gebruiken we het document van de PO-raad. 
 
Consent biedt daarnaast bijeenkomsten aan met een begeleider startende leerkrachten 
basisonderwijs. In het schooljaar 2018-2019 hebben leerkrachten op De Saller dergelijke 
intervisiebijeenkomsten bezocht. De directie van De Saller neemt het initiatief om een 
eerste afspraak te maken. 
 
Gesprekkencyclus 
Iedere leerkracht op De Saller beschikt over veel en mooie talenten. Mede door de 
gesprekkencyclus worden sterke talenten versterkt en talenten die aandacht verdienen 
verder ontwikkeld. 
 
Iedere werknemer komt het best tot zijn recht als hij/zij: 

 Voldoende kennis en vakmanschap bezit 

 Goed in zijn vel zit 

 Zijn passie kan volgen en delen 

 Weet welke volgende zinvolle stap hij wil zetten 
 
De 2-jarige gesprekkencyclus start met een doelstellingsgesprek. Daarna volgen er 
klassenconsultaties en evaluatiegesprekken. De cyclus wordt afgesloten met een 
eindevaluatie.  
 
Het doelstellingsgesprek is gericht op de toekomst. Het gesprek resulteert in afspraken en 
het opstellen van een actieplan.  
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Minimaal 2x per jaar gaat de directie en/of interne begeleider op klassenbezoek. Bij de 
klassenbezoeken wordt gebruik gemaakt van het lesobservatieformulier ‘Van der Grift’.  
 
Tijdens de tussenevaluatie wordt nagegaan of alles volgens plan verloopt en wordt de 
klassenconsultatie besproken. De leerkracht is eigenaar van zijn ontwikkeling en houdt de 
verslagen van de gesprekken bij.  
 
Voor de eindevaluatie wordt gebruik gemaakt van het formulier eindevaluatie. Er wordt 
gekeken naar de mate van realisatie van de afspraken, daarnaast wordt de leerkracht 
beoordeeld op de volgende factoren: 
 

 Betrouwbaarheid 

 Samenwerken 

 Inlevingsvermogen 

 Pedagogisch competent 

 Vakinhoudelijk/didactisch competent 

 Organisatie/klassenmanagement 

 Communicatie 

 Reflectie en persoonlijke ontwikkeling 
 
Aan de hand van dit gesprek wordt een nieuw actieplan opgesteld en start de nieuwe cyclus. 
 
Aanbod VCO/Consent Academie 
De Academie is hét platform van alle professionalisering binnen het bestuur. Alle collega’s 
weten wat het aanbod is aan scholing en professionalisering, waar interne en externe 
expertise te vinden en te delen is en waar afstemming plaatsvindt. Ook is de Academie een 
plek waar formeel en informeel kennis wordt gedeeld. 
De afgelopen jaren hebben veel collega’s gebruikt gemaakt van het aanbod binnen de 
VCO/Consent Academie. Zo volgde (nagenoeg) het hele team van De Saller in 2019 de 
training ‘close reading’, gaan collega’s naar de training ‘bewegen en leren’ en ‘Taal 
Ontwikkelings Stoornis’. 
De directie van De Saller stimuleert de leerkrachten om jaarlijks cursussen/trainingen te 
volgen. 
 
Teamtrainingen 
Jaarlijks hebben we op De Saller een studiedag ‘VierKeerWijzer’. Er is een klassenobservatie 
en een nabespreking. De observant voorziet het team van tips, handreikingen, etc. 
In 2020 zal het gehele team training krijgen voor ‘Woesj’, de methode voor creatief 
schrijven, om deze te implementeren binnen het huidige taalaanbod. 
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6. Langetermijn ontwikkeling 
 
Onderwijskundig beleid 
We hebben oog voor de talenten van onze leerlingen en laten deze talenten ten volle tot 
bloei komen. Kinderen zijn (mede-) eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Ze ontwikkelen 
zelf hun talenten, daarbij onder andere middels Driehoeks gesprekken geholpen door de 
leerkracht. Leerling, ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
in het stimuleren van dit proces. 
Kinderen verschillen van elkaar, ook in hun ontwikkeling. Ons onderwijs doet recht aan die 
verschillen, ook door de keuze voor verschillende werk- en groeperingsvormen.  

De komende jaren zijn er een aantal onderwijskundige speerpunten op De Saller:  

1. De toetsresultaten van het begrijpend lezen verhogen. 
2. Wetenschap & technologie implementeren binnen het thematisch werken. 
3. Creatief schrijven implementeren binnen het taalonderwijs. 

In hoofdstuk 4 van dit schoolplan is dit uitvoerig beschreven. 

Strategisch beleid 
Hoe de samenleving er uit zal zien rond 2080, wanneer onze leerlingen met pensioen gaan, 
is een raadsel. De Saller leidt leerlingen op voor een wereld waarvan we niet weten welke 
kennis en vaardigheden zij nodig zullen hebben om de uitdagingen, waar zij mee 
geconfronteerd zullen worden, te lijf te gaan. 
 
We weten dat nieuwe ontwikkelingen, of je het er nu wel of niet mee eens bent, van grote 
invloed zullen zijn op ons leven in alle facetten. Inspelen op ontwikkelingen vraagt een lange 
termijn visie, een ‘stip aan de horizon’. Consent, en dus De Saller, wil nu en in de toekomst 
onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te 
bieden om onzekerheid, waarmee ze worden geconfronteerd, te lijf te kunnen: leren leren, 
leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren. Onze kernwaarden daarbij 
zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend. Deze kernwaarden vormen de 
basis van onze strategische visie. 
 
Deze visie biedt het kader voor de ontwikkeling van Consent en de Consentscholen. Hierbij 
past geen blauwdruk-benadering. 
 

1. Professionalisering van leerkrachten en leidinggevenden.  
Eerder in dit schoolplan is al gesproken over de VCO/Consent Academie en de 
gesprekkencylcus. Met deze cyclus starten we in het najaar van 2019 op De Saller. 

 
2. Ontwikkeling van kindcentra (0-13 jaar). 

Sinds 2015 is er buitenschoolse opvang mogelijk op De Saller. Leerlingen kunnen 
zowel voor- als na schooltijd gebracht worden. De contacten met de BSO zijn goed en 
plezierig. Het huisvesten van peuters op De Saller is een ontwikkeling waar we in 
ieder geval voor open staan. 
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3. Digitalisering van het onderwijs. 
Sinds 2016 beschikt De Saller over een ICT-coördinator. Sinds enkele jaren werken de 
groepen 5 t/m 8 met Snappet. In 2019 zal er een begin worden gemaakt om de ICT-
infrastructuur op De Saller verder uit te rollen in samenwerking met de Rolf Groep. 
 

4. Positie van specifieke scholen. 
In 2018 is er op De Saller een bovenschools directeur gekomen met daarbij een 
locatieleider. De bovenschools directeur is er voor De Saller, De Imenhof en Het 
Kompas: samenwerken daar waar kan, met als doel om het eigen onderwijs te 
versterken. 
 

5. Verbeteringen in de aansturing en ondersteuning. 
We moeten meer doen met minder, alternatieve financieringsbronnen aanboren en 
samenwerkingsverbanden aangaan. 
Sinds 2018 hebben we op De Saller een onderwijsassistent in opleiding (2 dagen), 
naast de gekwalificeerde onderwijsassistent. Uit de werkdrukmiddelen betalen we 
onze eigen onderwijsassistent. Zij is 3 dagdelen in de week een extra paar handen in 
de klas/school.  
In de toekomst zullen we open (moeten) blijven staan voor dergelijke mooie 
mogelijkheden, zoals een onderwijsassistent in opleiding. 
Ook het gebruik van subsidies is belangrijk. Het jaarlijkse schoolfruitproject wordt 
gefinancierd door de Europese Unie en voor de aanschaf van nieuwe schoolshirts 
doen we een beroep op het ketelfonds.  
 

6. Het merk Consent. 
Consent heeft een eigen markt- en communicatiestrategie, waarbinnen elke school 
een duidelijk eigen profiel heeft.  
De Saller heeft sinds 2018 een volledige vernieuwde website en sinds 2019 een 
Instagram-account. Ook zijn we actief op Facebook en zoeken we PR middels de 
kranten. Ook op LinkedIn plaatsen we schoolberichten. 
In de toekomst behoren vlogs en pitches tot de mogelijkheden om (toekomstige) 
ouders te bereiken. 

 
 Zie voor het volledige strategisch perspectief: ‘Strategisch perspectief Consent 2022’ 

(Consent, november 2011). 
 
Financieel beleid 
In het primair onderwijs ontvangen schoolbesturen één budget voor het geven van goed 
onderwijs: de lumpsum. Dit betekent aan de ene kant beleidsmatige vrijheid ten aanzien van 
de besteding van de middelen, maar dit brengt anderzijds ook financiële risico’s en 
verplichtingen met zich mee.  
 
De lumpsumfinanciering is gebaseerd op de leerlingaantallen van het voorgaande schooljaar. 
De formatie wordt binnen Stichting Consent verdeeld op basis van de leerlingaantallen van 
het betreffende schooljaar. Bij een stijging van het leerlingaantal betekent dit een 
(bovenschoolse) voorfinanciering voor Stichting Consent.  
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Als input voor de meerjaren begroting van Consent wordt er door de schooldirecteuren 
jaarlijks een meerjaren schoolbegroting inclusief een meerjaren schoolinvesteringsplan door 
de schooldirecteur opgesteld.  
 
De meerjaren schoolbegroting en het meerjaren schoolinvesteringsplan moeten in beginsel 
uiterlijk voor de herfstvakantie door de MR worden voorzien van een advies. De 
schooldirecteur dient de meerjaren schoolbegroting vervolgens in bij het College van 
Bestuur (CvB). Het CvB stelt vervolgens de meerjaren schoolbegroting voor het komende 
kalenderjaar vast. Daarbij wordt het voorbehoud gemaakt dat de meerjaren begroting van 
Consent wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
 
Tijdens de december vergadering van de GMR wordt de begroting van Consent van een 
advies voorzien. Tevens wordt in de maand december de begroting goedgekeurd door de 
Raad van Toezicht.  
 
Inkomsten 
Het overgrote deel van de inkomsten bestaat uit de vergoedingen (lumpsum) voor:  

 personeel  

 materieel  

 personeel & arbeidsmarktbeleid (P&A)  
 
De formatie die de school ontvangt voor personeel wordt per schooljaar bepaald op basis 
van het leerlingaantal van het betreffende schooljaar. De vergoeding die de school ontvangt 
voor materieel wordt per kalenderjaar bepaald op basis van het leerlingaantal op 1 oktober 
van het voorgaande jaar. De vergoeding die de school ontvangt voor P&A is gebaseerd op 
een percentage van de rijksvergoeding P&A. Dit percentage bedraagt 12%.  
 
De overige vergoedingen zijn deels afhankelijk van de leerling-populatie en verschillen 
hierdoor per school. Hierbij kan gedacht worden aan:  

 onderwijsachterstandsmiddelen 

 loonkostensubsidie 

 prestatiebox  

 lerarenbeurs  

 ouderbijdragen 

 eventueel opbrengsten uit medegebruik. 
 
Bij scholen welke een structurele groei van het leerlingenaantal niet langer kunnen 
opvangen met de toegekende formatie dan wel geconfronteerd worden met (andere) 
klemmende situaties op het gebied van de formatie, die zonder ingrijpen zouden leiden tot 
ernstige gevolgen voor de onderwijskwaliteit, wordt maatwerk geleverd. Daarnaast is voor 
scholen, die in de loop van een schooljaar sterk stijgen, een bovenschools budget voor 
flankerend beleid aanwezig. De administratieve verwerking van het bovenstaande vindt 
plaats op het bestuursbureau.  
 
Besteding  
De budgethouder (i.c. de schooldirecteur) is gemandateerd om binnen het aan hem/haar 
beschikbaar gestelde budget verplichtingen aan te gaan. Indien de verplichting hoger is dan 
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€ 25.000 (excl. BTW) geldt dat het College van Bestuur de uitgaande opdracht tekent. Voor 
bedragen tussen de € 10.000 en € 25.000 tekent de controller mee. 
Inkoopfacturen worden door de budgethouder getekend voor akkoord, waarna de facturen  
betaalbaar gesteld worden.  
 
Beheer  
De schooldirecteur is er verantwoordelijk voor dat de bestedingen binnen de beschikbaar 
gestelde budgetten blijven. Via het geautomatiseerde systeem kunnen schooldirecteuren op 
elk gewenst moment hun budgetten bekijken en desgewenst wijzigingen in de prognoses 
aan het bestuurs-bureau doorgeven. Per kwartaal vindt bovendien monitoring op de 
budgetten plaats vanuit het bestuursbureau. Daar waar nodig vindt een gesprek met de 
schooldirecteur plaats en worden acties genomen.  
 
Reserveringen voor groot onderhoud vinden plaats op bovenschools niveau.  
 
Sponsoring 
Voor eventuele sponsoring op De Saller gebruiken we het protocol ‘Spelregels sponsoring op 
scholen’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Wanneer wij sponsoring zoeken, of worden benaderd, volgen wij het stappenplan zoals die 
beschreven staat in dit protocol. Ook moet de medezeggenschapsraad van De Saller akkoord 
gaan met deze sponsoring. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met 
sponsoring willen omgaan moet de sponsoring aan een de volgende voorwaarden voldoen: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 
doelstelling van de school. 

- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 
de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in 
gevaar brengen. 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen 
die onze school aan het onderwijs stelt. 

 Zie: ‘Spelregels sponsoring op scholen’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. 

 
Verantwoording (wie, wat (jaarverslag), wanneer)  
Voor de verantwoording van haar financieel beleid en financiële positie stelt Stichting 
Consent jaarlijks jaarstukken op. Daarnaast wordt per kwartaal door het bestuursbureau een 
integrale managementrapportage opgesteld, waarin elementen terugkomen met betrekking 
tot financiën, leerlingaantallen, personeel en onderwijskwaliteit. Scholen die hierbij op 
onderdelen afwijken van de norm, dienen hierover verantwoording af te leggen richting het 
College van Bestuur.  
Daarnaast vindt verantwoording over het beleid van de school plaats tijdens de jaarlijkse 
schoolbezoeken met het College van Bestuur. 
 
De komende jaren wil De Saller graag investeren in: 
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- Materialen voor Wetenschap & Technologie, jaarlijkse scholing thematisch werken. 

- Vervangen van een aantal digiborden voor touchscreens. 

- De uitstraling van de school, ‘van binnen naar buiten’.  

- Een vakleerkracht Engels, waarbij we op zoek moeten naar sponsoring/ 
subsidiemogelijkheden e.d. 
 

 Zie: meerjarenbegroting De Saller, Consent/directie De Saller. Dit is een intern stuk, 
dat ligt bij Consent en De Saller. 

 
Huisvestings- en materieel beleid 
De Saller wil naast goed onderwijs, uiteraard de eerste prioriteit, ook graag ‘sprankelen’. 
Binnen het strategisch perspectief van Consent omschreven als profileren ‘van binnen naar 
buiten’.  
In het laatste kwartaal van 2019 zal er een begin gemaakt worden met deze ambitie. De 
Saller wil het schoolgebouw nog meer warmte laten uitstralen. In het bijzonder de centrale 
hal/trap van de school zal een verandering ondergaan. Ook andere ruimtes (personeels-
ruimte, directiekantoor en mediatheek) zullen een warmere, frisse uitstraling krijgen. Voor 
2019-2020 is daarvoor een bedrag vrijgemaakt. 
De komende jaren zullen er ook digiborden vervangen gaan worden voor touchscreens. In 
2021 zullen er in alle groepslokalen nieuwe borden geplaatst zijn.  
In 2018 is al het schoolmeubilair reeds vervangen en in de zomer van 2019 is het 
buitenschilderwerk gedaan aan het gehele gebouw. 
 
Vraagstukken over huisvesting worden veelal bovenschools door Consent geregeld in 
overleg met de Gemeente Losser. 
 

 Zie: meerjarenbegroting De Saller, Consent/directie De Saller. Dit is een intern stuk, 
dat ligt bij Consent en De Saller. 

 
Communicatie (intern en externen) 
ClassDojo is ons school- en oudercommunicatieportaal. Via een persoonlijk account hebben 
ouders contact met leerkrachten en blijven op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de 
school. Ons ouderportaal is eenvoudig te gebruiken op een computer, een iPad of een 
mobiele telefoon. Met dit communicatiemiddel hebben we reeds ingespeeld op de 
hedendaagse maatschappij. 
De Saller beseft dat wij ook (potentiële) ouders kunnen bereiken via de nieuwe media. 
Daarom is er in 2019 gestart met een Instagram-account en onderzoeken wij de 
mogelijkheden van het maken van vlogs en pitches. Voor PR is er structureel een bedrag 
begroot binnen de meerjarenbegroting. Op dit punt moeten we wel op zoek naar 
sponsoring, samenwerking o.i.d. 
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Vaststellingsverklaring Schoolplan 2019-2023 
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7. Gerelateerde documenten 
 

Naam document Bijlage 

 
1. Bestuursportfolio Consent 

  

 
 Zie bijlage 1 

 
2. Strategisch perspectief 2019-2023 

 

 
Dit document is op te vragen bij Consent en 
De Saller. 

 

 
3. Kompas 

 

 
Dit document is op te vragen bij Consent en 
De Saller. 
 

 
4. Meerjarenbeleidsplan 

 

 
Dit is een intern document en ligt bij Consent 
en De Saller. 
 

 
5. Protocol burgerschap 

 

 
Dit document is op te vragen bij Consent en 
De Saller. 
 

 
6. Schoolondersteuningsprofiel 

  

 
Het ondersteuningsprofiel is te vinden op 
www.saller.nl. 
 

 
7. Procedure schorsen en verwijderen 

  

 
De procedure van schorsen en verwijderen is 
te vinden in de schoolgids en staat op 
www.saller.nl. 
 

 
8. Schoolportfolio De Saller 

 
 Zie bijlage 2 

 
 

 
9. Protocol van intake naar overdracht 

 

 
Dit document is op te vragen bij De Saller. 

 
10. IPB-cyclus 

 
Dit document is op te vragen bij Consent en 
De Saller. 
 

 
11. Spelregels sponsoring op scholen 

 
Dit document is op te vragen bij Consent en 
De Saller. 
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Bijlage 1: Bestuursportfolio Consent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Strategisch perspectief 2019-2023 
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Bijlage 2: Schoolportfolio De Saller 
 
 



 


