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Voorwoord 

Inleiding 

Basisschool De Cirkel ligt in de wijk Plaswijck. We hebben twee gebouwen die dicht bij elkaar liggen. 
Locatie Brittenburg is voor de groepen 1 t/m 4. Locatie Rijnlust is voor de groepen 5 t/m 8. Onze 
school telt zo’n 300 leerlingen. Samen met het kinderdagverblijf, de peutergroep en voor- en 
naschoolse opvang van KMN Kind&Co vormen we een kindcentrum voor kinderen van 0 tot en met 
12 jaar. We zien graag dat uw kind zich thuis voelt bij ons. Daarom creëren we een warme, veilige én 
uitdagende omgeving.  
 
Wij zijn een katholieke school en geloven in de respectvolle ontmoeting van mens tot mens. Ideeën, 
meningen en twijfels mogen gedeeld worden en zaken mogen ter discussie worden gesteld. Zo leren 
we van elkaar en groeien we. Ongeacht waar u vandaan komt en wat u gelooft: u en uw kind zijn 
welkom op De Cirkel. 
 
De bril waardoor we naar kinderen kijken: wij geloven dat jij bijzonder bent en wij beloven dat het 
begint bij jou. Het betekent dat je op de Cirkel mag ontdekken wie je bent, waar je van houdt en wat 
je kan. Dit maken we waar door te werken vanuit onze waarden: verbindend, vindingrijk en vierend. 
Daarover leest u meer in dit schoolplan. 
 
We combineren klassiek leren op basis van beproefde methodes met onderwijs waarin 
onderzoekend en ondernemend leren centraal staat. Ons ervaren team zorgt met moderne middelen 
voor goede leerresultaten en daagt onze leerlingen uit hun talenten te ontwikkelen. 
 
Het schoolplan van De Cirkel is gebaseerd op strategische koers 2019-2022 van De Groeiling: 
https://degroeiling.nl/over-ons/strategisch-beleid/ 
Het schoolplan bestrijkt een periode van twee jaar en wordt in het voorjaar van 2022 geëvalueerd. 
Vervolgens worden de doelen bijgesteld voor schooljaar 2022-2023 en 2023-2024. 
 
 
Instemming van de medezeggenschapsraad op 6 oktober 2020 en 7 februari 2023 
Vastgesteld door het College van Bestuur op 12 oktober 2020 

 

  

https://degroeiling.nl/over-ons/strategisch-beleid/
https://degroeiling.nl/over-ons/strategisch-beleid/
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1. Waar staan wij voor? 

1.1. Onze missie 

Kinderen voorbereiden op het zelfstandig innemen van hun plek in het voortgezet onderwijs en de 
maatschappij: kinderen laten ontdekken wie zij zijn en hen helpen doelen te bereiken, door 
persoonlijke en gezamenlijke groei.  
 

1.2. Onze visie 

Visie van De Groeiling: 
Ieder kind, iedere medewerker en iedere school is uniek. Wij stimuleren eigen inbreng en het 
ontwikkelen van eigenheid. Wij denken dat kinderen, medewerkers en scholen zich het best 
ontwikkelen door ze vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. Wij 
zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving en passende begeleiding. We aarzelen niet 
om bij te sturen. 
 
Behalve aan ruimte voor eigenheid werken wij ook aan gezamenlijkheid. Samen bereiken wij meer 
dan alleen. Daarbij maken wij slim gebruik van onze verschillen. Wij geloven in de kracht van 
diversiteit: in de klas, in het team en in onze groep van scholen. Wij brengen verschillende visies en 
denkbeelden samen, zodat wij in gezamenlijkheid kunnen werken aan een scherpere koers en een 
betere maatschappij.  
 
Wij staan open voor leerlingen en ouders met een verschillende culturele en religieuze achtergrond, 
voor medewerkers met verschillende opvattingen over onderwijs en voor scholen met verschillende 
onderwijsconcepten en methodieken. Daarbij stellen we één belangrijke voorwaarde: dat de 
leerlingen, ouders, medewerkers en scholen bereid zijn aan te sluiten op onze gezamenlijke keuzes 
en koers. 
 
Visie van De Cirkel: 
"Waar je ook vandaag komt, wat jouw wortels ook zijn en waar je ook in gelooft: je bent welkom bij 
ons. De ontmoeting met jou en met jouw ideeën is voor ons het meest belangrijk. Je mag delen wat 
je vindt en vertellen waar je over twijfelt. Je mag er je eigen mening over hebben en dingen ter 
discussie stellen. Je hebt de vrijheid om niet alles te geloven. Het begint bij jou". 
 
Wij werken altijd vanuit de waarden: verbindend, vindingrijk en vierend. 
Dit betekent dat: 
- wij luisteren naar de mening van kinderen en aandacht geven aan samenwerken (verbindend) 
- wij ruimte geven aan kinderen en hun eigen creativiteit (vindingrijk) 
- wij het kind zien en kwaliteiten en valkuilen waarderen (vierend) 
 
In ons identiteitsdocument zijn deze waarden verder uitgewerkt: id-de-cirkel-alles-begint-bij-jou 

 

 

https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/85/id-de-cirkel-alles-begint-bij-jou.pptx
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1.3. Onze beloften aan kinderen ouders en onszelf 

De kernwaarden van De Groeiling zijn beschreven in drie beloften die de komende jaren leidend zijn 
in alles wat wij doen. 
• Wij werken vanuit oprechtheid en vertrouwen. 
• Wij ontdekken en ontwikkelen onszelf, ook door vallen en opstaan. 
• Wij luisteren met aandacht en geven gehoor aan elkaar om verder te komen. 
 
Wij doen dit met plezier, in ontspannenheid én vanuit onze christelijke traditie. Iedere dag weer. Als 
bestuur, op de school en in de groep. Daarin zijn wij het voorbeeld voor onze leerlingen. 
 
De belofte van De Cirkel: 
"Wij beloven dat het begint bij jou. 
De Cirkel is jouw speelveld. 
Jij mag ontdekken wie je bent, 
waar je van houdt en wat je kan. 
Je durft een volgende stap te zetten. 
Dat doe je in verbinding met ons en met anderen." 
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2. Ons onderwijsaanbod  

2.1. Inleiding 

Wij zoeken de balans tussen basiskennis, vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming. Wij maken 
gerichte keuzes om zo voor kinderen en ouders het verschil te kunnen maken. Iedere school heeft 
een goede balans tussen de eigen keuzes en de gezamenlijke koers van De Groeiling. 
 
Voor ons handelen op De Cirkel betekent het dat: 
1. we handelingsgericht werken;  
2. we leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces; 
3. we een rijke leeromgeving en uitdagende leersituaties creëren, waarbij de input van leerlingen 
wordt meegenomen; 
4. we leerlingen leren om sociaal vaardig te worden; 
5. we leerlingen leren samen te werken, probleemoplossend te werken én leren een eigen mening te 
vormen en de mening van een ander te respecteren. 
 

2.2. Kwalificatie: de basiskennis 

Wat willen wij de komende jaren bereiken? 
Wij leggen de focus op: 
- (begrijpend) rekenen 
- begrijpend lezen en luisteren 
Ook bieden wij de leerstrategieën aan die hierbij effectief zijn. 
 
Waarom willen wij dit de komende jaren bereiken?  
Deze basiskennis en leerstrategieën bepalen het succes van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 
ongeacht het onderwijstype en -niveau. 
 
Hoe willen wij dit in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 bereiken?  
- Voortzetting van het leertraject rekenen, dat in schooljaar 2019-2020 gestart is. Zie bijgaand 
document: leertraject-rekenen-juni-2019 
- Leesonderwijs verbeteren: implementatie van Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl, uitwisseling tussen 
leerkrachten stimuleren, bevorderen van de leesmotivatie bij kinderen. 
- Vanuit onze visie op onderwijs aan het jonge kind richten wij de ruimtes van de kleuterbouw en de 
gemeenschappelijke ruimtes op locatie Brittenburg opnieuw in. 
 
Voor alle vakgebieden geldt dat we inzetten op het verbeteren van leerkrachtvaardigheden, omdat 
we ervan overtuigd zijn dat de leerkracht een cruciale rol heeft om kinderen tot leren te brengen. 
Tevens zetten we in op het stimuleren van eigenaarschap bij de kinderen en betrekken we hen bij 
hun eigen leerproces. 
 
De doelen voor de komende 2 jaar zijn uitgewerkt in bijgaande presentatie: uitgewerkte-visie-van-
basisschool-de-cirkel-incl-doelen-2020-2022-26-5https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-
BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/88/leertraject-rekenen-juni-2019.docx 

 

  

https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/88/leertraject-rekenen-juni-2019.docx
https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/88/uitgewerkte-visie-van-basisschool-de-cirkel-incl-doelen-2020-2022-26-5.pptx
https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/88/uitgewerkte-visie-van-basisschool-de-cirkel-incl-doelen-2020-2022-26-5.pptx
https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/88/leertraject-rekenen-juni-2019.docx
https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/88/leertraject-rekenen-juni-2019.docx
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Hoe willen wij dit in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 bereiken? 

Tussenevaluatie: in schooljaar 2021-2022 hebben we een audit laten uitvoeren door 

onderwijskundige Alfons Flik. Met als doel scherp te krijgen hoe we ons onderwijs nog verder kunnen 

verbeteren. Tevens heeft een van onze leerkrachten onderzoek gedaan naar het begrijpend 

leesonderwijs op De Cirkel en aanbevelingen gedaan: Effectief leesonderwijs op de cirkel. 

We gaan de volgende adviezen uitvoeren: 

• Het aanstellen en opleiden van twee collega’s als instructional leader (elk 0,2 wtf) om de 
onderwijskwaliteit te monitoren en borgen;  

• EDI-traject: kennis over effectieve directe instructie (EDI) levend houden tijdens studiedagen, 
lesbezoeken EDI door instructional leaders en collegiale consultatie; 

• Aandacht voor borging door wat we doen om te zetten in kwaliteitskaarten; 

• Planmatig werken laten terugkomen in de jaarkalender; 

• Verbeterplan leesonderwijs. 
 

Rekenen: 

• Borgen van het leertraject rekenen; 

• Uitvoeren/monitoren van het automatiseringsplan rekenen; 

• Lessen observeren en feedbackgesprekken voeren (waaronder EDI). 

Begrijpend lezen en luisteren: 

• Uitvoeren van het verbeterplan lezen: leesonderwijs vanuit een thema, gezamenlijk thema’s 

voorbereiden en evalueren, didactische overlegmomenten, opstellen van een leesbeleid, 

elke dag voorlezen. Dat betekent dat Nieuwsbegrip niet meer de belangrijkste bron is voor 

de begrijpend leeslessen; 

• Twee collega’s worden gedurende 1 ½ jaar opgeleid tot taal/leescoördinator. 

 

 

2.3. Vaardigheden: nu en in de toekomst 

Wat willen wij de komende jaren bereiken? 
Wij leren onze kinderen: 
- samenwerken 
- problemen herkennen en oplossen 
- weloverwogen een eigen mening vormen. 
 
Waarom willen wij dit de komende jaren bereiken?  
Deze vaardigheden zijn van belang in het voortgezet onderwijs. Ze zullen ook belangrijk zijn in het 
nieuwe curriculum voor het basisonderwijs. Het zijn de vaardigheden van de toekomst, die we 
leerlingen nu al willen meegeven. 
 
Hoe willen wij dit de komende jaren bereiken?  
Wij stellen vakken als geschiedenis en wereldoriëntatie in dienst van het aanleren van vaardigheden. 
We ontwikkelen een visie op W&T onderwijs (wetenschap en techniek) en implementeren een 
methode of methodiek die daarbij aansluit. 

https://degroeiling.sharepoint.com/scholen/cirkel/Team/Leesonderwijs/Presentatie%20effectief%20leesonderwijs%20op%20de%20cirkel.pptx
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2.4. Socialisatie: identiteit en burgerschap 

Boodschap aan de leerling 
"Het raakt ons als jij jezelf niet kunt zijn. 
Het gaat ons aan het hart als je het contact verliest. Jij met jezelf en wij met jou. 
Als je jezelf niet meer zien en daardoor de ander ook niet. 
Wij kunnen het niet verdragen als jij, in welke situatie dan ook, niet gelooft dat je een volgende stap 
kunt zetten." 
 
Dit betekent dat je weet hoe je kunt samenwerken en -spelen met anderen, waarbij je je eigen 
grenzen kunt aangeven en die van een ander respecteert. 
 
Wat willen wij de komende jaren bereiken? 
Wij leren onze kinderen om: 
- zorgzaam te zijn 
- de eigenheid van een ander te respecteren. 
 
Daarnaast willen we op goede wijze uitvoering geven aan onze wettelijke burgerschapsopdracht. 
 
Waarom willen wij dit de komende jaren bereiken?  
Wij vinden zorgzaamheid en respect voor anderen de basis voor goed burgerschap. Deze waarden 
vormen de essentie van onze christelijke identiteit. Ook andere burgerschapswaarden willen we 
beredeneerd in het onderwijsaanbod laten terugkomen. 
 
Hoe willen wij dit de komende jaren bereiken? 
- We leren een gemeenschappelijke taal spreken, waarbij begrippen uit Kwink (onze methode voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling) als uitgangspunt worden genomen; 
- We leren kinderen een eigen mening te hebben, te luisteren naar de mening en ideeën van anderen 
en deze te respecteren; 
- We brengen in kaart welke activiteiten we doen op het gebied van burgerschap en op welke 
gebieden eventueel aanvulling nodig is. 
 
 

2.5. Persoonsvorming: ontwikkeling van kinderen  
 
Wat willen wij de komende jaren bereiken?" 
We leren leerlingen vertrouwen te hebben in zichzelf en hun kwaliteiten en valkuilen te kennen. 
 
Waarom willen wij dit de komende jaren bereiken? 
Wij vinden zelfinzicht cruciaal in de eigen ontwikkeling van kinderen. Wij willen kinderen niet alleen 
leren hun talenten te benutten, maar ook leren in te zien waar ze minder goed in zijn en hoe ze 
daarmee kunnen omgaan. 
 
Hoe willen wij dit de komende twee jaren bereiken?  
- Wij dragen uit dat een kind groeit door vallen en opstaan; 
- Wij geven onze leerlingen complimenten en staan stil bij wat goed gaat; 
- Wij geven zelf het goede voorbeeld en vragen de leerlingen om feedback; 
- Vanaf groep 5 gaan leerling, ouder(s) en leerkracht samen in gesprek over de voortgang op school 
en persoonlijke leerdoelen. 
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3. Ons pedagogisch beleid 

3.1. Inleiding 

Visie op gedrag  
Elk kind is bijzonder. Op De Cirkel gaat iedereen respectvol met elkaar om.  
We streven ernaar dat ieder kind zich gezien voelt, een stem krijgt en leert samenwerken. We leren 
kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en zich verantwoordelijk te voelen voor 
elkaar en de groep.  
 
We staan op De Cirkel open voor de verschillen tussen mensen. Iedereen mag er zijn. In de omgang 
met elkaar leren we de kinderen om samen, op een positieve manier, oplossingsgericht te denken en 
daarnaar te handelen. Door positief met elkaar om te gaan, creëren we een veilig pedagogisch 
klimaat waar ruimte is om te leren van en met elkaar. Dit bereiken we mede door 
gedragsverwachtingen uit te spreken.  
 
Dit betekent dat:  

• We respectvol met elkaar omgaan 

• Verschillen er mogen zijn 

• Ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen gedrag en dat van de groep 

• Ik bijdraag aan een positieve, oplossingsgerichte aanpak.  
 

Wij handelen vanuit onze visie op gedrag en het daarbij behorende gedragsprotocol: als een kind 
ongewenst gedrag vertoont, spreken wij het daarop aan. De insteek is om het kind ervan te laten 
leren. 
 

3.2. Wat willen wij bereiken? 

Elke leerkracht creëert een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen alle kinderen een volgende 
ontwikkelstap kunnen en durven zetten. De leerkracht monitort wat er in de groep gebeurt en 
handelt daarnaar. Indien nodig wordt de intern begeleider betrokken en wordt er op maat een plan 
gemaakt voor de groep. 
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4. Ons kindcentrum 

4.1. Inleiding 

KMN Kind & Co is onze strategische partner voor kinderdagverblijf, peuter- en 
buitenschoolseopvang. Samen vormen we een kindcentrum met onderwijs voor kinderen van 0 t/m 
12 jaar.  
 

4.2. Wat willen wij bereiken? 

Wat willen wij de komende jaren bereiken? 
- start van een kinderdagverblijf (1 groep) van 0-4 jaar; 
- peutergroep (2-4 jaar): 4 dagen per week en VVE gecertificeerd; 
- voor- en naschoolse opvang: 5 dagen per week; 
- samenwerking verder versterken: één pedagogisch beleid en een doorlopende ontwikkellijn vanuit 
de peutergroep naar de kleuterbouw, inzet van een pedagogisch medewerker bij extra 
onderwijsondersteuning. 
 
Waarom willen wij dit de komende jaren bereiken?  
- door een kinderdagverblijfgroep te openen, kunnen we toegroeien naar een volwaardig 
kindcentrum; 
- met peuteropvang in de school kunnen peuters spelenderwijs wennen aan de schoolomgeving; 
- een peuteropvang biedt mogelijkheden om vroegtijdig in te zetten op het voorkomen van taal- en 
andere achterstanden; 
- goede aansluiting tussen voor-/naschoolse opvang en school. 
 
Hoe willen wij dit de komende jaren bereiken?  
- kinderdagverblijf en peutergroep sluiten aan bij thema's en activiteiten van de kleuterbouw 
- activiteiten zoals het zomerfeest worden gezamenlijk georganiseerd 
- inzet van een pedagogisch medewerker bij extra begeleiding van kinderen, bijvoorbeeld 
VVE/taalstimulering 
- aanvullend op de senior pedagogisch medewerker van KMN Kind&Co gaat de 
onderbouwcoördinator van school een rol spelen bij de aansturing van de pedagogisch medewerkers 
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5. Ons team 

5.1. Inleiding 

Wij zijn tevreden over ons team als wij: 
 
- doelgericht werken aan het verbeteren van ons onderwijs 
- met plezier leren en werken in een ontspannen sfeer 
- samenwerken en bewust gebruikmaken van onze gezamenlijke kracht 
- zorgzaam zijn voor elkaar en ruimte geven aan ieders eigenheid 
- onszelf blijven ontwikkelen en elkaar daarbij helpen 
 

5.2. Wat willen wij bereiken? 

Wat willen we bereiken: 
- het verder toewerken naar een professionele leergemeenschap 
- het opfrissen van de kennis over handelingsgericht en deze nog bewuster toepassen 
- het vergroten van leerkrachtvaardigheden  
- We werken met een handelingswijzer voor verrijking/meerbegaafdenonderwijs. 
- het opleiden van stagiaires. Wij zijn een opleidingsschool voor PABO-studenten van Thomas More 
(HBO) en voor onderwijsassistenten van diverse MBO opleidingen. 
 
Hoe willen wij dit de komende jaren bereiken 
- elke leerkracht neemt deel aan een ontwikkelgroep met een vakinhoudelijke specialisatie; 
- het leertraject rekenen met bijbehorende bordsessies, lesobservaties en gezamenlijke 
lesvoorbereiding is gericht op het vergroten van leerkrachtvaardigheden; 
- handelingsgericht werken maakt onderdeel uit van de reguliere zorgcyclus; 
- effectieve inzet van werkdrukmiddelen en zorgen voor een goede verdeling van de 
werkzaamheden; 
- voor het opleiden van stagiaires maken we gebruik van een bovenschoolse schoolopleider. Er is 
extra aandacht voor de begeleiding van startende leerkrachten. 
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6. Onze ouders 

6.1. Inleiding 

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van de 
leerlingen vinden we het belangrijk constructief samen te werken met ouders. Uitgangspunten 
daarbij zijn gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer ouders vragen hebben of 
zich zorgen maken, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. 
 

6.2. Wat willen wij bereiken? 

Wat willen wij de komende jaren bereiken? 
Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en bij onderschoolse activiteiten. 
 
Waarom willen wij dit de komende jaren bereiken? 
- alleen door elkaar goed te informeren en regelmatig te spreken kunnen wij kinderen laten groeien 
- ouders en verzorgers hebben het recht te weten hoe hun kind zich ontwikkelt 
- voor de ontwikkeling van de school en alle aanvullende activiteiten is de inzet van ouders en 
verzorgers cruciaal 
 
Hoe willen wij dit de komende jaren bereiken 
- actief gebruik van Social Schools als oudercommunicatieapp 
- wensen en mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot ouderbetrokkenheid, waaronder de 
wenselijkheid van ouder-/kindgesprekken in de groepen 1 t/m 4 
- ouder-/kindgesprekken als vast onderdeel van de gesprekkencyclus in de groepen 5 t/m 8. 
- versterken van de samenwerking met ouders/verzorgers in medezeggenschap en ouderraad  
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Bijlagen 

Overige verplichte onderdelen van het schoolplan 

Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke (specifieke) ondersteuning wij 
kunnen bieden aan leerlingen. Hier staat ook beschreven wat wij aan taalachterstanden doen (o.a. 
VVE). Het SOP vindt u hier: sop-cirkel-definitief-2020 

 

Personeel 
In het Groeiling nascholingsbeleid staat beschreven hoe onze medewerkers aan de 
bevoegdheidseisen voldoen en hoe zij hun bekwaamheden onderhouden. In het algemene Groeiling 
personeelsbeleid staan de maatregelen genoemd om tot evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de schoolleiding te komen (artikel 30 WPO). 

 

Kwaliteitszorg 
In het Groeiling kwaliteitsbeleid staat beschreven hoe wij zorgdragen voor een goede kwaliteit 
binnen onze scholen. In het kwaliteitsbeleid van De Cirkel staat beschreven wat dat betekent op 
schoolniveau: kwaliteitszorg-cirkel-mrt-2019. Tevens is er een zorgplan, waarin beschreven staat hoe 
de school omgaat met zorg en de ontwikkeling van kinderen. De documenten zijn te vinden op onze 
website: Jaarkalender en schoolgids en meer (cirkelgouda.nl). 

 

Sponsorbeleid 
Het Groeiling brede sponsorbeleid is te vinden op www.degroeiling.nl 
 

https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/97/sop-cirkel-definitief-2020.pdf
https://login.schoolmonitor.nl/page/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/97/kwaliteitszorg-cirkel-mrt-2019.pdf
https://www.cirkelgouda.nl/praktische-info/jaarkalender-en-schoolgids/
http://www.degroeiling.nl/

