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Voorwoord 
 
 
0.1  Doelen van het plan. 
De doelen van dit schoolplan zijn: 

1. Als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de periode van 1 
augustus 2015 t/m 31 juli 2019 voor CBS De Wel het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, 
algemeen strategisch beleid, financieel beleid, materieel beleid, relationeel beleid en het beleid ten 
aanzien van de kwaliteitszorg is en van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken. 

2. Dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling. 
3. Voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan. 

 
0.2  Functies van het plan 
Dit schoolplan zal fungeren als: 

1. Uitgangspunt voor de planning per schooljaar. 
2. Verantwoordingsdocument in de richting van de landelijke overheid. 

 
0.3  Procedure voor het opstellen van het plan. 
Dit schoolplan is opgesteld door K. Zoer, directeur van de Wel. De teamleden van de school hebben gegevens 
aangeleverd.  
De hoofdstukken 1 (Onze school), 2 (De opdracht van onze school) en 3 (De onderwijskundige vormgeving van 
onze school) zijn vastgesteld.  
De inhoud van hoofdstuk 4 t/m hoofdstuk 5 betreft bovenschools beleid op het gebied van personeel, financiën en 
zorg. Dit gedeelte van het schoolplan is geschreven door K. Fokkinga, bovenschools directeur van de Vereniging 
voor PCBO in de gemeente Dantumadeel. 
Het Algemeen Bestuur van deze Vereniging is het bevoegd gezag van de Wel.  

 
0.4  Verwijzingen 
In dit schoolplan wordt verwezen naar: 

Diverse beleidsplannen, protocollen en de schoolgids van De Wel. 

 
0.5  Bronnen. 
Bij het maken van dit schoolplan zijn  
Schoolplan 2011-2015, zorgplan, diverse schoolbeleidsplannen en schoolgids van de Wel geraadpleegd. 

 
0.6  Status van het plan. 
Dit schoolplan is besproken met alle geledingen van de school en voorgelegd en vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur. De medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd. Zie bijlagen 1 en 2. 

 
0.7  Evaluatie van het plan. 
Bij het evalueren van de schooljaarplannen voor de komende schooljaren zal bekeken worden of hoofdstuk 7 van 
het schoolplan bijgesteld moet worden. Evaluatiegegevens die bij het opstellen van het volgende plan pas 
verwerkt zullen worden, zullen als aantekening bij de betreffende hoofdstukken en paragrafen worden genoteerd. 
 
 

0.8  Evaluatie van het afgelopen schoolplan periode 2011-2015. 
In het schoolplan 2015-2019 zal verwezen worden en toelichting gegeven worden over wat de afgelopen jaren 
wel of niet gerealiseerd is. Daarnaast hebben er in de afgelopen schoolplanperiode ook evaluatiemomenten 
plaatsgevonden, zoals in 0.7 beschreven staan, waardoor er bijstellingen hebben plaats gevonden. 

Mevr. A. Doornbos heeft haar functie aan het eind van het schooljaar 2013-2014 als directeur van de Wel 
neergelegd. In augustus heeft dhr.P. Van der Sluis, als interim directeur, tot 1 februari de werkzaamheden 
overgenomen. Op 1 februari is dhr. K. Zoer benoemd als nieuwe directeur op de Wel. Door deze wisseling zijn er 
geen nieuwe en/of grote onderwijsinhoudelijke veranderingen ingang gezet, maar zijn de beleidsvoornemens 
t.a.v. opbrengstgericht werken, de planmatige zorg, professionalisering van leerkrachten, visieontwikkeling en 
ouderbetrokkenheid door ontwikkeld. Verder is de communicatie, zowel intern als extern, verbeterd. Tot slot is er 
ingezet op de verdere  continuering van de organisatie als geheel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Schoolplan 2015-2016                                                                                                            4 

 

Hoofdstuk 1: Onze school 
 

1.1 De school in haar specifieke situatie                       

Onze gemeente Dantumadeel telt openbare basisscholen, bijzondere basisscholen, een bijzondere school voor 
zeer moeilijk lerende kinderen en een christelijke school voor MAVO. 
Onze school behoort tot de vereniging voor PCBO in de gemeente Dantumadeel welke zeven basisscholen onder 
zijn beheer heeft. De school is opgericht in 1890 en staat in een klein dorp van ongeveer 1500 inwoners en is 
tevens de enige basisschool in Broeksterwoude. 
De school is in 2007 verbouwd en uitgebreid waardoor betere mogelijkheden zijn gecreëerd om onze 
onderwijsvisie uit te voeren.  
In het kader van het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken we reeds een aantal jaren 
intensief samen met peuterspeelzaal "De Pjuttekroade". Per 1 mei 2007 is deze peuterspeelzaal gehuisvest in 
onze school.  
 

 
 
1.2 Leerlingen- en ouderpopulatie                           
Onze leerlingen behoren voor 99 % tot de Nederlandse bevolkingsgroep. Van deze leerlingen spreekt ongeveer 
70% thuis de Friese taal en zo'n 10% wordt tweetalig opgevoed (hoofdzakelijk in de Friese en Nederlandse taal). 
De overige leerlingen spreken thuis Nederlands. 
Van de ouders / verzorgers heeft 13 % een universitaire of HBO- opleiding en 42 % een MBO-opleiding voltooid. 
De overigen volstaan met één of andere vorm van voortgezet onderwijs (Havo-vwo 11% en vmbo 34%).   
Het leerlingenaantal is in de loop der jaren stabiel gebleken. In oktober 2010 stonden er  146 leerlingen 
ingeschreven en in oktober 2014 was dit gestegen naar 148 leerlingen.  
De verwachting is dat het aantal ingeschreven leerlingen tot 2019 rond de 110 zal liggen.  
De achtergrond van de leerlingen speelt een rol in het leerstofaanbod en de didactische aanpak. Uit de resultaten 
van inspectie-opbrengstonderzoek (2012) blijkt dat er ontwikkelpunten zijn op de volgende 
indicatoren:kwaliteitsaspect: 6, 7 en 8 

             Verwijzing naar het inspectieverslag en uit het schoolplan onder de SWOT-analyse. 

1.3 Het beeld van de school bij ouders en leerlingen                          

De meest directe omgeving van onze school wordt gevormd door de ouders. Vandaar dat wij eens in de vier jaar 
aan hen vragen wat zij van onze school vinden. De resultaten van deze enquêtes worden, waar van toepassing, 
meegenomen in het verbeterplan van de school. 
Het gemiddelde rapportcijfer dat de ouders aan onze school geven is een 6.8; De waardering van de ouders is 
daarmee ‘ruim voldoende.’  De ouders zijn over het algemeen gematigd tevreden over de school. In de algemene 
waardering is een daling te bespeuren van 7.6 naar 6.8. Pluspunten (score > 88%) noemen de ouders dat men 
zich goed thuis voelt op school. Daarnaast is 92% van de ouders tevreden over de vorderingen. Andere positieve 
punten zijn o.a.: Ouders voelen zich gehoord (96%), inzet en motivatie van de leerkrachten (96%), het 
pedagogisch handelen (96%), vakbekwaamheid leerkrachten, de sfeer in de klas en schoolgebouw. 
Aandachtspunten zijn: veiligheid naar school, hygiëne en netheid in school, pestgedrag, regels/rust/orde op 
school, de huidige schooltijden.                                                                                                                    
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 geven als cijfer een 8.0 aan de school. Hun pluspunten zijn dat de leerlingen 
het leuk vinden om naar school te gaan(35%).Verder vindt 65% dat je op onze school veel leert. 65% van de 
kinderen denkt nooit ‘zat ik maar op een andere school.’ De leerlingen waarderen de uitstapjes. Als kritiekpunten 
noemen zij de rust in de klas, het vak aardrijkskunde en de omgang van de leerling onderling verdient aandacht.  

             Verwijzing naar de tevredenheidsmetingen. 
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1.4 Onze interne sterkte/zwakteanalyse                            

Om vast te stellen welke kwaliteit wij leveren hebben we een interne analyse uitgevoerd.  
We hebben met ons team gesproken over de volgende aspecten van onze school: strategie, missie, structuur, 
cultuur, systemen, personeel/team, leerstijl en basisvaardigheden. Daarnaast zijn de resultaten van het 
personeelstevredenheidsonderzoek geanalyseerd. We hebben gediscussieerd over de sterkte of zwakte van 
deze aspecten en over het belang dat wij eraan hechten. Verder zal het verslag van het inspectiebezoek 
meegenomen worden. Ten slotte hebben we de tevredenheidspeilingen onder de ouders en leerlingen 
meegewogen. 
Zodoende kunnen we het volgende rapport voor onszelf maken, in de vorm van de belangrijkste sterke en 
zwakke punten. De sterke punten willen we verder benutten en uitbouwen. De zwakke punten zien we als 
verbeterpunten. We hebben 'ons rapport' samen vastgesteld. 
 
De missie en visie vormen samen met de algemene doelen en uitgangspunten een beleidskader voor goed 
onderwijs op onze school. Dat kader hebben we bij de interne analyse onderzocht. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelpunten: 
 

Ontwikkelpunten - team: Ontwikkelpunten – ouders MR-Schoolraad: 
 Beter onderhoud ICT 

 Algemene rust/orde/duidelijke 
regels/consequenties 

 3-talig onderwijs 

 Optimalisering zorg 

 Pedagogisch klimaat 

 Saamhorigheid personeel 

 Meer ondersteuning in de klas 

 Doorgaande lijn in de OB 

 Communicatie/duidelijkheid 

 Ouderbetrokkenheid  

 Communicatie ouders - school 

 Coaching leerkrachten m.b.t. passend onderwijs 

 Ouderbetrokkenheid bevorderen 

 Structuur/duidelijkheid 

 Veiligheid omgeving 

Ontwikkelpunten – inspectiebezoek 2012: 

 Kwaliteitsaspect 6 afstemming 
De afstemming van de instructie op de verschillen 
in ontwikkeling van de leerlingen. 

 Kwaliteitsaspect 7 begeleiding 
Het systematisch volgen en analyseren van de 
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

 Kwaliteitsaspect 8 zorg 
- Op basis van een analyse van de 

verzamelde gegevens bepaalt de school de 
aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 

- De school voert de zorg planmatig uit. 
- De school evalueert regelmatig de effecten 

van de zorg. 
 

Ontwikkelpunten – Interne Audit: 
-Er is op de Wel de afgelopen jaren ingezet op verbetering van de 
kwaliteit van onderwijs, op verhoging van de competenties bij 
verschillende leerkrachten (door bijv. volgen van individuele opleiding  
of teamcursus) en op de professionele houding van de leraren. 
De sfeer binnen het team is goed, men gaat respectvol met elkaar om 
en kan elkaar aanspreken op gedrag. 
Echter, het kritisch kijken naar eigen gedrag en zonder voorbehoud 
werken vanuit teamafspraken die zijn vastgesteld moet worden 
ontwikkeld. 
-Door het maken van trendanalyses is er al een goed beeld ontstaan 
als het gaat om tussen en eindopbrengsten.  
Op schoolniveau worden de gegevens geëvalueerd , waardoor 
mogelijke oorzaken van tegenvallende opbrengsten benoemd worden 
en doelmatige en/of preventieve aanpak volgt (voorbeeld ; cursus 
nieuwsbegrip). Op groeps- en leerling niveau moeten de gegevens 
echter beter worden geanalyseerd. De Iber kan hier een begeleidende 
rol in spelen tijdens de groepsbesprekingen. 
-Verder wordt aanbevolen om de verschillende rollen in het team nog 
eens te belichten. Waar ligt de taak en verantwoordelijkheid van de 
leerkracht en waar die van de Iber als het gaat om het maken van 
analyses van de toetsen. Op dit moment zijn de analyses nog erg 
basaal. Daarmee ontnemen de leerkrachten zich de mogelijkheid om 
het onderwijs aanbod af te stemmen op de ontwikkeling van de 
leerlingen. De ELB cusus biedt de IBer de mogelijkheid om samen met 
de leerkracht tot betere analyses en diagnoses te komen. 
-Er zal een heldere taakafbakening moeten komen tussen directie en 
begeleider. Bij de IBer zal de nadruk gelegd moeten worden op de 
begeleidende rol voor collega’s. Daarbij zullen beide, directie en IBer, 
verantwoordelijk moeten zijn voor de signalering van problemen. De 
directie moet echter verantwoordelijk zijn voor uitvoering, aansturing 
en evaluatie van onderwijsverbeteringen. 

 
De volgende 3 onderdelen vormen het speerpunt in de schoolontwikkeling voor 2015-2016, gerelateerd aan de 
visie van onze school: 

1. Het pedagogisch klimaat. 
2. Het 3-talig onderwijs. 
3. Gepersonaliseerd onderwijs. 

             Verwijzing naar de SWOT-analyse. 
             Verwijzing naar de interne audit 
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Hoofdstuk 2: de opdracht van onze school 
 

2.1  Onze missie en visie: Waar we voor staan                       

Vanuit onze protestants christelijke identiteit besteden we optimale zorg aan de invulling en uitvoering 
van onze kernbegrippen "kwaliteit en saamhorigheid" vertaald naar de visie op leren, pedagogisch 
klimaat en professionele organisatie. 
 
Kwaliteit en saamhorigheid zijn kernbegrippen binnen ons onderwijs. Met "kwaliteit" bedoelen we een 
systematische aandacht voor verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs, het realiseren van een 
breed en gevarieerd onderwijsaanbod met optimale zorg voor de persoonlijke ontwikkeling. Onder 
"saamhorigheid" verstaan we de persoonlijke verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar, ouders 
als partners in onderwijs en opvoeding en respectvolle omgang met elkaar in een prettig en veilig 
schoolklimaat met optimale ontwikkelingskansen.  
In onze visie willen we dit op de volgende wijze bewerkstelligen: 
 
Visie op leren: 
Wat maakt leren gelukkig, gezond en kwalitatief goed voor leerlingen, ouders en leerkrachten? “In 
ons leren stimuleren wij elk kind om zich maximaal te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening 
met talenten en beperkingen. De basis hiervoor is dat een kind zich veilig voelt op school en 
met plezier naar school gaat.” 

Visie op pedagogisch klimaat:                                                                                                               
“In 2024 staat de Wel bekend als een veilige en leerzame plek om je te vormen en te 
ontwikkelen. De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn betrokken en willen samen zorg dragen 
voor een gelukkig en gezond schoolklimaat.”                                                                                                       

Visie op professionele communicatie: 
Wat maakt een team gelukkig en gezond voor leerlingen, ouders en leerkrachten? “Als team willen 
we een open en professioneel team, dat elkaar helpt en steunt.” “Together Everybody Achieves 
More.” 

Onderwijs is een samenspel van twee factoren: enerzijds concrete levensomstandigheden, anderzijds 
een overtuiging over wat waardevol is. Vanuit een onderwijs en vorming die gericht is op de 
ontwikkeling en capaciteiten van geheel het kind leert de traditie ons dat twee relaties fundamenteel 
zijn voor de menswording. Dat is de liefde tot God en de liefde tot de naaste.  
In de dialoog met God en in de ontmoeting met de ander wordt het individu tot persoon. 
We willen onze leerlingen in ethisch opzicht groter laten "groeien" en hen hoop en verwachting 
meegeven. Wij houden in ons onderwijs rekening met de unieke geaardheid van elk kind, maar 
kinderen krijgen bij ons ook de kans om uniek te worden! Wij zien onze school in de eerste plaats dan 
ook als een pedagogisch instituut. 
 
Het gaat in ons onderwijs dus niet uitsluitend om het aanleren van kennis, maar we streven een brede 
ontwikkeling na v.w.b.  “het hoofd, het hart en de handen” . Wij willen bereiken dat ieder kind via een 
ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig 
heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze multiculturele 
samenleving. In ons onderwijs willen we dan ook bewust de eigenschappen  “ontwikkeling” ,  
“zelfstandigheid”  en “ welbevinden” bevorderen. 
Uiteindelijk moet ieder kind: 

o geloof en plezier kunnen hebben in eigen kunnen 
o kunnen voelen dat zijn omgeving hem waardeert om wie hij is en wat hij kan 
o ervaren dat hij onafhankelijk van anderen kan presteren 
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2.2 Externe ontwikkelingen: wat er op ons af komt           

Onze school staat niet op zichzelf. Om goed te functioneren moeten we rekening houden met externe 
ontwikkelingen: huidige en te verwachten trends en ontwikkelingen in het onderwijs, in de omgeving waarin wij 
werken en in demografische kenmerken van de ‘markt’ van leerlingen. 
Ook de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld op het terrein van onderwijs, personeel en 
kwaliteitszorg, horen bij de externe ontwikkelingen. 
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen die wij waarnemen en waar wij rekening mee 
moeten houden of waarop wij willen of moeten reageren.  

 
Ontwikkeling in het kader van passend onderwijs 

 De planmatige zorg en het SOP verder implementeren. 

 Optimaliseren en ontwikkelen van zorg op verenigingsniveau. 

 Samenwerking met andere instanties zoals Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. 

 
Krimp 

 Sterke daling leerlingenaantallen binnen de vereniging op termijn. 

 Gevolgen voor de financiering. 

 Vergrijzing personeelsbestand, mobiliteit wordt heel belangrijk om de school als lerende organisatie te 
kunnen (blijven) neerzetten. 

ICT 
 De computer krijgt steeds meer als zelfstandig leermiddel een plek binnen het onderwijs 

 Nieuwe vaardigheden ontwikkelen leerkrachten en leerlingen. 
 

Wet OK 
 VVE coordinatie tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool verder ontwikkelen 

 Ontwikkeling, zorg en begeleiding 

 Kwaliteitszorg 

 
Opbrengstgericht werken 

 Onderwijskundig leiderschap 

 Structurele cyclus middels HGW op groepsniveau 

 Interpreteren en (trend)analyses op groep- en leerlingniveau, toepassen interventies. 

 Werken volgens de monitorcyclus voor borging van het proces. 
 

Functiemix 
 Continueren van kwaliteitsvergroting op personeel gebied. 

 Uitdaging tot talentontwikkeling bij leerkrachten. 
 

Taalbeleidsplan  
 De school participeert mee in een taalbeleidsplan op gemeentelijk niveau. 

 Het komende jaar zal de school een Leesplan opstellen. 

 
  
Meertalig onderwijs 

 Vanuit de provincie wordt drietalig onderwijs gestimuleert. Ontstaan vanuit de onderwijskundige wens 
om goed taalbeleid vorm te geven hebben wij ons aangesloten bij het netwerk 3TS (drietalige scholen in 
Friesland). 

 
Profilering van de school 

 Stimuleren en beleid maken op ouderbetrokkenheid. 

 Inrichting en uitstraling van de school. 

 Promotie van de school naar share holders. 

             Verwijzing naar het document Opbrengstgericht Werken. 
             Verwijzing naar het SchoolOndersteuningsProfiel. 
             Verwijzing naar het Leesplan/conceptversie 
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2.3 De gewenste kwaliteit             

Vanwege de kenmerken van de leerlingenpopulatie van deze school en geïnspireerd door onze missie 
willen wij als onze visie formuleren dat wij een professionele school willen zijn in de zin dat we 
voortdurend alert zijn op het hooghouden van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en daarnaast 
zoeken naar verbeteringen die recht doen aan de diversiteit van onze leerling populatie. We willen dit 
o.a. bereiken door gepersonaliseerd onderwijs, een goed pedagogisch (school)klimaat en een team in 
een professionele organisatie. 
Werkend vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit betekent dit ook dat de school in de eerste 

plaats een opvoedende taak heeft die gericht is op de persoonlijkheidsvorming van het individuele 
kind en op de omgang met anderen. De leerstof, vaardigheden en houdingen die op onze school 
overgedragen worden, staan ten dienst van deze persoonlijkheidsvorming; 
Anders gezegd het is in ons basisonderwijs belangrijker wie een leerling wordt dan wat een leerling 
wordt. 

 
Wij hebben voor onze school de onderstaande kerncompetenties geformuleerd. Deze zijn op te vatten 
als uitspraken waarvan de uitwerking duidelijk zichtbaar en merkbaar in ons onderwijs aanwezig dient 
te zijn. In de bijlage zijn de borgingsdocumenten m.b.t. de kerncompetenties opgenomen. 
 
1. wij leren de kinderen de bijbel als bron van het christelijk geloof kennen 
2. wij creëren een uitdagend, ondersteunend en gezond pedagogisch klimaat 
3. wij verzorgen een modern en onderwijskundig verantwoord leerstofaanbod 
4. wij geven op een effectieve manier onderwijs 
5. wij zorgen voor specifieke leerlingbegeleiding bij geconstateerde problemen. 
6. wij onderhouden functionele contacten met ouders, verzorgers, andere scholen en instellingen 
7. wij ontwikkelen een meer internationale en interculturele gerichtheid bij de kinderen. 
8. We zijn een 3-talige school. 

2.4 Aandachtpunten voor beleid  

Uitgaande van externe ontwikkelingen, onze sterke en zwakke punten en op basis van onze missie en 
visie gaan we in de komende beleidsperiode in het bijzonder aan de volgende punten (meer) 
aandacht schenken: 
De aandachtspunten worden in de schoolontwikkelingsplannen van de komende jaren SMART 
omschreven. 
 

 

 Taalbeleid 3-talig onderwijs 

 Gepersonaliseerd onderwijs 

 Beleid aanpassen ten gevolge van krimp door profilering 

 Oriënteren/optimaliseren ICT gebruik 

 Opbrengstgericht werken  

 Een goed en gezond pedagogisch klimaat 

 Aandacht voor de meer begaafde leerling 

 Lerende organisatie. 

 Professioneel team. 

 Kwaliteitszorg: Systeem voor cyclisch en systematisch kwaliteitsbewaking volgens de 
monitorcyclus. 

 
 

; 
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Hoofdstuk 3: de onderwijskundige vormgeving     
van ons onderwijs 
 
3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven wij ons onderwijskundig beleid. De doelen daarvan zijn deels gericht op 
specifieke vakken, deels algemeen. De belangrijkste algemene doelen zijn voor ons: het bevorderen 
van het zelfvertrouwen en de competentie-ervaringen van leerlingen, het bevorderen van hun 
zelfstandigheid en de kinderen ‘leren leren’.  
Kenmerken van ons onderwijs zijn: evenwichtige aandacht voor cognitieve, sociaal-emotionele en 
motorische vaardigheden en het bieden van onderwijs op maat in een gezond en veilig schoolklimaat. 
Door gepersonaliseerd onderwijs willen we rekening houden met verschillen tussen leerlingen en 
menen wij ons streven naar optimale leerresultaten te kunnen waarmaken. 
 
3.2. Wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het 
onderwijs moet voldoen. In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij 
invulling geven aan deze wettelijke eisen. 
 
3.2.1. Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs (wpo) geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig 
ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt 
afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door de zorg voor een doorlopende leerlijn over de breuken heen 
van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw. Dit hoeft niet altijd te 
betekenen dat de verschillen zo klein mogelijk worden gemaakt. Duidelijke overgangen bieden de 
leerling ook sterke mogelijkheden voor een bewuste ervaring van groei. Wij zorgen ervoor dat 
onderwijs en begeleiding erop zijn gericht de leerling zo goed mogelijk over de breuklijnen heen te 
helpen en de groei ervaring voor elke leerling tot een positieve te maken. 
Ter ondersteuning van deze doorlopende leerlijn: 
1. De vorderingen van iedere leerling wordt opgenomen in een leerlingvolgsysteem en 
methodetoetsen.  
Viermaal per schooljaar worden de resultaten op school- en groepsniveau en regelmatig middels de  
leerling besprekingen op individueel niveau geanalyseerd. Indien nodig wordt het leerstofaanbod voor 
één of meerdere leerlingen of voor (een) groep(en) aangepast.  Daarnaast vormen de 
methodetoetsen dagelijkse input. Door de toetsen te analyseren signaleert de leerkracht vroegtijdig 
tekortkomingen om vervolgens meer proactief dan reactief te handelen. 
2. Er is voor de groepen 1 en 2 een beredeneerd leerstofaanbod van DORR en W in G vastgesteld. 
3. De diverse delen van leergangen sluiten goed op elkaar aan met voldoende mogelijkheden voor 
differentiatie. 
4. De samenwerking en afstemming met de peuterspeelzaal te intensiveren en te verdiepen. 
             Verwijzing naar de document samenwerking Peuterspeelzaal en de Wel 
 
3.2.2. Brede ontwikkeling 
Artikel 8 lid 2 wpo geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de 
verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke 
kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
 
Dit geven wij op de volgende wijze vorm: 
Wij zorgen ervoor dat de leerstofgebieden die op grond van de wet onderwezen moeten worden  aan 
de orde komen in relatie tot de kerndoelen. In deze kerndoelen gaat het om de toepassing, de 
vaardigheid en de samenhang in relatie tot het betreffende vak of vakoverstijgend doel. 
Met vakoverstijgend wordt bedoeld dat de leerlingen ook zicht krijgen op hun persoonlijk functioneren 
in relatie tot de directe omgeving en de samenleving als geheel. Te denken valt aan: leren uitvoeren 
(verwerven en verwerken van informatie) , leren leren (leren door problemen op te lossen door gebruik 
van strategieën), leren communiceren, leren reflecteren en leren samenwerken door gebruik te maken 
van coöperatieve werkvormen. 
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Voor het optimaliseren van een brede ontwikkeling zorgen wij ervoor dat de leerling actief en in 
toenemende mate zelfstandig leert, samen leert met anderen, leert in samenhang met andere 
(leerstof)gebieden in een uitdagende en veilige leeromgeving. 
             Verwijzing naar de Visie 
 

3.2.3. Multiculturele samenleving 
Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor: 
Als school hanteren wij de Bijbel als uitgangspunt voor ons handelen. Wij leven en werken vanuit 
waarden die kenmerkend zijn voor de christelijke geloofsgemeenschap (zie bijlage 1). 
Eén van die waarden is dat ons  christelijk onderwijs oog heeft voor de gemeenschap.  
En dat houdt niet alleen de "eigen" geloofsgemeenschap in maar ook de schoolgemeenschap, 
dorpsgemeenschap en samenleving in zijn geheel. Onze multiculturele en interreligieuze samenleving 
wordt slechts voor een klein deel weerspiegeld in onze schoolbevolking maar voor een aanmerkelijk 
groter deel in onze dorpsgemeenschap waar ook onze leerlingen deel van uit maken. Onderwijs dient 
ook omgevingsgericht te zijn en dit betekent mede kennis hebben en kennismaken met de 
verschillende achtergronden en culturen van medemensen. Wij doen dit middels lessen binnen het 
leerstofgebied "oriëntatie op jezelf en de wereld". 

Op deze wijze verwachten wij dat onze leerlingen respectvol leren om te gaan met andere culturen en 
levensbeschouwingen en dat sociale integratie en actief burgerschap hiermee wordt bevorderd. 
 
3.3.  leerstofaanbod en kerndoelen                 
Wij hebben een aanbod voor wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. 

- Dat voldoet aan de kerndoelen 
- Dat in overeenstemming is met de referentieniveaus 
- Dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (art8 WPO) 
- Dat we een doorgaande lijn bieden t/m groep 8 
- Dat geschikt is om af te stemmen op verschillende ontwikkelingen tussen de leerlingen              

 

 
 

Vak-/vormingsgebied 
 

Aanbod/methode Aangeboden in groep 

Kerndoelen 
& 

Referentie-
niveaus 

Vervan-
gings- 
jaar 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

1. Aanbod jonge kind  

    - Beg. geletterdheid DORR X X       X  2020 

    - Beg. gecijferdheid Wereld in Getallen    

Met sprongen vooruit 

X 

 

X X X X X X X X  2018 

    - Spel/soc.em.vorming Schatkist  

Kanjertraining 

X X       X  2018 

    - Motorische ontw. Bewegingsonderwijs in het speellokaal X X       X  2016 

2. Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen   X      X  2019 

- Technisch lezen Estafette    X X X X X X  2023 

   - Begrijpend lezen Nieuwsbegrip    X X X X X X  2020 

   - Taalmethode Taal in Beeld    X X X X X X  2021 

   - Schrijfmethode Schrijven in de basisschool X X X X X X X X X  2017 

   - Woordenschat Taal in Beeld    X X X X X X  2021 

   - Spelling Taal in Beeld     X X X X X X  2021 

3. Engels Hello World       X X X  2019 

4. Fries Studio F Frieske taal rotonde gr. ½     X X X X X X  2017 

5. Rekenen/Wiskunde Wereld in Getallen X X X X X X X x X  2021 

6. Kennisgebieden  

 

   - Aardrijkskunde Naut     X X X X X  2022 

   - Geschiedenis Brandaan     X X X X X  2022 

   - Biologie/Natuur Meander 

NME 

Nieuws uit de Natuur 

Koekeloere 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X   

   - Verkeer Op voeten en fietsen (VVN) 

Jeugdverkeerskrant 

  X X X X  

X 

 

X 
X  2017 
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   - Techniek Diverse bronnenboeken en methode 

natuureducatie 

    X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X  2016 

   - ICT ICT-beleidsplan X X X X X X X X X  2016 

7. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid Thematische lessen X X X X X X X X X  2018 

   - Tekenen Thematische lessen X X X X X X X X X  2018 

   - Muziek Muziek en meer X X X X X X X X X  2019 

   - Dans/Drama Drama moet je Doen 

Diverse Bronnenboeken / Taalmethode 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 
X  2018 

 

8. Lichamelijke oefening Basislessen Bewegingsonderwijs   X X X X X X X  2017 

9. Soc. em. vorming Kanjertraining X X X X X X X X X  2016 

10. Godsdienstige vorming Kind op Maandag X X X X X X X X X  2019 

 
 
3.4  Onderwijs op maat                  
 
In de afgelopen vier jaar hebben wij ons beziggehouden met de invulling van adaptief onderwijs en de 
scholingscursus Kansrijke Combinatiegroepen gevolgd en in de komende vier jaar willen wij aspecten 
uit de cursus verder oppakken en het gepersonaliseerd onderwijs vormgeven. Binnen onze school 
hebben we te maken met heterogene groepen, waarbij verschillende jaargroepen bij elkaar zitten. 
Door verder te bekwamen in gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement proberen we 
tegemoet te komen aan de verschillen. Klassenmanagement heeft niet alleen tot doel de groep als 
geheel te managen, maar het accent ligt op het organiseren van zinvolle leermomenten voor alle 
kinderen. 

Binnen onze school wordt gebruikgemaakt van gedifferentieerde instructie. Dit is een mix van 
klassikale instructie, instructie in kleinere groepen en individuele instructie. Afhankelijk van de 
leerdoelstelling vinden er grote of kleine groepsactiviteiten plaats, ofwel er wordt individueel gewerkt. 
Een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld startactiviteiten, mondelinge vaardigheidsactiviteiten en 
culturele activiteiten, leent zich goed voor een klassikale instructie, waarna in de verwerkingsfase 
gedifferentieerd gaat worden. Factoren die deel uitmaken van ons klassenmanagement zijn: de 
inrichting van de klas, het stimuleren en faciliteren van het zelfstandig werken, gebruikmaken van 
coöperatieve werkvormen en voorspelbaar leerkrachtengedrag. Voor instructies aan kleinere groepen 
wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde instructietafel. Deze staat zo opgesteld dat de leerkracht 
een groepje kinderen instructie kan geven zonder de andere leerlingen te storen. Ook zetten wij tafels 
zo neer dat kinderen in groepjes samen kunnen werken. Verder zorgen we ervoor dat leerlingen 
materialen die ze nodig hebben makkelijk kunnen pakken zonder andere kinderen te storen.  
Het zelfstandig werken wordt gestimuleerd en verder ontwikkeld, zodat de leerkracht rustig instructie 
kan geven aan andere groepjes. Hiervoor zijn de o.a. de volgende aspecten onmisbaar: 

• vooraf instructie gericht op het zelfstandig werken ; 
• regels, routines en afspraken, het nakomen van gegeven regels is van belang. Het samen maken 

van afspraken maakt de kinderen medeverantwoordelijk voor het nakomen ervan; 
• leerlingen verantwoordelijk maken voor eigen leren: dit kan onder meer door het werken met een 

taakblad, vooraf aangeven wat leerlingen kunnen doen bij moeilijkheden, leerlingen zelf werk laten 
controleren, leerlingen laten samenwerken (gebruik van zelfcorrigerende materialen en software is 
hierbij nuttig); 

• uitdagende betekenisvolle opdrachten, die niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk zijn; 
• een positieve houding van de leerkracht wanneer de kinderen zelf initiatieven en 

verantwoordelijkheid nemen.  
             Verwijzing naar het document zelfstandig werken. 
             Verwijzing naar het document directe instructie, IGDI. 
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Leerlingvolgsysteem 

Al enige jaren maakt onze school gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit systeem ondersteunt de 
leerlingzorg (zie hieronder) en kan een belangrijke functie vervullen bij het verzorgen van onderwijs op 
maat. Leraren kunnen gezamenlijk de evaluatiegegevens van het systeem analyseren en daarbij 
letten op drie niveaus: 

1. leerling 
2. groep 
3. school 

 
1. Leerlingniveau 
Bij leerling-evaluatie controleert de leraar of iedere leerling de lesdoelen heeft bereikt. Hij vergelijkt de 
prestaties van de leerling met die van medeleerlingen of van een normgroep buiten de school. De 
informatie uit deze leerling-evaluatie vormt de basis voor een diagnose en voor het formuleren van 
leerdoelen waarop eventueel extra hulp gericht moet worden voor leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften (waaronder ook begaafde leerlingen).  
 
2. Groepsniveau 
Bij groepsevaluatie controleert de leraar aan de hand van de klassenstaten/groepsprofielen of de stof 
over het algemeen goed verwerkt is, of de groepsinstructies het gewenste effect hebben en zo niet, 
aan welke onderdelen opnieuw aandacht moet worden besteed. De groepsprofielen laten zien welke 
leerlingen op welke onderdelen onvoldoende presteren en bieden daarmee de informatie die nodig is 
voor het realiseren van adaptief onderwijs en differentiatie bij instructie en verwerking. 
 
3. Schoolniveau 
Op schoolniveau gaat het om het totale onderwijsaanbod van de school. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat het team signaleert dat er onvoldoende materialen zijn voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
Uit het bovenstaande volgt dat de groepsadministraties eenduidig moeten zijn waar het gaat om 
handelingsplannen, groepsprofielen en klassenstaten. Deze informatie is een onmisbaar voor het 
realiseren van adaptief onderwijs en handelingsgericht onderwijs 
 
Methode gebonden toetsen 
De methode gebonden toetsen vormt voor de leerkracht een belangrijk meetinstrument om vroegtijdig 
en pro-actief te handelen bij problemen. In de dagplanning wordt rekening gehouden met 
verlengde/gedifferentieerde instructie/hulp voor de korte termijn. 
 
 
Ten slotte zal bij de scholing van leerkrachten in het gebruik van ICT aandacht geschonken worden 
aan de vele mogelijkheden van een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Om deze mogelijkheden 
ten volle te benutten zal het systeem ParnasSys voor leerkrachten toegankelijker gemaakt worden. 
Het komende jaar zal ParnasSys verder geïntroduceerd en geïmplementeerd worden. 
             Verwijzing naar het SchoolOndersteuningsProfiel 
 

 
 3.5      De ordening van de inhoud van het onderwijs 

 
In artikel 9 van de Wet op het Basisonderwijs is globaal aangegeven wat het onderwijs (waar mogelijk 
in samenhang) moet omvatten. Wij hebben deze inhoud geordend en afgesproken wat op de 
weekplannen staat. Dit heeft de volgende ordening/afspraken opgeleverd: 
 
Ordening van de inhoud van het onderwijs met de koppeling naar het weekplan: 
             Verwijzing naar het rooster van de vakgebieden en de weekplannen. 
             Verwijzing naar het overzicht vormingsgebied/activiteit. 
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3.6 ICT in het onderwijs  

 
In het kader voor de zorg voor de leerling [passend onderwijs] is “onderwijs op maat’ een groeiende ontwikkeling. 

In de komende periode oriënteren we ons verder op het gebruik van [ elektronische] leeromgevingen om beter 

tegemoet te kunnen komen aan de toenemende flexibilisering in het onderwijs waarbij optimale leerroutes op 

maat er voor zorgen dat leerlingen hun leerdynamiek behouden en de mogelijkheid tot het verder personaliseren 

van het onderwijs. 

Maatwerk is pas maatwerk als in leerprogramma’s differentiatie in tijd en inhoud mogelijk zijn. Goede inzet van 

ict-toepassingen maakt het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker. Leerkrachten gaan efficiënter met 

hun tijd om, waardoor zij individuele leerlingen meer aandacht kunnen geven. Leerlingen vinden het onderwijs 

aantrekkelijker, en met name achterstandsleerlingen leren met behulp van digitale leermiddelen effectiever. Bij 

het gebruik van digitale leermiddelen verandert de rol van de leerkracht. In de nieuwe rol is de leerkracht naast 

primaire kennisbron ook procesbegeleider. De leerkracht heeft meer tijd om rond te lopen en aandacht te geven 

aan individuele leerlingen. 

De digitale informatievoorziening heeft ervoor gezorgd dat de ouderbetrokkenheid c.q. de communicatie tussen 

school, leerlingen en ouders/verzorgers sterk is verbeterd. Onderzoek aangetoond dat een nauwere 

samenwerking met ouders/verzorgers leidt tot een consistente verbetering van de schoolresultaten en dat het ook 

een positieve invloed heeft op schoolverzuim en gedrag buiten schooltijd. 

Onze school heeft een ratio van 1 werkstation per 8 leerlingen. Ook is in ieder leslokaal een digitaal schoolbord 

geïnstalleerd. Alle leerkrachten zijn [na]geschoold om het werken met de computer en het digitale schoolbord 

steeds beter te integreren in hun onderwijs. We streven ernaar de integratie van ICT in onze leerprocessen nog 

verder vorm te doen krijgen. Vanaf groep 4 is een internetprotocol ingevoerd (de jongere groepen gebruiken 

internet niet). Wij zijn alert op het voorkomen van pesten via internet – iets wat in Nederland in de hoogste 

groepen soms plaatsvindt door msn en chatten vanaf de huiscomputers. Wij werken met een verenigingsbreed 

vanaf 2015-2016 met een nieuw ict-beleidsplan en hebben daarnaast nog een school-ict-beleidsplan.  

De leerwerkgroepen zullen zich oriënteren op de vraag welke software past bij de onderwijsinhoudelijke visie van 

onze school. 

             Verwijzing naar ICT beleidsplan op schoolniveau 
             Verwijzing naar het document organisatiestructuur concept/versie op de Wel 

 

 

 

3.7 Onze zorg voor de kinderen 

Binnen PCBO Dantumadeel  werken we aan de ontwikkelingen in de zorg vanuit afstemming, kaders en 

afspraken op organisatieniveau. 

Daarbij geeft het zorgbeleidsplan van de VPCBO Dantumadeel  richting aan de ontwikkelingen in de zorg op alle 

niveaus: kind, school, organisatie. 

In het SchoolOndersteuningsProfiel staat HGW centraal en wordt gestreefd naar proactief handelen, waarbij  de 

zorg van kinderen planmatig wordt uitgevoerd. Dat betekent  voor alle leerkrachten dat ze goed kunnen 

observeren, analyseren, heldere doelen kunnen formuleren, deze evalueren en zo nodig bijstellen. Tevens vraagt 

het dat de school denkt in netwerken rondom de school en deze netwerken zoveel mogelijk inzet om een goede 

zorg aan kinderen te waarborgen.  

De VPCBO Dantumadeel  kent een kwaliteitskring interne begeleiding die bovenschools wordt aangestuurd. Hier 

komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde, vindt reflectie plaats, wordt uitgewisseld en  wordt veel aandacht 

besteed aan de eigen professie van de ib´er. De ib´er heeft een stevige positie in de school. Vanuit het gegeven 

van gedifferentieerd onderwijs wordt aan ieder kind zoveel mogelijk de differentiatie die nodig is in de groep 

aangeboden.  De onderwijsbehoefte van kinderen staat centraal en wordt verder uitgebouwd. Alle scholen 

werken van daaruit met groepsoverzichten en groepsplannen. Groepsoverzichten en groepsplannen worden voor 

de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling gemaakt. De ib´er wordt geschoold in het 

goed kunnen voeren van handelingsgerichte gesprekken op groepsniveau en over individuele kinderen. 

Voor de individuele leerlijnen wordt een OPP ingevuld. We gebruiken het VPI om de onderwijsbehoeften van de 

kinderen in kaart te brengen. 

De VPCBO Dantumadeel  heeft een visie op zorg en de plaats daarin van de ib´er ontwikkeld. Dit is de leidraad 

voor alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Het handelen van de leerkracht staat centraal in de 

visie op zorg. Er wordt van de scholen verwacht de facilitering in tijd voor de ib’er te creëren vanuit de 

schoolformatie. 

             Verwijzing naar SOP. 
             Verwijzing naar competenties IB-ers concept/versie 
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3.7.1 Zorg op school 

Alle leerlingen hebben zorg nodig.  

Dit is een van de uitgangspunten van de 1-zorgroute waar we mee werken. Deze werkwijze is zo goed als 

ingevoerd, maar zal nog verder verfijnd en geïmplementeerd moeten worden. We hebben voor de 1-zorgroute 

gekozen om passend onderwijs te kunnen realiseren. Ook denken we dat het werken met de 1-zorgroute zal 

bijdragen aan het meer opbrengstgericht werken. 

De rol van de groepsleerkracht is en blijft essentieel.  

In eerste instantie verzorgt deze goede lessen volgens het Interactief Gedifferentieerd Instructiemodel. Voor de 

diverse vakgebieden worden  m.b.v. de methode de doelen gesteld die behaald moeten worden voor alle 

leerlingen. Twee keer per jaar wordt d.m.v. de CITO toetsen onafhankelijk ‘gecontroleerd’ of het geleerde 

beheerst wordt. Dit wordt vastgelegd in ons digitale LOVS, daardoor kunnen we een kind of groep goed volgen. 

Daarnaast geeft de groepsleerkracht de werkwijze van de 1-zorgroute vorm door Handelingsgericht te werken. Dit 

houdt in dat hij/zij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen goed in kaart brengt, leerlingen signaleert die extra 

aandacht nodig hebben, groepsoverzichten en groepsplannen maakt die resulteren in lessen die afgestemd zijn 

op alle leerlingen. Dit betekent dat er binnen de lessen uiteraard een basisaanbod gegeven wordt, maar ook dat 

er extra zorg geboden wordt aan leerlingen die moeite hebben om het basisaanbod te blijven volgen of leerlingen 

voor wie het basisaanbod juist te makkelijk is.  

Het kan (daarnaast) nodig zijn om individuele handelingsplannen, plannen van aanpak of individuele leerlijnen op 

te stellen voor leerlingen, maar wij proberen dit tot een minimum te beperken, zie 3.7, onze zorg voor de kinderen 

We doorlopen de cyclus van HGW 4 keer per jaar; er vinden dus vier evaluatiemomenten plaats.  

De intern begeleider heeft een belangrijke coördinerende taak en wordt hiervoor minimaal een dagdeel vrij 

geroosterd. 

Zo maakt zij bijv. o.b.v. trendanalyses (LOVS) samen met de directeur en het team plannen om het onderwijs 

verder te verbeteren.  

Vier keer per jaar vindt er tussen de leerkracht en intern begeleider een leerlingbespreking plaats. Dan wordt er 

gekeken of de lessen zo optimaal mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.  

Als er leerlingen zijn aan wie niet genoeg tegemoetgekomen kan worden, wordt daar in een 

leerlingenbespreking kritischer naar gekeken, zodat dat wel gerealiseerd kan worden. Mocht er meer 

specialistische hulp/begeleiding nodig zijn, dan wordt de leerling besproken/ingebracht in het 

bovenschools IB-netwerk. 

Om de leerkrachten te ondersteunen, voert de intern begeleider klassenbezoeken uit n.a.v. gerichte vragen van 

de leerkracht. 

De contacten met ouders over de vorderingen van kinderen bij ons op school worden op de volgende manieren 

onderhouden:  

- Twee maal per jaar ontvangen de ouders van groep 3 t/m 8 een schriftelijke rapportage van de 

vorderingen van hun kind. De ouders van groep 1 en 2 ontvangen Eenmaal per jaar, voor de 

zomervakantie een schriftelijke rapportage. 

- Drie maal per jaar worden de ouders uitgenodigd om met de groepsleerkracht de vorderingen van hun 

kind te  bespreken in een zgn. 10-minuten gesprek. Daarbij altijd kan er altijd op initiatief van zowel 

ouder als leerkracht een afspraak worden gemaakt voor een extra gesprek. 

De contacten met ouders van kinderen met opvallende  leer- en ontwikkelingsproblemen lijnen verlopen als volgt: 

- Uitgangspunt is altijd mondeling contact met de ouders over de gesignaleerde problemen in een zo 

vroeg mogelijk stadium. 

- De leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de extra zorg die geboden wordt en van wat er 

besproken is met externe deskundigen. 

- Ouders geven (al bij de aanmelding) schriftelijk toestemming voor bespreking van hun kind en/of nader 

diagnostisch onderzoek door een interne of externe deskundige.  

- Ouders worden om toestemming gevraagd wanneer er verder onderzoek nodig is. 

- Ouders worden tijdig geïnformeerd en waar mogelijk actief betrokken bij de speciale leerlingbegeleiding 

op school. 
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- Ouders worden begeleid bij een eventuele verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs. 

Daarnaast zijn er: 

- Huisbezoeken worden in groep 1 bij nieuwe gezinnen en bij nieuwe leerlingen in de andere groepen 

afgelegd.  

- Contactavonden  

- Informatieve avond /ouderavond 

 

3.7.2. Extra leerlingenzorg d.m.v. betrekkingen met speciale scholen voor basisonderwijs 

Procedures over bijv. verwijzing naar en terugplaatsing vanuit een speciale school voor basisonderwijs (PCL) en 

hoe de financiën ingezet worden staan o.a. beschreven in het jaarlijkse zorgplan. 

 

3.7.3. Extra leerlingenzorg voor (meer-/hoog-) begaafde kinderen 

Alle leerlingen hebben zorg nodig; dus ook de kinderen die meer begaafd zijn. Wij gaan ons als school hier de 

komende jaren intensiever op inzetten. In 2015-2016 zullen we het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid 

opstellen. Binnen de werkwijze van de 1-zorgroute / het handelingsgericht werken wordt er door de 

groepsleerkrachten automatisch ook gekeken naar de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Bij het opstellen en 

uitvoeren van het groepsplan wordt dus ook goed nagedacht over hoe er tegemoet gekomen kan worden aan de 

specifieke onderwijsbehoeften die dat met zich meebrengt. Er zijn steeds meer manieren en middelen om ook het 

onderwijs voor hen aantrekkelijk te houden. In het schooljaar 2015-2016 gaan we expliciet kijken naar een vorm 

om het onderwijs voor meer begaafde kinderen aantrekkelijk te maken en te houden. Op verenigingsniveau is er 

een speciale plusklas geformeerd, waarbij de kinderen 1x-per week een les volgen op het Voortgezet Onderwijs. 

             Verwijzing naar het document meerkunners concept/versie. 
 

3.7.4. Extra leerlingenzorg, leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Leerlingen met een indicatie hebben een bepaalde beperking. We kunnen financiële ondersteuning bij het 

bestuur aanvragen. Deze gelden komen terecht bij het bestuur, die het geld dan verdeeld over de scholen.   

Wel zullen we als school bij aanmelding na moeten gaan of we tegemoet kunnen komen aan de 

onderwijsbehoeften van een kind met een bepaalde beperking. Er wordt gekeken naar de volgende aspecten: 

- In principe alleen leerlingen uit ons voedingsgebied. 

- De ouders moeten de grondslag van de school en de Vereniging respecteren. 

- Het team moet de beslissing t.a.v. de plaatsing kunnen dragen en alle teamleden moeten akkoord gaan 

met de plaatsing en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken t.a.v. de handicap van het 

betreffende kind. 

- Er moeten voldoende pedagogische en didactische mogelijkheden binnen de organisatie, zodat de 

benodigde hulp geboden kan worden. 

- De organisatie, het leerproces, de rust en veiligheid voor de medeleerlingen mag niet verstoord worden. 

- Geen overmatige interferentie zorg – onderwijs. 

- Voldoende opnamecapaciteit. 

- Adequate huisvesting. 

- Voldoende ambulante begeleiding en budget om de extra zorg te kunnen realiseren. 

Om tot goede besluitvorming te komen, hanteren we een vastgestelde procedure die beschreven staat in de SOP 

van de school. 

De ouders melden hun kind aan bij de directeur van de school. Mocht op enige tijd na inschrijving blijken, dat de 

school er niet in slaagt de leerling verantwoorde zorg te bieden en een verantwoord pedagogisch klimaat te 

waarborgen, dan gaat de school over tot verwijzing naar een andere school en worden de ouders hierin begeleid. 

Als de ouders zich hierin niet kunnen vinden wordt er over gegaan tot verwijdering. Dit zal op de verklaring 

zorgaanbod worden opgenomen welke bij inschrijving door de ouders/verzorgers getekend dient te worden.  

             Verwijzing naar de schoolgids waar de procedure inschrijving, schorsing en verwijdering van 
leerlingen beschreven staat. 
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3.7.5. Vroegtijdige signalering, samenwerking hulpverleningsinstanties 

In 2011 moeten alle gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin (gebiedsteams) hebben. In het CJG kunnen 

kinderen, jongeren, ouders van kinderen van 0 tot 23 jaar en professionals met al hun vragen over opvoeden en 

opgroeien terecht. Dit zal niet vorm gegeven worden middels een gebouw, maar het is eigenlijk alles wat direct 

toegankelijk en herkenbaar is voor kinderen, jongeren en ouders. Zij moeten hun vragen kunnen stellen op die 

plaatsen waar ze al regelmatig komen, zoals consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Ook 

onze scholen krijgen dus de taak als ‘frontoffice’. Alle betrokken instanties (JGZ, SMWF, verloskundigen, 

onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en RegieCentrum Bescherming en Veiligheid) komen regelmatig 

bijeen om het gebiedsteam binnen de gemeente verder vorm te geven en afspraken te maken over de 

samenwerking tussen de verschillende organisaties. 

Voor een tijdige en goede hulpverlening is het belangrijk dat alle organisaties elkaar nog sneller en beter weten te 

vinden. Daarom is de verwijsindex ingevoerd (landelijk en bij wet geregeld m.i.v. 2010). Dit is een digitaal 

instrument waarmee professionals, kinderen / jongeren tot 23 jaar die risico’s lopen of problemen hebben, kunnen 

registreren. Bij twee of meer registraties nemen de betreffende professionals contact met elkaar op en stellen 

samen een plan van aanpak op. Om de privacy van de kinderen en jongeren te beschermen, bevat het systeem 

geen inhoudelijke informatie maar alleen naam- en adresgegevens. Ouders worden op de hoogte gebracht in het 

geval van registratie van hun kind. Meer informatie is te vinden via www.verwijsindex.nl.  

Wanneer er sprake kan zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling volgen wij daarnaast het stappenplan 

van De Friese meld code (vergelijkbaar met het landelijke basismodel, maar op maat gemaakt voor de Friese 

situatie en infrastructuur). 

             Verwijzing naar de schoolgids 

 

3.7.6 Beleidsvoornemens 

Voor de komende jaren wordt de zorgstructuur binnen de vereniging verder ontwikkeld.                    

Ontwikkelingen waar de komende 4 jaar op wordt gefocust: 

- Het ontwikkelen van zorgprofielen en daaraan gekoppeld de groei van scholen rondom zorgvragen 

- Het optimaliseren van passend onderwijs op de Wel 

- Competenties van de ib’ers 

- De onderwijsbehoefte als visie en werkwijze verder uitbouwen. 

- Open, heldere en transparante zorgstructuur en zorgcultuur 

- Werken met trendanalyses verder uitbouwen als een basis voor de schoolontwikkeling 

- Iedere school voldoet in ieder geval aan de normen van de inspectie 

 

 

 

Hoofdstuk 4: de inzet en ontwikkeling van ons 

personeel 
 

 
De missie van PCBO Dantumadeel geeft richting aan de visie op het personeelsbeleid. Belangrijk principe is dat 
hoogwaardige onderwijskwaliteit die PCBO Dantumadeel voorstaat voor een zeer groot deel afhankelijk is van de 
leerkrachten. Competenties van leerkrachten staan dan ook centraal. Die competenties zijn van belang om de 
onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren. Meer en meer zullen scholen (naast de basiscompetentie) ook 
school specifieke competenties vragen. 
Daarnaast is ook de persoonlijke ontwikkeling en de arbeidssatisfactie van de leerkracht van belang. Deze twee 
sporen vormen de kern van het personeelsbeleid: competentie en werkplezier. Op die manier zullen we ons 
verder ontwikkelen als een goede werkgever en zullen we ook voldoende competente en gemotiveerde 
leerkrachten aan ons weten te binden.  
 
4.1 Doelen van het personeelsbeleid: 
 

Het personeelsbeleid moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van het personeel, 
zodat werknemers competent zijn om modern en goed onderwijs te realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van de 
persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden in samenhang met de ontwikkeling van de schoolorganisatie en de 
ontwikkeling van PCBO Dantumadeel als geheel. 
 

http://www.verwijsindex.nl/
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4.2 Huidige situatie: 
 

In de periode van het vorige schoolplan zijn de volgende beleidsstukken met instemming van de GMR 
vastgesteld. Bij elk beleidsstuk wordt een korte beschrijving gegeven. 
 

1. Klachtenregeling oktober 2007 
Beschrijft de wijze waarop klachten worden afgehandeld en regelt de aanstelling van een 
vertrouwenspersoon voor de gehele vereniging en een interne en externe contactpersoon per school. 

2. Taakbeleid, januari 2008 
Dit beschrijft de manier waarop lesgevende en niet-lesgevende taken worden toebedeeld aan de 
personeelsleden binnen hun normjaartaak. Door de invoering van de nieuwe cao zal het komend 
schooljaar 2015-2016 een overgangsjaar worden. 

3. Functiebouwwerk PCBO Dantumadeel, april 2008 
Hierin worden alle functies die binnen PCBO Dantumadeel voorkomen beschreven. 

4. Veiligheidsplan, juni 2008 
In dit plan worden de richtlijnen voor veiligheid op de scholen voor personeel, leerlingen en ouders 
aangegeven met (voorbeeld) protocollen. 

5. Mobiliteitsbeleid en procedures, februari 2009 
Beschrijving van het beleid en de procedure die moet worden gevolgd bij mobiliteit van personeel. 

6. Benoemingsbeleid en benoemingsprocedures, juni 2009 
Beschrijving van het beleid en de procedure die moet worden gevolgd bij benoeming van personeel 

7. De gesprekscyclus, competentieprofielen, juni 2009 
Dit is een beschrijving van de gesprekken die plaats vinden in verband met de ontwikkeling van het 
personeel. Hierin opgenomen is het competentieprofiel voor leraren. 

8. Bekwaamheidsdossier, januari 2010 
Model en werkwijze voor het te hanteren bekwaamheidsdossier. 

9. Regeling Lief en Leed, januari 2010 
Spreekt voor zich 

10. Opbrengstnotitie Functiedifferentiatie, april 2010 
Regeling rond de functiemis en de invoering van de LB-functies. 

 
 

4.3 Beleidsvoornemens en plannen 
 

 Verdere professionalisering op basis van competenties 
De schooldirecteur werkt in zijn personeelsbeleid op basis van competentie-management. 
Competente medewerkers zijn een centrale voorwaarde voor het realiseren van de beoogde onderwijskwaliteit. 
Een belangrijk instrument daarvoor is het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker. Op elke 
school wordt met een gesprekkencyclus gewerkt. Centrale begrippen: 

o Bevoegdheid- en bekwaamheidseisen; 
o Vastgestelde competenties; 

 
 
 
 
 

 Stimuleren van de doorgaande ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers 
De organisatie van PCBO Dantumadeel wil een professionele scholingscultuur ontwikkelen. Dat betekent dat 
medewerkers zich als professional kunnen ontwikkelen. Duidelijk is welke resultaten worden nagestreefd en 
welke bijdrage iedere medewerker daaraan levert. Dit vanuit een open communicatie en een sfeer van 
vertrouwen waarin mensen elkaar kunnen aanspreken op kwaliteit. Iedere school ontwikkelt eigen 
scholingsbeleid t.b.v. de eigen geformuleerde doelstellingen. Dat betekent dat scholing vooral zal worden ingezet 
voor het realiseren van een specifieke doelstellingen van de school. Centrale begrippen: 

o Gerichte individuele ontwikkeling; 
o Zichtbare uitwerking in POP/ Portfolio; 
o Gerelateerd aan de schoolontwikkeling. 
o Gesprekkencyclus van doelstellingsgesprek (1), naar voortgangsgesprek(2) naar 

beoordelingsgesprek(1). In maart 2015 is gestart met het doelstellingsgesprek. In het jaar 2016-2017 en 
2017-2018 staan de voortgangsgesprekken centraal. In 2018-2019 volgt de beoordelingsgesprek.  

o In het kader van deskundigheidsbevordering wordt het personeel in leerwerkgroepen verdeeld. In de 
school zijn 3 leerwerkgroepen geformeerd: Leerwerkgroep pedagogisch klimaat, 3-talig onderwijs en 
gepersonaliseerd onderwijs. 

              Verwijzing naar het document organisatiestructuur concept/versie op de Wel 
 

 Bevorderen van brede inzetbaarheid en mobiliteit 
Elk jaar wordt in januari aan de personeelsleden gevraagd wat hun wensen zijn ten aanzien van hun loopbaan, 
inclusief de gewenste mobiliteit. Centrale begrippen: 

o Interne (school) en externe (vereniging) reikwijdte; 
o Mobiliteitscyclus nieuw en zittend personeel; 
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 ARBO en Veiligheid 
PCBO Dantumadeel verplicht zich tot een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en de bevordering 
van het welzijn van de medewerkers en leerlingen op haar scholen. Veiligheid van alle medewerkers en 
leerlingen staat daarbij voorop. Dit is vastgelegd in diverse regelingen en protocollen diee samen het 
schoolveiligheidsplan vormen. Op basis van een vierjaarlijkse Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) wordt dit 
plan bijgesteld. Elke school beschikt over voldoende Bedrijfshulpverleners (BHV) en op elke school is een 
medewerker aangewezen als preventiemedewerker. Deze medewerkers volgen de vereiste scholing. Voor de 
Wel zal dit in 2015-2016 gerealiseerd zijn. Door personele veranderingen is er op dit moment 1 BHV-er. 
 

 Ziekteverzuim 

PCBO Dantumadeel streeft naar een blijvend laag ziekteverzuimpercentage. PCBO Dantumadeel kent de laatste 
jaren een sterk wisselend maar gemiddeld genomen hoog ziekteverzuimpercentage. PCBO Dantumadeel heeft 
zich tot doel gesteld om het percentage ziekteverzuim laag te houden en zo mogelijk verder te reduceren (5 % of 
lager, exclusief ziekteverzuim van langer dan 1 jaar).   
 

 Functiedifferentiatie 
Daarbij gaan we vooral functionarissen benoemen die inhoudelijk een grote bijdrage kunnen leveren aan het 
onderwijs, met name op het gebied van taal/lezen, rekenen en leerlingenzorg. 
Binnen de Wel zijn er 2 collega’s met een LB-functie. De komende schoolplan periode zal de LB-functie binnen 
de Wel meer ontwikkeld worden. De kerncompetenties van de LB-functie zijn hierin leidend. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hoofdstuk 5 : overige beleidsterreinen 
 

5.1 Ons algemeen strategisch beleid 
Hiervoor verwijzen we naar het Strategisch Beleidsplan 2007-2011 van de vereniging. 
 
5.2 Ons financieel beleid 
 
Visie ten aanzien van financiën.  
Financieel beleid is gericht op het scheppen van voorwaarden voor en optimaal onderwijsproces. 
PCBO Dantumadeel wil een verantwoord financieel beleid voeren, waarbij middelen optimaal worden 
ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie 
voldoende worden afgedekt. Het streven is er op gericht dat de financiële middelen worden ingezet 
naar de vooraf vastgestelde en begrote behoefte van de scholen dan volgens de tot nu toe 
gehanteerde standaard normeringen. Op die manier kan meer met geld worden ‘gestuurd’. Voor het 
beheersen van risico’s zullen op verenigingsniveau reserves en voorzieningen worden gevormd.  
 
Er is een transparant systeem van financiële planning en control 
Jaarlijks wordt in september de cyclus van vaststelling van de begroting voor het daarop volgende 
boekjaar opgestart. Dat houdt in dat binnen de bestuurlijke kaders de uitgangspunten voor de 
begroting worden geformuleerd en keuzes worden gemaakt. Op basis hiervan stellen de 
schooldirecteuren hun begroting op. In oktober vinden gesprekken plaats met de schooldirecteuren en 
maken zij samen met de controller van Onderwijsbureau Meppel de concept-schoolbegroting. 
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Ditzelfde gebeurt daarna door de algemeen directeur en de controller met de bovenschoolse 
begroting. Hierdoor ontstaat een complete concept begroting die in december ter vaststelling aan het 
bestuur wordt voorgelegd. Controle op de uitvoer van de begroting vindt plaats door maandelijkse 
gesprekken met algemeen directeur en de controller van OBM. Elk kwartaal wordt aan het bestuur 
een uitgebreide managementrapportage uitgebracht en in het voorjaar van het daarop volgende jaar 
wordt het jaarverslag vastgesteld en gepubliceerd. 
 
5.3 Ons huisvestingsbeleid 
 
Visie ten aanzien van huisvesting 
In 2010 is door de gemeente Datumadiel in samenspraak met de besturen een Integraal 
Huisvestingsplan opgesteld. Ten aanzien van onze gebouwen is hierin opgenomen op welke wijze 
onderhoud aan de buitenkant wordt geregeld en welke scholen in aanmerking komen voor verbouw 
dan wel nieuwbouw. In 2011 worden op meerdere scholen maatregelen getroffen in het kader van het 
binnenmilieu op grond van de speciale subsidie hiervoor van het rijk.  
Voor het plannen van het onderhoud van de scholen wordt gebruik gemaakt van de diensten van 
Onderwijsbureau Meppel. 
In 2015 is er voor de Wel een nieuw onderhoudsplan voor de korte en langer termijn vastgesteld. 
 
5.4 Ons relationeel en communicatief beleid 
In de laatste twee jaar heeft de vereniging PCBO Dantumadeel een snelle ontwikkeling doorgemaakt. 
Na de fusie was duidelijk geworden dat de gekozen structuur maar voor een relatief korte periode 
werkzaam was. De grenzen werden bereikt en na verschillende consultatieronden is in 2006 de 
nieuwe structuur ingevoerd.  
 
5.5 Ons organisatie 
Onze organisatie kent de volgende organen en functionarissen: 

 Een bestuur op hoofdlijnen; 

 een algemeen directeur; 

 de schooldirecteur als onderwijskundig ondernemer; 

 het managementoverleg als adviserend orgaan van de algemeen directeur; 

 ten behoeve van inspraak en betrokkenheid 
o de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
o de schoolgebonden medezeggenschapsraden en  
o de schoolraad; 
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Hoofdstuk 6 : onze zorg voor kwaliteit 
 

 

6.1   Kwaliteitsbeleid                    

De nadruk in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit van leren en 

onderwijzen. Wij willen leerlingen tot succesvolle lerende te maken, die betekenisvolle zaken hebben geleerd en 

die weten hoe je kunt leren. Een voorwaarde daarvoor is dat ook ons hele team uit succesvolle lerende gaat 

bestaan, die weten hoe je aan kwaliteitsverbeteringen kunt werken.  

Wij vinden het belangrijk om duidelijk over kwaliteitsopbrengsten te communiceren, zodat helder wordt wat 

kwaliteitszorg oplevert voor leerlingen, individuele medewerkers en het team als geheel. 

 
In dit hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Dit begint met het stellen van vijf 
vragen: 

 Doet de school de goede dingen? 

 Doet de school die dingen goed? 

 Hoe weet de school dat? 

 Vinden anderen dat ook? 

 Wat doet de school met die wetenschap? 
 
Deze vragen hebben wij onszelf ook gesteld.  
Het kwaliteitsbeleid valt uiteen in vijf stappen, die hieronder verder worden uitgewerkt: bepalen van de kwaliteit, 
formuleren van prioriteiten, ontwikkelen van een aanpak, uitvoeren en evalueren en borgen van de kwaliteit. In de 
laatste paragraaf wordt een overzicht gegeven van de beleidsvoornemens van de school. Verbeterplannen 
spelen een centrale rol in ons kwaliteitsbeleid. In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe die tot stand komen en 
hoe wij deze gebruiken, maar de verbeterplannen zelf zult u hier niet aantreffen. Wij zien de zorg voor kwaliteit als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom worden naast de leerkrachten ook de ouders en – niet te 
vergeten – de kinderen hier nadrukkelijk bij betrokken. Onze ervaring is dat kinderen heel goed in staat zijn om de 
sterke en zwakke punten van de school te benoemen. 
Ons kwaliteitszorgsysteem is deels opgezet door gebruik te maken van de monitorcyclus bij opbrengstgericht 
werken. Daarnaast is in het SchoolOndersteuningsProfiel onze (planmatige) zorg omschreven. De borging en 
afspraken wordt vastgelegd in de groepsmap, schoolgids, school(jaar)plan, de leerwerkgroepen en 
besluitenlijstplan. 

 

 

6.2   Bepaling van de kwaliteit (diagnose)                          

De kwaliteitszorg heeft een spilfunctie tussen de visie, de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling. Wij 
vinden het van belang om hiervoor instrumenten te gebruiken die valide en betrouwbaar zijn. Instrumenten die wij 
gebruiken en de procedure die gevolgd worden: 

- Methodegebonden toetsen. 
Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar nodig tot een  

            groepsplan. 
- Leerlingvolgsysteem van Cito.  

Resultaten worden besproken binnen de leerlingbesprekingen en met de ouders. 
Conclusies worden getrokken op leerling- groeps- en schoolniveau en leiden tot maatregelen op deze 
drie niveaus. 

- Planning-, voortgang- en evaluatiegesprekken worden cyclisch gevoerd door de directie waarbij 

afspraken worden gemaakt t.a.v. het persoonlijk ontwikkelingsplan voor het komende schooljaar en de 
afgelopen periode wordt geëvalueerd. 

- Toetskalender en leerlingbesprekingen  
- Na- en bijscholing, gebaseerd op uitkomsten van formele gesprekken, beleidsvoornemens van de school 

en beleidsvoornemens van het bestuur. 
- Het schoolplan waarin beleidsvoornemens en prioriteiten in deze beleidsvoornemens worden 

beschreven en gepland. Waarborgen van coördinatie van de inspanningen, zorg dragen voor het 
verantwoordelijkheidsgevoel van elke betrokken leerkracht, en verantwoording naar bestuur en 
inspectie. 
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- Groepsconsultatie om het proces van kwaliteitsverbetering in de (les)groep te bewaken. 
- Coaching ;instrument voor het bevorderen van de kwaliteit van individuele leerkrachten.   
- Vierjaarlijks imago-onderzoek  onder de ouders/verzorgers en leerlingen .Resultaten worden met de 

ouders / leerlingen besproken en eventuele verbeterpunten worden meegenomen in het nieuwe 
schoolplan. 

De opbrengsten van de afgelopen jaar 2014-2015 
M-toetsen 
E-toetsen 
Cito-eindtoets groep 8 

             Verwijzing naar de map Opbrengstgericht werken. 
             Verwijzing naar toetsinstrumenten, opbrengsten, gesprekkencyclus en opbrengsten. 

6.3 Ontwikkelen van een schooljaarplan                

Jaarlijks wordt voor 1 oktober een verbeterplan opgesteld wat vervolgens loopt tot 1 oktober van het daarop 
volgende jaar.  
 

Een goed verbeterplan bevat de volgende onderdelen: 
1. helder geformuleerde doelen; 
2. een planning van de activiteiten om de doelen te bereiken en de fasering daarvan; 
3. informatie over de wijze van organisatie van de activiteiten en benodigde middelen (bijvoorbeeld scholing, 

financiën, coaching); 
4. informatie over de manier waarop de resultaten (tussentijds) worden geëvalueerd en het plan wordt bijgesteld. 

 

6.4 Uitvoeren en evalueren van een schooljaarplan                        

In het schoolplan geven wij een overzicht van de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (zie schema 
hoofdstuk 6). In de schoolgids of speciale nieuwsbrief geven wij vervolgens aan welke beleidsvoornemens dat 
schooljaar zal worden gewerkt. Per beleidsvoornemen of verbeterpunt wordt een verbeterplan opgesteld. Hierin 
geven we aan welke aanpak we ontwikkeld hebben om de gestelde doelen te realiseren, welke middelen hiervoor 
zullen worden ingezet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook wordt een tijdsplanning opgenomen. Vervolgens 
komt het aan op de uitvoering. Hierbij zijn over het algemeen meerdere mensen betrokken, die elk hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben. De directeur houdt overzicht over het verloop van het proces. Tenslotte evalueren 
wij de gekozen aanpak, zodat bepaald kan worden of er daadwerkelijk een verbetering is opgetreden en op welke 
gebieden verdere inspanning nodig is. Overigens wordt al in een vroeg stadium van de uitvoering nagedacht over 
de evaluatie, zodat we gedurende het proces de informatie kunnen verzamelen die hiervoor nodig is. Ook kunnen 
we zo het proces gedurende de uitvoering monitoren en waar nodig bijsturen. 

 
 

 

 

 

procedure voor kwaliteitszorg 

 Te verbeteren aspect(en)  

     

   

Er zijn schriftelijk vastgelegde 
afspraken en meestal activiteiten die 

daaruit voortvloeien. 

 
Er zijn nog geen schriftelijk 

vastgelegde afspraken. 

    

  
De afspraken worden gemaakt en 

schriftelijk vastgelegd. 

N.B. Er kunnen activiteiten uit 
voortvloeien. 
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De activiteiten en het bespreken van de afspraken worden ingepland. 

  

 
De afspraken worden besproken. 

Zijn het goede afspraken? 
Leiden ze tot voldoende kwaliteit? 

 

    

     

De afspraken leiden tot 
voldoende/goede kwaliteit. 

 
De afspraken leiden tot onvoldoende 

kwaliteit. 

   

We blijven ons aan deze (nieuwe) 
afspraken houden en het bespreken 

ervan wordt weer ingepland. 
(kwaliteit behouden) 

 
 

Er wordt in kaart gebracht waarom de 
afspraken tot onvoldoende kwaliteit 

leiden. 

  

 
Hebben de oorzaken iets met de afspraken te maken? 

   

 Nee   Ja 

   

N.B. Als door onvoorziene omstandigheden 
of bepaalde signalen afspraken  eerder dan 
gepland besproken moeten worden,  
wordt de planning aangepast. 

 

Oorzaken zo nodig zo 
goed mogelijk aanpakken 
en nagaan of de afspraken 

over een ander aspect 
aangepast moeten 

worden. 

 Afspraken aanpassen en 
het bespreken ervan 

weer inplannen. 

 

 
 

 

 

 

6.5 Borgen van kwaliteit                      

Bestaande kwaliteit en gerealiseerde verbeteringen moeten worden onderhouden: kwaliteit moet worden 
geborgd. Relevante beleidsdocumenten worden verzameld in het schoolplan, het SchoolOndersteuningsProfiel 
en het verenigingsbeleidsplan. Nieuwkomers kunnen zich zo eenvoudig inlezen. Verder maken wij gebruik van de 
volgende middelen om kwaliteit te borgen:  
 

- planmatig werken: handelingsplannen, weekplanningen, meerjarenplanning, verbeterplannen; 
- standaardiseren: gemeenschappelijke afspraken maken en elkaar daarop aanspreken; 
- schoolplan/verbeterplan; 
- directiestatuut; 
- activiteitenkalender voor leerkrachten; 
- toets kalender; 
- herhaald agenderen van evaluaties (met als vraag: ‘Voldoen we nog steeds aan afgesproken 

kwaliteitseisen?’ of: ‘Zijn nieuwe kwaliteitseisen nodig?’); Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen onderwijsinhoudelijke vergaderingen en organisatorische vergaderingen. 

- het periodiek evalueren van het kwaliteitssysteem zelf: werkt de gebruikte indeling bij kwaliteitsbepaling 
bijvoorbeeld nog; geven de begrippen kwaliteit bepalen, verbeteren, bewaken en borgen voldoende 
duidelijkheid; helpen de verbeterplannen daadwerkelijk om de veranderingen te realiseren? 

             Verwijzing naar het document schooladministratie en procedures concept/versie 
 

Het bevoegd gezag bewaakt de kwaliteit van het onderwijs door 



 

 23 

- Het verzamelen van kengetallen via het managementinformatiesysteem binnen Tobias  (beheers- en 

informatie-instrument Onderwijsbureau Meppel); 

- Het volgens van de resultaten zoals vermeld in het schooljaarverslag van de schooldirecteur; 

- Het bespreken van de kengetallen en resultaten met de schooldirecteur. 

Het bevoegd heeft de volgende activiteiten vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren: 

- Het bewaken van de kwaliteit zoals hiervoor omschreven. 

- Het bespreken van het schoolontwikkelingsplan van elke school door de algemeen directeur met de 

schooldirecteur. 

- Het bewaken van de uitvoering van een door de schooldirecteur opgesteld stappenplan bij onvoldoende 

resultaten. 

- Het bovenschool hanteert een monitoringsinstrument voor het volgen van de resultaten van de scholen.  

 

Hoofdstuk 7 : Onze beleidsvoornemens 
 

Items 
 

Schooljaar 
2015/2016 

Schooljaar 
2016/2017 

Schooljaar 
2017/2018 

Schooljaar 
2018/2019 

Implementatie nieuwe methode voor taal X X X X 
Methode voor schrijven: evalueren en 
eventueel nieuwe methode kiezen  

   X 

Methode voor rekenen evalueren en 
eventueel nieuwe methode kiezen  

   2023-2024 

Voorbereiden geschiedenis: evalueren en 
eventueel nieuwe methode kiezen  

   2021-2022 

Voorbereiden aardrijkskunde: evalueren 
en eventueel nieuwe methode kiezen 

   2022-2023 

Invoering referentieniveaus X X X X 
Opbrengstgericht werken, incl. 
aandachtspunt inspectie leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften 

X X   

Taalbeleid: verder met project 3TS 
(Trijetalige skoalle), Engels gr. 1-4 

X X   

Aandacht voor meerbegaafde leerling X X   
1-zorgroute: goed onderwijs voor alle 
kinderen - omgaan met verschillen – 
werken met groepsplannen, 
tussendoelen en leerlijnen incl. het 
regelmatig evalueren van de effecten van 
de zorg 

X X X X 

Didactisch handelen: implementatie 
GLIM model 

X X   

Optimaliseren gebruik van ICT X X X X 
Communicatie: optimaal gebruik digitale 
media voor interne en externe 
communicatie (o.a. website) 

X    

Kwaliteitszorg: Evalueren en nieuw 
systeem voor cyclisch en systematisch 
kwaliteitszorg. 

X    

Personeelsbeleid – invoering en 
implementatie functiemix, mobiliteit, 
professionele cultuur, meer mannelijke 
leraren, evenwicht verschillende 
onderdelen in het werk van de leraar, 
begeleiding nieuwe leraren 

X X X X 

Het uitwerken van de visie van de school 
op de volgende 3 terreinen: 
Pedagogisch klimaat-professionalisering 
team-3-talig onderwijs 

X X   

 

 

Hoofdstuk 8 : tot slot  
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Met dit schoolplan voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een schoolplan.  
Dit schoolplan stimuleert ons vorm te geven aan integraal schoolkwaliteitsbeleid, het geeft een vermindering van 
de belasting die uitgaat van het opstellen van alle afzonderlijke documenten en we leggen verantwoording af aan 
externe belanghebbenden en de inspectie. 
 
Dit schoolplan werkt mee aan voor iedereen inzichtelijke veranderingsprocessen, het samen bespreken van de 
uitgangspunten en onderwijsvisie binnen het schoolteam, de bereidheid om te gaan met individuele verschillen 
tussen leerlingen en het bespreekbaar maken van het eigen gedrag met anderen. 
 
Elk jaar in de maand mei zullen wij ons schoolplan evalueren en zo nodig bijstellen, zodat het realistisch en 
werkbaar blijft. Het dient als ruggengraat voor de komende SchoolOntwikkelPlannen. 
 
Met het uitgeven van de jaarlijkse schoolgids verantwoorden wij ons naar de ouders/opvoeders. Hierin wordt 
duidelijkheid verstrekt over de vertaling van ons schoolplan naar het komende schooljaar en zaken die voor 
ouders relevant zijn zoals de lestijden, het vakantierooster en andere zaken die in het belang zijn in de relatie 
tussen ouders en school. Daarnaast moet de schoolgids ouders in staat stellen een verantwoorde schoolkeuze te 
maken. 
 
   
  
BIJLAGEN; borgingsdocumenten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1       De levensbeschouwelijke identiteit 

 

 wij leren de kinderen de bijbel als bron van het christelijk geloof kennen 
 
Het bijzondere van onze christelijke identiteit is niet gelegen in het feit dat wij jonge mensen als 
persoon en maatschappelijk vormen. Dat doen alle scholen. 
Het bijzondere is dat wij verbonden zijn met de christelijke geloofsgemeenschap.  
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Wij leven en werken vanuit waarden die kenmerkend zijn voor deze gemeenschap t.w. 
- christelijk onderwijs heeft oog voor God als Schepper en Verlosser en voor Zijn Koninkrijk 
- christelijk onderwijs is gericht op de vorming van de gehele menselijke persoon 
- christelijk onderwijs is onderwijs voor elk mens met een bijzonder oog voor de zwakkeren 
- christelijk onderwijs heeft oog voor de gemeenschap 

 
Als school hanteren we de Bijbel als uitgangspunt voor ons handelen. 
De Bijbel is de gemeenschappelijke bron van het christelijk geloof. Op school concentreren we ons 
met name op de Bijbelse verhalen als basis voor de godsdienstige vorming op school. 
Het gaat om het leren kennen van God en van Jezus en wat het is om te leven als mens naar Gods 
beeld om uiteindelijk een blijvende relatie aan te gaan met “ de bron” . 
De Bijbel geeft ons de Woorden van God om de weg daarheen te wijzen. 
Geloven en leven horen onlosmakelijk bij elkaar. We leggen dan ook een relatie tussen de 
bijbelverhalen en de kinderlijke leef- en belevingswereld. 
De bijbelverhalen kunnen bij kinderen gevoelens oproepen van geborgenheid en uitdaging. 
Ieder mens wil zich geborgen weten, heeft behoefte aan bevestiging van zijn bestaansgrond door een 
ander. Dat geeft aan mensen zelfvertrouwen. Vanuit dit basisvertrouwen durf je uitdagingen aan te 
gaan in je leven. 
De begrippen “geborgenheid”  (God houdt van jou zoals je bent) , “uitdaging”  (God vraagt je te 
worden wie je zou kunnen zijn,mens naar zijn beeld) "troost" en "toekomstperspectief" zijn  
“ hoekstenen”  van onze visie zoals elders in dit plan staat verwoord. 

 
De christelijke identiteit van de school is zichtbaar in ons onderwijs, in ons handelen, in de omgang 
met elkaar en in ons curriculum. Het behoort tot onze  pedagogische opdracht dat kinderen ook 
geleerd wordt hoe ze kunnen omgaan met levensbeschouwelijke vragen en ervaringen. We hopen dat 
ze in ethisch opzicht groter zullen "groeien" en dat we hen hoop en verwachting mee kunnen geven. 
Ouders/verzorgers die voor onze school kiezen, weten dat deze vragen en ervaringen vanuit een 
christelijke invalshoek zullen worden behandeld.  
 
Identiteit is voor ons een doorgaand gespreksthema in de zin van een zoektocht, met een open oog 
en geest voor mensen van de toekomst die opgeleid zijn tot mensen bestaande uit hoofd, hart en 
handen.  
Wij verlangen van de ouders / verzorgers van kinderen die worden aangemeld dat onze 
uitgangspunten tenminste worden gerespecteerd. 
 
Onderstaande doelstellingen met uitwerkingen liggen aan de basis van onze levensbeschouwelijke 
identiteit. 

 
1. De leraren kennen en respecteren de grondslag van de school 

  
Uitwerkingen: 

1.1  De grondslag van de school komt expliciet aan de orde in sollicitatiegesprekken 

1.2  De leraren handelen conform de grondslag van de school 

1.3  De grondslag van de school komt aan de orde in functioneringsgesprekken 

1.4  De leraren nemen actief deel aan overleg over de identiteit van de school 

 
2. De leraren werken zo veel mogelijk vanuit de grondslag van de school 

  
Uitwerkingen: 

2.1  De grondslag van de school is vertaald naar een missie 

2.2  De grondslag van de school is vertaald in de beschreven visie 

2.3  De leraren werken vanuit de missie en de visie 

2.4  De school bespreekt een keer per vier jaar of de missie moet worden aangepast 

2.5  De school bespreekt regelmatig of de visie moet worden aangepast 

 
3. De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder 

geëxpliciteerd 
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Uitwerkingen: 

3.1  De levensbeschouwelijke visie staat vermeld in de schoolgids 

3.2  De levensbeschouwelijke visie staat vermeld in het schoolplan 

3.3  De levensbeschouwelijke visie is vertaald in concrete doelen 

 
4. De leraren laten zich, voor wat betreft de omgang met elkaar en de leerlingen, 

inspireren door de Bijbel 
  

Uitwerkingen: 

4.1  De school stelt het ontmoeten centraal 

4.2  De school zoekt permanent naar mogelijkheden om de gemeenschap te versterken 

4.3  De school creëert ontmoetingsmomenten tussen team, leraren en kinderen 

4.4 
 De ontmoetingsmomenten kenmerken zich door respect voor elkaar hetgeen,    
symbolisch, is ondertekend en bekrachtigd in de Schoolklimaatovereenkomst. 

4.5  De leraren streven naar een houding van respect en aandacht 

4.6  De leraren streven naar communicatie met het accent op luisteren 

4.7  De leraren streven naar een houding die zich kenmerkt door geduld en bescheidenheid 

4.8  De Bijbel vormt het richtsnoer voor het handelen van de leraren 

 

5. De leraren besteden in hun lessen expliciet aandacht aan Bijbelse normen en 
waarden 

  
Uitwerkingen: 

5.1  De leraren zijn zich bewust van hun normen en waarden 

5.2  De leraren beseffen dat informatie waardengebonden is 

5.3  De leraren laten zich niet leiden door vooroordelen 

5.4  De leraren zetten zich bewust in voor achtergestelden en kansarme groepen 

5.5  De leraren besteden expliciet aandacht aan waarden en normen 

5.6 
 Normen en waarden komen (nadrukkelijk) aan de orde bij Bijbelverhalen en in de 
gesprekken met de kinderen 

5.7 
 De school besteedt systematisch aandacht aan: respect, solidariteit, betrouwbaarheid, 
beschermen, dienstbaarheid, liefde, eerlijkheid, netheid, hulpvaardigheid, beleefdheid 
(etcet.) 

 
6. De leraren besteden aandacht aan kennis van de Bijbel 

  
Uitwerkingen: 

6.1  De school gebruikt een methode voor godsdienstige vorming en bijbelkennis 

6.2  De bijbelkennis wordt regelmatig getoetst (mondeling/schriftelijk) 

 
7. De leraren houden in hun onderwijs rekening met de uniciteit van het kind 

 Uitwerking: 

7.1 
 De leraren houden in hun onderwijs rekening met de aard, de aanleg, het tempo en het 
ontwikkelingsniveau van het individuele kind 

 
8. De leraren besteden dagelijks aandacht aan het elkaar ontmoeten (gemeenschap) 

  
Uitwerkingen: 

8.1  De dag wordt begonnen en afgesloten met gebed 
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8.2  De dag wordt begonnen met het zingen van geestelijke liederen 

8.3  De dag wordt begonnen met een levensbeschouwelijke opening 

8.4  De leraren gaan in gesprek met de kinderen over het verhaal 

8.5  Bijbelse waarden en normen worden (expliciet) aan de orde gesteld 

 
9. De school besteedt expliciet aandacht aan vieringen 

  
Uitwerking: 

9.1 
 In de klassen (soms klas overstijgend) wordt aandacht besteed aan de christelijke 
feestdagen 

 
10. De school verbindt haar levensbeschouwelijke identiteit aan een pedagogische 

visie 
  

Uitwerkingen: 

10.1  De school hecht veel waarde aan een positief en veilig klimaat 

10.2  De school hecht veel waarde aan de zelfstandigheid van leerlingen (kiezen in vrijheid) 

10.3  De school hecht veel waarde aan het respectvol omgaan met elkaar 

10.4  De school hecht veel waarde aan het aansluiten op de mogelijkheden van het kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage 2 Het pedagogisch klimaat 
 

 Visie: 
“In 2024 staat de Wel bekend als een veilige en leerzame plek om je te vormen en te ontwikkelen. De 

leerlingen, ouders en leerkrachten zijn betrokken en willen samen zorg dragen voor een gelukkig en 

gezond schoolklimaat.” 

Onder opvoeding verstaan wij de invloed die wordt uitgeoefend op kinderen en jeugdigen. 
Kinderen houden de volwassenen in hun omgeving scherp in het oog omdat ze die nodig hebben om 
verder te komen. Leerkrachten, volwassenen, kunnen daardoor niet niet-opvoeden. Ook de school is 
een opvoedingssituatie die deel uit maakt van de totale opvoedingssituatie; het complexe geheel van 
factoren dat invloed heeft “op de persoonlijkheid in wording”. 
Met de leerstof zuigen de leerlingen als het ware de liefde naar binnen – of de onverschilligheid, of de 
geïrriteerdheid – waarmee ze worden benaderd, de blik waarmee ze worden bekeken en de 
klankkleur en de warmte – of de kilheid – van de stemmen waarmee over en tegen hen gesproken 
wordt. 
Elders in dit plan wordt geschreven over de rol van de religie (geloven ín …) en de betekenis van de 
Bijbelse verhalen in ons onderwijs. Wij zien het als een taak van de school om kinderen mede op te 
voeden tot “ geloven ín..” als uitbreidingen van gezin en geloofsgemeenschap. 
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Door een “kinderdomein” te zijn, toekomstgericht te zijn, een oase van veiligheid en geborgenheid te 
zijn,bruikbare kennis en vaardigheden aan te reiken en onze leerlingen in te leiden in betekenissen en 
in te wijden in de geheimen van het bestaan hopen wij een eigen, onvervangbare, positieve invloed op 
de opvoeding te hebben. 
 
Doelstellingen 

1. De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar 
omgaan. 

  
Uitwerkingen: 

1.1  De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen elkaar accepteren (ongeacht verschillen) 

1.2 
 De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen met elkaar omgaan volgens algemeen 
aanvaarde normen 

1.3  Leraren zorgen ervoor, dat er geen leerlingen worden uitgelachen 

1.4  Leraren zorgen ervoor, dat er geen leerlingen worden geïntimideerd 

1.5  Leraren zorgen ervoor, dat er geen leerlingen worden gediscrimineerd 

1.6  Leraren stimuleren de leerlingen om samen te werken 

1.7  Leraren stimuleren dat leerlingen naar elkaar luisteren 

1.8  Leraren stimuleren dat leerlingen voor elkaar zorgen en solidariteit laten zien 

1.9 
 Leraren stimuleren dat leerlingen aandacht besteden aan belangrijke gebeurtenissen in 
elkaars leven 

1.10  Leraren begeleiden leerlingen bij het zelf oplossen van ruzies en misverstanden 

   
1.11 

 Leraren treden onmiddellijk op bij concurrentie- of pestgedrag 

1.12  Leraren treden onmiddellijk op bij verbaal en non-verbaal geweld 

1.13  Leraren voor de voorwaarden die leiden tot een respectvolle omgang met elkaar 

1.14  Leraren zorgen voor een ontspannen sfeer 

1.15  Leraren stimuleren het zelfvertrouwen van de leerlingen 

1.16  Leraren tonen zelf in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 

 

 

 
 
 
2. 

 
 
De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht 

  
Uitwerkingen: 

2.1  De leraren kennen de leerlingen, alsmede het individuele kind 

2.2  De leraren bekrachtigen goed gedrag van de leerling(en) 

2.3  De leraren hebben oog voor het individuele kind 

2.4  De leraren stellen zich vriendelijk en belangstellend op naar de leerling(en) 

 

 
3. De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect 

  
Uitwerkingen: 

3.1  Het taalgebruik van de leraar en de leerlingen is omkeerbaar 

3.2  De leraren onthouden zich van sarcasme en cynisme 

3.3  De leraren benadrukken de verschillen tussen de leerlingen niet 

3.4  De leraren nemen de leerlingen serieus 
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4. De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen 

  
Uitwerkingen: 

4.1  De leraren laten merken dat ze positieve verwachtingen hebben van de leerlingen 

4.2  De leraren geven positieve feedback op vragen, opmerkingen en antwoorden 

4.3  De leraren stigmatiseren niet naar aanleiding van fouten 

4.4  De leraren stellen realistische eisen 

4.5  De leraren laten leerlingen succeservaringen opdoen 

4.6  De leraren laten leerlingen succeservaringen aan zichzelf toeschrijven 

4.7  De leraren geven nieuwe kansen en laten fouten corrigeren 

4.8  De leraren betrekken stille leerlingen bij de les 

4.9  De leraren ondersteunen -waar nodig- de leerlingen 

 

 

5. De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties 

  
Uitwerkingen: 

5.1  De leraren geven veel (gemeende) positieve feedback 

5.2  De leraren corrigeren leerlingen op een natuurlijke wijze 

5.3  De leraren corrigeren tijdig 

5.4  De redenen voor correctie van het gedrag zijn duidelijk en voor iedereen gelijk 

5.5 
 De leraren gaan op een flexibele wijze met de regels om (de regels worden niet rigide 
toegepast) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bijlage  3 Het leerstofaanbod 

o Visie: 
Wat maakt leren gelukkig, gezond en kwalitatief goed voor leerlingen, ouders en leerkrachten? “In ons 
leren stimuleren wij elk kind om zich maximaal te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met 
talenten en beperkingen. De basis hiervoor is dat een kind zich veilig voelt op school en met plezier 
naar school gaat.” 

Belangrijk is dat de kinderen een eigentijds, maatschappelijk geëngageerd en onderwijskundig 
verantwoord leerstofaanbod ontvangen.  Dit bevordert in sterke mate de betrokkenheid van de 
kinderen bij hetgeen we ze willen leren en betrokkenheid levert mede de opbrengsten die op grond 
van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 
 

Doelstellingen: 

 

1. De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde 
zijn dekkend voor de kerndoelen 

  
Uitwerkingen: 
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1.1  De methode Nederlandse taal voldoet aan de kerndoelen 

1.2  De methode rekenen en wiskunde voldoet aan de kerndoelen 

1.3 
 De leerinhouden uit de methoden worden feitelijk aangeboden. Majeure afwijkingen 
worden beredeneerd in de groepsmap omschreven. 

 

 

2. De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan 

  
Uitwerkingen: 

2.1  Er is sprake van een doorgaande lijn door de hele school 

2.2  In leerjaar 1 en 2 wordt er gewerkt op basis van een beredeneerd aanbod 

2.3  In groep 2 wordt aangesloten op het aanbod in groep 3 

2.4  De methoden die de school gebruikt, worden structureel gehanteerd 

2.5 
 Daar waar noodzakelijk (geen methode) heeft de school de leerinhouden in leerlijnen 
(met tussendoelen) beschreven 

 

 

3. De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde zijn 

afgestemd op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen 
  

Uitwerkingen: 

3.1 
 De methoden die de school gebruikt bieden mogelijkheden voor herhalings- en 
verrijkingsstof 

3.2  De school gebruikt voldoende additionele leermaterialen 

3.3  De school beschikt over voldoende remediërende materialen 

3.4  De school beschikt over aparte lespakketten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

3.5  De school beschikt over teacher-free-materialen (t.b.v. zelfstandig werken) 

3.6  De school beschikt over voldoende software 

 

 

4. De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en 
burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking 
met de diversiteit in de samenleving 

  
Uitwerkingen: 

4.1  Het onderwijs richt zich (o.a.) op de bevordering van actief burgerschap 

4.2  Het onderwijs richt zich (o.a.) op de bevordering van sociale integratie 

4.3  De leerlingen maken kennis met (de achtergronden van) andere culturen en gewoonten 

4.4 
 De school heeft in de schoolplan beschreven hoe zij gestalte geeft aan haar (deze) 
algemene opdracht 

4.5 
 De school ontwikkelt bewust competenties die nodig zijn voor actief burgerschap en 
sociale integratie 

4.6 
 De school ontwikkelt bewust competenties die nodig zijn voor het opgroeien in een 
pluriforme samenleving 

4.7  Het aanbod voldoet aan de kerndoelen 

 

 

5. De aangeboden leerinhouden omvatten alle wettelijk voorgeschreven leer- en 
vormingsgebieden 

  
Uitwerkingen: 

5.1  De school voorziet in een breed aanbod van kennis, vaardigheden en houdingen 

5.2 
 De school biedt Nederlandse, Friese en Engelse taal, Rekenen en Wiskunde, Oriëntatie 
op Mens en Wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Lichamelijke opvoeding aan 
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5.3  De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 

5.4  De school besteedt aandacht aan de leergebied overstijgende kerndoelen 

 

 

6. In het aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke maatschappelijke en 
actuele thema's 

  
Uitwerkingen: 

6.1  De leraren besteden (geïntegreerd) aandacht maatschappelijk relevante thema's 

6.2  De leraren besteden (geïntegreerd) aandacht aan de actualiteit 

6.3 
 De leraren zijn in staat om het leerstofaanbod aan te passen aan de maatschappelijke 
actualiteit 

6.4 
 De leraren werken projectmatig (thematisch) aan maatschappelijk relevante en actuele 
thema's 

6.5 
 De gebruikte onderwijsmaterialen voldoen aan elementaire eisen die gesteld kunnen 
worden aan intercultureel onderwijs 

 

 

7. De school biedt leerlingen kennis aan over de verschillende culturen die in 
Nederland aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen 

  
Uitwerkingen:  

7.1  De leraren besteden (structureel) aandacht aan intercultureel onderwijs 

7.2  De leraren brengen kennis aan over de verschillende culturen in Nederland 

7.3 
 De leraren bevorderen de tolerantie ten aanzien van de verschillende culturen in 
Nederland 

7.4 
 De leraren besteden (structureel) aandacht aan de diverse waarden en normen van de 
verschillende culturen in Nederland 

7.5  De leraren besteden systematisch aandacht aan de (goede) omgang met elkaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 Effectief Onderwijs / Didactisch handelen  

 

1. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 

1.1  De leraren zorgen voor een goede structuur in de lessen en onderwijsactiviteiten 

1.2  De leraren zorgen voor een ordelijk verloop van het onderwijsleerproces 

1.3  De leraren zorgen voor een doelmatig klassenmanagement 

1.4  De leraren zorgen voor een sfeer van rust en orde 

1.5  De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geconcentreerd werken 

 

 
2. De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken 
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2.1  In de interactie met de leerlingen komen oplossingsstrategieën aan de orde instr.rekenen. 

2.2  De leraren zorgen ervoor, dat er meerdere manieren van aanpak aan de orde komen 

2.3  De leraren laten manieren van aanpak met elkaar vergelijken 

2.4  De leraren structureren oplossingsstrategieën 

2.5  De leraren bevorderen het bewust toepassen van manieren van aanpak in andere situaties 

2.6  De leraren stimuleren het hanteren van controle-activiteiten door de leerlingen zelf 

2.7  De leraren zorgen voor interactieve instructie- en werkvormen 

2.8  De leraren laten de leerlingen hardop denken 

2.9  De leraren leren strategieën bewust aan 

 

 
3. De leraren zorgen voor een goede structuur in de onderwijsactiviteiten 

3.1  De leraren zorgen voor ordelijkheid (omgeving, activiteiten, voorbeeldgedrag) 

3.2  De leraren zorgen voor een heldere lesopbouw 

3.3  De bedoeling van de les(sen) is duidelijk 

3.4  De leraren zorgen voor een gestructureerd opgebouwde lesdag 

3.5  Het dag- en werkrooster is aan de leerlingen bekend 

3.6  Het gedrag van de leraren is voorspelbaar 

3.7  De leraren plannen vooraf de hulp aan zorgleerlingen 

 

 
4. De leraren geven de leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelingsproces 

4.1  Leraren volgen de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen systematisch 

4.2  Leraren analyseren de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen 

4.3  Er vindt terugkoppeling en feedback plaats over de vorderingen naar leerlingen 

 

 

 

 
5. De leraren passen verschillende werkvormen toe 

5.1  De leraren zorgen voor een diversiteit in gespreksvormen 

5.2  De leraren zorgen voor variatie in groepsgrootte 

5.3  De leraren laten leerlingen zelfstandig (samen) werken  

5.4  De leraren zorgen voor variatie in de verwerkingsopdrachten 

5.5  De leraren geven keuzemogelijkheden 

 

 
6. De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende 

leeromgeving 

5.9.1  De leer- en/of ontwikkelingsmaterialen zijn gevarieerd en veelzijdig, eigentijds en compleet 

5.9.2  De leer- en/of ontwikkelingsmaterialen zijn gemakkelijk bereikbaar 

5.9.3  De rijke leeromgeving bevat een gevarieerde hoeveelheid educatieve (hulp)materialen 
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5.9.4 
 In het lokaal zijn speel- en werkhoeken waar leerlingen (zelfstandig) kunnen werken en/of 
spelen 

5.9.5  De aankleding van het lokaal is uitdagend van karakter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5  Effectief Onderwijs / Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

 

Vanuit deze visie willen we gepersonaliseerd onderwijs de komende jaren verder 
vormgeven 

 

1. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen 
leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau 

  
1.1  De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken  
1.2  De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen zelfstandig leren 
1.3  De leraren zorgen voor een ondersteunend klassenmanagement 
1.4  De leraren ontwikkelen de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen 
1.5  De leraren begeleiden de leerlingen bij het zelfstandig werken en leren 
1.6  De leraren zetten leermiddelen in die de zelfstandigheid bevorderen 
1.7  De leraren bieden gedifferentieerd taken aan (aanbod op maat) 
1.8  Leerlingen kunnen zelf taken en activiteiten kiezen en plannen 
1.9  Leraren zorgen ervoor, dat leerlingen proces en product evalueren (reflectie) 
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2. De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties 
  

2.1 
 De leraren geven toepassingsgerichte opdrachten, waarmee o.a. de meervoudige 
intelligentie van de leerlingen wordt gestimuleerd. 

2.2 
 De leraren laten gebruik maken van kennis en vaardigheden die in andere lessen aan bod 
kwamen 

 

 

 
3. De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken 
  

3.1  Leraren leren leerlingen (coöperatief) samen te werken 
3.2  Leerlingen krijgen structureel de gelegenheid tot samenwerking 
3.3  Leerlingen helpen elkaar en leren van elkaar 
3.4  Leraren geven leerlingen groepswerk 
3.5  Leerlingen reflecteren samen op groepswerk en op het resultaat daarvan 
3.6  Bij groepswerk gelden (spel)regels 
3.7  Bij groepswerk is er een rol- en taakverdeling 
3.8  Leraren hebben oog voor het samenwerkingsproces 
3.9  Er wordt gebruik gemaakt van vormen van tutoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6  Effectief onderwijs / opbrengsten 

 
Doelstellingen: 

 

1 De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde 
liggen op tussenmomenten en aan het eind van de basisschoolperiode tenminste 
op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag 
worden verwacht  

  
1.1  De school verantwoordt zich over de (eind)opbrengsten van het onderwijs 
1.2  De school gebruikt genormeerde, methode-onafhankelijke toetsen 
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2 De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden 
verwacht 

  
2.1  De school beschikt over een aanbod m.b.t sociale vaardigheden 
2.2  Het aanbod omvat in ieder geval zelfbeeld, kunnen samenwerken, zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid 
2.3  De school gebruikt over een instrument om de resultaten m.b.t. sociale vaardigheden te 

meten 

 

 

3 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun 
mogelijkheden 

  
3.1  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt passend onderwijs geboden 
3.2  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich conform het opgestelde 

ontwikkelingsperspectief welke is vastgelegd in een handelingsplan 
3.3 De school realiseert passende opbrengsten bij leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 

 

 

4 De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming 
met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 

  
4.1  De school beschikt over een overzicht met de verwachtingen t.a.v het vervolgonderwijs 

via het leerlingvolgsysteem 
4.2  De uitstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs past bij de geformuleerde 

verwachtingen 

 

 

5 De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs 

  
5.1  De school onderhoudt systematische contacten met VO-scholen 
5.2  De school ontvangt rapportages m.b.t. haar oud-leerlingen van de vervolgscholen 
5.3  De school beschikt over gegevens waaruit blijkt, dat de oud-leerlingen zich goed 

handhaven in het vervolgonderwijs 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage 7 Specifieke leerlingbegeleiding en toetsinstrumenten 

 
Doelstellingen 

Voor de concrete uitwerking van de doelstellingen zie ons schoolzorgplan. 

 

 
1 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van 
de leerlingen 

 

 

2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de   school de aard en de 
zorg voor zorgleerlingen 
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3 De school voert de zorg planmatig uit 

 

 

4 De school gaat de effecten van de zorg na 

 

 

5 De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan 
komen voor de begeleiding van de leerlingen 

 

 

6 De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school 

 

 

7 De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het 
vervolgonderwijs 

 

 

8 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 

 

 

9 De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind 

 

 

10 De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 
interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden 

 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 8 Oudercontacten 

 

Doelstellingen: 

 

1. De school betrekt de ouders bij schoolactiviteiten 

1.1  Ouders worden betrokken bij het leesonderwijs 

1.2  Ouders worden betrokken bij projecten 

1.3  Ouders worden betrokken bij excursies 

1.4  Ouders worden betrokken bij vieringen 

1.5  Ouders worden betrokken bij schoolkampen of werkweken 

1.6  Ouders worden betrokken bij het overblijven 

1.7  Ouders worden betrokken bij de voor- en naschoolse opvang 

1.8  De school betrekt ouders bij de organisatie van schoolactiviteiten 

1.9  De ouders bieden ondersteuning bij de uitvoering van schoolactiviteiten 

1.10  Ouders zijn betrokken bij overleg via de ouderraad 

1.11  Ouders zijn betrokken bij overleg via de MR en de schoolraad 
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2. De school stelt zich op de hoogte van de opvattingen en de verwachtingen van 

ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee 

2.1  De school laat zich informeren via de MR en de schoolraad 

2.2  De school laat zich informeren via de ouderraad 

2.3  De school laat zich informeren op ouderavonden 

2.4 
 De mening van de ouders over de school (in algemene zin) wordt gevraagd met behulp van 
een enquête 

2.5  De school stelt de ouders op de hoogte van de uitkomsten van de enquête 

2.6 
 De school stelt de ouders op de hoogte van de verbeterpunten die zijn vastgesteld op basis 
van de uitslagen van de enquête 

 

 
3. De school informeert ouders op een functionele wijze over de kenmerken van de 

school 

3.1  Ouders ontvangen jaarlijks de schoolgids 

3.2  Ouders worden geïnformeerd over doelen en resultaten van het onderwijs 

3.3  Ouders worden geïnformeerd over de zorg voor het jonge kind 

3.4 
 Ouders worden geïnformeerd over de zorg voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 

3.5 
 Ouders worden geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid (preventie, registratie en 
afhandeling) 

3.6  Ouders worden geïnformeerd over de benutting van de verplichte onderwijstijd 

3.7  Ouders worden geïnformeerd over de geldelijke bijdrage van ouders 

3.8 
 Ouders worden geïnformeerd over de rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen 
en bevoegd gezag (incl. klachtenregeling) 

3.9  Ouders worden geïnformeerd over sponsoring 
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4. De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school 

4.1  De school informeert ouders via de nieuwsbrief, die om de week wordt verspreid. 

4.2  De school geeft een schoolgids en schoolkalender uit. 

4.3  De school organiseert informatie-avonden 

 

 
5. De leraren laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over 

de ontwikkeling van hun kind op school en thuis 

5.1  De leraren laten zich informeren over ontwikkelingen in de thuissituatie 

5.2  De leraren laten zich informeren over de schoolbeleving 

5.3 
 De leraren laten zich informeren over begeleiding van kind en/of gezin door instellingen 
voor hulpverlening 

5.4  De leraren laten zich informeren over effecten van specifieke begeleiding 

5.5  De leraren laten zich informeren over ervaren veranderingen bij het kind 

5.6  Informatie wordt verkregen door gesprekken met ouders 

5.7  Informatie wordt verkregen op gespreksavonden en huisbezoeken 

5.8  Informatie wordt verkregen bij toelating 

5.9  Informatie wordt verkregen bij handelingsplanning 

 

 
6. De leraren informeren ouders regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van 

hun kind 

6.1  Twee maal per jaar ontvangen de ouders een rapport (groepen 1-2: éénmaal ) 

6.2  De leraren informeren de ouders over eventuele handelingsplanning voor hun kind 

6.3 
 Leraren zijn beschikbaar voor ouders die behoefte hebben aan een gesprek over hun kind 
(spreekuur, na afloop van de lessen, telefonisch) 

6.4 
 Leraren leggen huisbezoeken af in groep 0 bij leerlingen van nieuwe gezinnen en in de 
andere groepen waar leerlingen van nieuwe gezinnen komen. 

 

 
7. De leraren stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie 

7.1 
 Ouders worden betrokken bij de uitvoering van opdrachten die leerlingen thuis moeten 
uitvoeren 

7.2  Ouders ontvangen informatie over de aanpak van bepaalde (t)huiswerkopdrachten 
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Bijlage 9  Internationale en interculturele gerichtheid 

 
Doelstellingen 

 

1 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van 
burgerschap en integratie 

  
1.1  De school laat de leerlingen kennismaken met de diversiteit in de samenleving 
1.2  De school draagt kennis over van de diversiteit in de samenleving 
1.3  De school heeft een visie op burgerschap en integratie 
1.4  De school stemt het aanbod (mede) af op de risico's en de ongewenste opvattingen, houdingen 

en gedragingen van de leerlingen 

 

 

 

2 De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie 

  
2.1  De school laat de leerlingen kennismaken met de diversiteit in de samenleving 
2.2  De school draagt kennis over van de diversiteit in de samenleving 
2.3  De leerlingen maken kennis met de verschillende achtergronden van leeftijdgenoten 
2.4  De leerlingen maken kennis met de verschillende culturen van leeftijdgenoten 
2.5  De school besteedt structureel aandacht aan de bevordering van sociale competenties 
2.6  De school bevordert een actieve deelname aan en betrokkenheid bij de regionale omgeving en 

de samenleving 
2.7  De school bevordert dat de leerlingen de basiswaarden - vrijheid van meningsuiting, 

gelijkwaardigheid, begrip voor anderen,  verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van 
onverdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie - die nodig zijn voor participatie in een 
democratische rechtsstaat toepassen 

2.8  De school bevordert de kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor participatie in een 
democratische (internationale) samenleving 

2.9  Het aanbod geeft invulling aan de in dit verband relevante kerndoelen t.w. 
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatinrichting en de rol van de burger 
 -De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 
 -De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 
samenleving een belangrijke rol spelen 
 -De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen en mensen 
 -De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen 
 -De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu 
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Bijlage 10 Interne en externe communicatie / contacten 
 
Doelstellingen 
 

1 Het beleidsmatig overleg tussen school en het bovenschools management is gericht op 
optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs 

1.1 
 Het bovenschools management heeft in overleg met de school personeelsbeleid vastgelegd 
voor de langere termijn 

1.2 
 Het bovenschools management heeft in overleg met de school ondersteuningsbeleid 
vastgelegd voor de langere termijn 

1.3 
 Het bovenschools management heeft in overleg met de school onderwijskundig beleid 
vastgelegd voor de langere termijn 

1.4 
Het bovenschools management heeft in overleg met de school organisatiebeleid  vastgelegd 
voor de langere termijn 

1.5 
 De bevoegdheidsafbakening tussen de taken van school (directie) en het bovenschools 
management is in goed overleg geregeld door middel van een directiestatuut 

1.6 
 De school informeert het bovenschools management regelmatig over de resultaten van het 
onderwijs 

1.7  Het bovenschools management stelt zich regelmatig op de hoogte van de situatie op school 
1.8  Het bovenschools management brengt schoolbezoeken 
1.9  Het bovenschools management vervult een stimulerende rol ten aanzien van het schoolbeleid 

1.10 
Het bovenschools management lost in overleg met de schoolleiding personele problemen snel 
en adequaat op 

 

2 Het overleg binnen het team is gericht op optimalisering van de kwaliteit van het 
onderwijs 

2.1 
 Er worden periodiek teamvergaderingen gehouden over de (verbeteringen van) de inhoud van 
het primaire proces 

2.2 
 Er worden periodiek teamvergaderingen gehouden over de (verbeteringen van) de organisatie 
van het primaire proces 

2.3  De schoolleiding bereidt de teamvergaderingen voor 
2.4  Teamvergaderingen kenmerken zich door een agenda vooraf 
2.5  De vergadering leidt tot (minimaal) een besluiten-/afsprakenlijst (wie, wat, wanneer) 
2.6  Er is sprake van controle op de besluiten/afspraken 

 

3 Het overleg tussen de school en de medezeggenschapsraad is gericht op beleidsmatige 
en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 

3.1  De MR komt periodiek bijeen 
3.2  De vergaderingen kenmerken zich door een agenda vooraf 
3.3  De vergaderingen zijn gericht op beleidsmatige aspecten 
3.4  De vergaderingen zijn gericht op onderwijsinhoudelijke aspecten 
3.5  De vergaderingen worden genotuleerd (notulen, afspraken- en besluitenlijst) 
3.6  De MR beschikt over een dossier (archief op school) 

 

4 Het overleg tussen de school en de schoolraad is gericht op advisering van de directeur 

4.1  De schoolraad komt periodiek bijeen 
4.2  De vergaderingen kenmerken zich door een agenda vooraf 
4.3  De vergaderingen worden genotuleerd (notulen, afspraken- en besluitenlijst) 
4.4  De vergaderingen worden geleid door de directeur van de school 
4.5  De schoolraad beschikt over een dossier (archief op school) 

 

5 De school hanteert hulpmiddelen ter ondersteuning van de interne communicatie 

5.1 
De leraren beschikken over een groepsmap waarin (in ieder geval) relevante informatie is 
opgenomen voor invallers en duo-partners 

5.2 Informatie aan het team wordt verstrekt via postvakken en prikbord 

5.3 
Informatie aan de MR en de schoolraad wordt verstrekt via e-mail, postvak en de wekelijkse 
memo. 
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6 De personeelsleden communiceren op een correcte wijze met elkaar 

6.1  Personeelsleden spreken voor zichzelf 
6.2  Personeelsleden praten met elkaar en niet over elkaar 
6.3  Personeelsleden communiceren respectvol met elkaar 
6.4  Personeelsleden kunnen en durven elkaar (taakgerichte) feedback te geven 
6.5  Personeelsleden informeren elkaar tijdig 
6.6  Personeelsleden informeren elkaar optimaal 

6.7 
 Personeelsleden zorgen er zelf voor, dat ze goed geïnformeerd zijn 
Zie schoolklimaatovereenkomst. 

 

7 De school onderhoudt functionele contacten met instellingen en voorzieningen in de 
regio 

7.1  De school onderhoudt contacten met voor- en naschoolse opvang 
7.2  De school onderhoudt contacten met andere basisscholen 
7.3  De school onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs 
7.4  De school onderhoudt contacten met jeugdhulpverlening 
7.5  De school onderhoudt contacten met GG&GD 

 

8 De school onderhoudt contacten met scholen voor voortgezet onderwijs 

8.1 De school voert structureel overleg met scholen waaraan zij leerlingen aflevert 

8.2 
De school informeert de leerlingen (en de ouders) over de scholen waaraan zij leerlingen 
aflevert 

 

9 De school onderhoudt functionele contacten met begeleidingsdiensten, hogescholen 
(opleidingen voor leraren) en pedagogische centra 

9.1  De school onderhoudt gestructureerde (periodieke) contacten met begeleidingsdiensten 
9.2  De school onderhoudt gestructureerde (periodieke) contacten met hogescholen 
9.4  De school biedt stagemogelijkheden 
9.6  De afspraken over scholing en ondersteuning liggen vast in het POP 
9.7  De scholing en de ondersteuning sluiten aan bij de inhoudelijke prioriteiten van de school 

 

10 De school participeert actief binnen een samenwerkingsverband en andere netwerken in 
de regio 

10.1  De school participeert in een samenwerkingsverband WSNS 
10.2  De school participeert in een ICT-netwerk en een IB -netwerk 

 

11 De school onderhoudt functionele contacten met de (locale) overheid 

11.1  De school participeert in het overleg met de locale overheid 
 
 

12 De school onderhoudt contacten met de plaatselijke peuterspeelzaal  

12.1  De school voert structureel overleg met de peuterspeelzaal 
12.2  De school informeert de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaal 
12.3  De school verzorgt terugrapportages naar de peuterspeelzaal 

12.4 
 De school bespreekt ondermeer de afstemming van het eigen onderwijs op de bevindingen van 
de peuterspeelzaal 
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Bijlage 11  Kwaliteitszorg 

 
Doelstellingen: 

 

1 De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie 

  
1.1  De school heeft de kenmerken van de leerlingen vastgesteld middels het aanmeldings- en  

inschrijfformulier 
1.2  De school heeft haar onderwijs zo goed mogelijk afgestemd op doelgroep 

 

 

2 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten 

  
2.1  De school hanteert genormeerde toetsen voor de tussentijdse resultaten van Nederlandse taal 

en Rekenen en Wiskunde 
2.2  Aan het eind van groep 8 worden de resultaten gemeten met een landelijk  genormeerde toets 
2.3  De resultaten van de school worden vergeleken met de gemiddelde scores van vergelijkbare 

scholen (qua leerlingen populatie) 
2.4  De resultaten van de school worden vergeleken met de eigen doelstellingen 
2.5  De school analyseert de toetsuitslagen en rapporteert hierover in het team 
2.6  Aan de toetsuitslagen kunnen consequenties worden verbonden voor de schoolontwikkeling 

 

 

3 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen 

  
3.1  De gestelde doelen m.b.t. onderwijzen en leren zijn in beginsel gebaseerd op wettelijke eisen 

maar kunnen in een aantal gevallen ook schoolspecifiek zijn 
3.2  De school evalueert op een betrouwbare wijze of de gestelde doelen m.b.t. leren en 

onderwijzen worden gerealiseerd 
3.3  De evaluatie omvat meten, waarderen en analyseren 
3.4  Alle beleidsterreinen die vallen onder het onderwijzen en leren worden minstens één keer per 

vier jaar geëvalueerd 
3.5  De evaluatie wordt uitgevoerd door de directie en het team 
3.6  De school betrekt ouders en leerlingen bij de evaluatie 
3.7  De school trekt conclusies uit de (zelf)evaluatie t.b.v borging en/of verbetering 

 

 

4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 

  
4.1  De school werkt op basis van evaluaties beargumenteerd aan verbeteractiviteiten 
4.2  De verbeterdoelen zijn meetbaar en concreet uitgewerkt  
4.3  De school expliciteert jaarlijks welke verbeteractiviteiten men heeft gepland 
4.4  De school bepaalt en waardeert de effecten van de verbeteringen 

 

5 De school borgt de kwaliteit van haar leren en onderwijzen 

  
5.1  De afspraken gericht op borging zijn concreet en controleerbaar (schriftelijk) vastgelegd: 

procedures en afspraken 
5.2  De school gaat systematisch na of alle betrokkenen (nog) handelen conform de gemaakte 

afspraken en of afgesloten verbeteractiviteiten nog realiteit zijn 
5.3  De controle op de naleving van gemaakte afspraken richt zich vooral op onderwijs en leren 
5.4  De uitkomsten van de controle-activiteiten worden in het team besproken 
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6 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit 
van het onderwijs 

  
6.1  De school informeert ouders/verzorgers over de kwaliteit van het onderwijs en de effecten van 

verbeteractiviteiten 
6.2  De school informeert bevoegd gezag over de kwaliteit van het onderwijs en de effecten van 

verbeteractiviteiten 
6.3  De gegeven informatie betreft m.n. de aspecten die betrekking hebben op onderwijs en leren 

 

 

7 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel 

  
7.1  De school voert beleid op het gebied van sociale veiligheid  
7.3  De school is op de hoogte van de feitelijke situatie: kennis van de beleving van de veiligheid 

(beleving van de veiligheid door personeel en leerlingen) 
7.4  De school voert een administratie van incidenten die zich voordoen 
7.6  De school beschikt over, en hanteert gedragsregels 
7.7  De school besteedt in het onderwijsaanbod gericht aandacht aan aspecten van sociale 

veiligheid 
7.8  De school werkt – indien nodig - systematisch samen met relevante ketenpartners 

 

 

10 De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur 

  
10.1  De schoolleiding betrekt de alle geledingen bij het vaststellen, beoordelen en verbeteren van 

(delen van) de kwaliteit van de school 
10.2  De schoolleiding werkt permanent aan de ontwikkeling van een lerende organisatie 
10.3  De schoolleiding creëert een klimaat waarin medewerkers samen nadenken over de kwaliteit 

van de school en elkaar hierop ook (durven) aanspreken 
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Bijlage 12 Schooladministratie- en schoolprocedures 
 
De school voert een overzichtelijke administratie en beschikt over functionele schoolprocedures 
 
Doelstellingen: 

 
1. Het schoolplan beschrijft het beleid van de school met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
1. De inhoud van het schoolplan voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.  
2. Het schoolplan bevat een hoofdstuk onderwijskundig beleid. 
3. Het schoolplan bevat een hoofdstuk personeelsbeleid. 
4. Het schoolplan bevat een hoofdstuk kwaliteitsbeleid. 
5. Het schoolplan wordt eens in de 4 jaar vastgesteld. 
6. Het schoolplan is een bruikbaar document. 
 
2. De schoolgids bevat de in de wet aangegeven voor ouders belangrijke kenmerken van de 
school. 
 
1. De inhoud van de schoolgids voldoet aan wettelijke eisen. 
2. Ouders worden in elk geval geïnformeerd over doelen van het onderwijs. 
3. Ouders worden in elk geval geïnformeerd over de zorgstructuur (inclusief de zorg voor 
 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften). 
4. Ouders worden in elk geval geïnformeerd over de benutting van de verplichte leertijd en waarom 

de school bepaalde keuzes gemaakt heeft.  
5. Ouders worden in elk geval geïnformeerd over de geldelijke bijdrage van ouders. 
6. Ouders worden in elk geval geïnformeerd over de rechten en plichten van ouders/verzorgers, 

leerlingen en bevoegd gezag (incl. klachtenregeling). 
7. Ouders worden in elk geval geïnformeerd over sponsering. 
8. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar. 
9. De schoolgids wordt uitgereikt aan de ouders bij inschrijven en jaarlijks na de vaststelling. 
 
3. De school voert een overzichtelijke administratie van de inschrijving en van de gegevens 
van de leerlingen en hun ouders die noodzakelijk zijn voor de bekostiging. 
 
1. De school beschikt over gewaarmerkte telformulieren. 
2. De school beschikt over de vereiste gegevens m.b.t. de leerlingenlijst.  
3. De school registreert de absolute aantallen leerlingen. 
4. De school registreert de gewogen aantallen leerlingen. 
5. De school beschikt over gearchiveerde in- en uitschrijfverklaringen.  
 

4. De school voert een overzichtelijke registratie van het verzuim van de leerlingen.  

 
1. De school voert een deugdelijke verzuimregistratie. 
2. De verzuimregistratie geeft inzicht in naam, groep, ziekteverzuim, afwezigheid en de 

aanduiding geoorloofd / ongeoorloofd. 
3. Ouders geven aan waarom de leerling niet aanwezig is / kan zijn. 
4. Ouders krijgen bij de aanvraag voor extra verlof altijd een schriftelijke reactie (wel/geen 
 toestemming). 
5. De school licht bij ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar in (de verzuimregeling en de 
 daarmee gepaard gaande plichten en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de schoolgids). 
6. De school doet jaarlijks opgave van de omvang van het verzuim aan het Cfi. 
 
 

 

5. De school beschikt over een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 
in de schoolleiding waarin het beleid van het bevoegd gezag op dit terrein is vastgelegd. 
 
1. Het document maakt deel uit van de beleidsmap van PCBO Dantumadeel.  
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2. Het document ligt ter inzage voor het personeel. 
3. Het document ligt ter inzake voor de ouders. 
 
 

6. De school beschikt over een klachtenregeling. 

 
1. De school heeft een klachtenprocedure vastgelegd. 
2. De schoolgids bevat informatie over de klachtenprocedure. 
3. De behandeling van klachten geschiedt zorgvuldig.  
4. De school beschikt over een externe vertrouwenspersoon. 
5. Het aantal klachten wordt geregistreerd door de vertrouwenspersoon. 
6. Het aantal klachten wordt geregistreerd door de directie. 
7. De klachtenanalyse leidt in beginsel tot verbeteracties. 
8. De school beschikt over een gedragscode voor leerkrachten. 
 
 


