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Inleiding 
 
In dit schoolplan staat beschreven hoe wij onze school willen ontwikkelen in de periode 2019-2023. 
Op basis van onze eigen sterkte/zwakte analyse (zelfevaluatie) hebben wij specifieke doelen voor 
onze school bepaald. Verder hebben we de ontwikkelingen in de omgeving en de context van de 
school betrokken in de wensen voor nieuw beleid. Dat geldt zeker ook voor de beleidsvoornemens 
van ons schoolbestuur, Lauwers & Eems (L&E) in het Koersplan. 
 
Dit schoolplan geeft het team, ouders en bestuur duidelijkheid over wat we de komende periode willen 
bereiken met ons onderwijs en hoe we dit gaan vormgeven. Met dit plan voldoen we aan de wettelijke 
eisen die de onderwijsinspectie stelt.  
Het schoolplan is in het afgelopen schooljaar tot stand gekomen in samenwerking met het team en de 
medezeggenschapsraad. Op basis van data die de school ter beschikking heeft is een sterkte- zwakte 
analyse uitgevoerd (hoofdstuk 1). Dit gaat in op de positie van de school in het dorp en de omgeving, 
op bestuurlijk niveau, de financiële positie en wordt ingezoomd op de populatie kinderen en ouders 
van de school. Er wordt beschreven wat dit betekent voor ons onderwijsaanbod gedurende de 
schoolplanperiode.  
In hoofdstuk 2 wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot een aantal wettelijk verplichte 
onderdelen. Na zorgvuldige afwegingen binnen de school zijn beleidsvoornemens opgesteld voor de 
komende periode (hoofdstuk 3), waarin wordt ingegaan op wat de school de komende vier jaar wil 
ontwikkelen.  
Het schoolplan vormt de grondslag voor de schooljaarplannen en schoolgidsen die in de komende vier 
jaar worden opgesteld. Het plan komt tegemoet aan de behoefte om continu de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Een plan is een leidraad en houvast tijdens het proces van ontwikkelen. 
Daarom is het naast een leidraad ook een werkdocument waarin ruimte is voor aanpassingen door 
ervaringen in de praktijk.  
 
Floor van de Werfhorst 
Schoolleider IKC De Wierde 
Adorp 
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Hoofdstuk 1  
Positionering van onze school in de omgeving 
 
De Wierde maakt onderdeel uit van Schoolbestuur Lauwers en Eems. Het schoolbestuur staat voor 
authenticiteit, zodat kinderen leren wie ze zijn en hun eigen krachten leren zien en het geven van 
vertrouwen, zodat kinderen in veiligheid en vertrouwen verbindingen aan kunnen gaan. Kwaliteit en 
continuïteit worden als leidraad gebruikt om de manier van werken te beschrijven (zie voor 
verdieping bijlage 4.2).    
 
De Wierde is een openbare basisschool voor primair onderwijs, waar kinderen vanaf 4 jaar zich 
ontwikkelen ter voorbereiding op het functioneren in de samenleving als zelfstandige en 
democratische burgers. De periode die voorafgaat aan de start op onze school proberen wij zo goed 
mogelijk te volgen in samenwerking met Thuishuis Klein is Fijn. Er is een intensieve samenwerking, 
een peuter-kleuter groep en altijd een warme overdracht, zodat de overgang naar het basisonderwijs 
zo soepel mogelijk verloopt. De ervaring vanaf 2016 leert, dat de kinderen geen (of nauwelijks een) 
drempel meer ervaren bij de overstap naar de basisschool.  
  
De positie van de school in het dorp 
De Wierde is de enige school in Adorp met een landelijk gelegen locatie aan de rand van het dorp aan 
de Kleine Straat. De meeste kinderen uit Adorp gaan naar onze school; een enkele ouder verkiest 
Christelijk onderwijs of een bijzonder onderwijsconcept (Vrije School bijvoorbeeld) boven onze school. 
Ook zijn kinderen uit het nabij gelegen dorp Sauwerd onderdeel van onze schoolpopulatie. De meeste 
kinderen uit Sauwerd gaan naar de Christelijke school in Sauwerd.  
Geplande nieuwbouw in 2020 in Adorp kan van invloed zijn op onze schoolpopulatie, omdat er ook 
gezinswoningen zijn opgenomen in het nieuwbouwplan.  
Het oudste deel van de school stamt uit 1989. Vrij kort daarna is er een lokaal aangebouwd. In 2008 is 
er nog een lokaal, speellokaal en BSO aangebouwd. Dit maakt dat het gebouw in totaal 5 lokalen, een 
speellokaal en een BSO huisvest. In een van de lokalen wordt ruimte geboden aan thuishuis Klein is 
Fijn. Op die manier kunnen we intensief samenwerken met kinderopvang en BSO. Het gebouw wordt 
als plezierig, toegankelijk en licht ervaren door kinderen, ouders en team.  
Het aantal kinderen is licht gestegen in de afgelopen jaren als wordt uitgegaan van de 1 oktober telling 
(van 55 kinderen in 2015 naar 62 in 2019). De verwachting rekening houdend met de nieuwbouw is 
dat de lichte stijging doorzet. Zonder nieuwbouw wordt een lichte daling verwacht. Zowel de 
bovenbouw als de aanwas zijn goed vertegenwoordigd, alleen de middenbouw is in 2019 kleiner, 
waardoor er zonder nieuwbouw een tijdelijke daling te verwachten is.  
 
Financiële positie 
De financiële positie van het schoolbestuur is positief. De school kan binnen de begroting blijven en 
kan daarmee de benodigdheden voor het beoogde onderwijs bekostigen. Naar aanleiding van het 
aantal kinderen op school, wordt de school een formatie voor het bemannen van drie groepen 
toegekend met daarbij een kleine aanvulling voor een onderwijsassistent. Als de groei door zal zetten, 
is het denkbaar dat er een overstap wordt gemaakt naar vier groepen. Het team geeft hierbij wel aan, 
dat die overstap alleen gemaakt wordt als de prognose voor langere termijn is en de toekenning van 
formatie voor vier groepen voor langere termijn verkregen kan worden. Anders wordt er de voorkeur 
gegeven aan ruimere inzet van de onderwijsassistent.  
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1.1 Missie en visie van onze school 
 
Missie 
Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun gehele ontwikkeling als voorbereiding op deelnemen 
aan onze dynamische samenleving als zelfstandig en democratisch burger. We willen dat kinderen 
zichzelf leren kennen, zich goed leren verhouden tot anderen en zich ontwikkelen op alle 
ontwikkelgebieden die wij centraal stellen om een goed leven te kunnen opbouwen in de 21e eeuw. 
Naast bovenstaande doelen, bieden we een omgeving om te zijn wie je bent waarin samen leven, 
samen spelen en samen werken centraal staat. We stellen ons als doel om kinderen waardige, 
aardige en vaardige mensen te laten zijn en blijven.  
 
Visie 
Leren doe je zelf en voor jezelf. Kinderen ontwikkelen niet lineair, ontwikkeling gaat in sprongen. 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Deze 
eigenschappen blijven behouden door een goed onderwijsaanbod en een uitdagende leeromgeving. 
Een uitdagende leeromgeving biedt voldoende materialen voor kinderen waarmee ze zich kunnen 
ontwikkelen binnen de leerlijnen die we stellen. Die leerlijnen worden voor kinderen steeds 
inzichtelijker naarmate ze ouder worden. Het belangrijkste doel van onderwijs is het aanbod van de 
volgende stap: als leerkracht ben je steeds op zoek naar de zone van de naaste ontwikkeling: het 
verschil tussen wat een kind zonder hulp kan en wat een kind met hulp kan (Lev Vygotski, sociaal- 
constructivist). Hiervoor is het nodig dat de leerkracht weet wat een kind kan en wat de volgende stap 
in de ontwikkeling / leerlijn is. De ontwikkeling van een kind zien we breed, de ‘schoolse’ vakken zijn 
daarvan een onderdeel. De drie doelen van onderwijs zijn voor ons (onsonderwijs2032, eindadvies):  

 Het ontwikkelen en ontdekken van de eigen persoonlijkheid (waardig). Dit heeft als doel, dat 

kinderen zichzelf goed kennen en daarmee goede keuzes voor zichzelf leren maken 

(persoonsvorming). Luc Stevens noemt dit autonomie, Gert Biesta noemt dit subjectivatie.  

 Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden (aardig). Dit heeft als doel je op een plezierige 

manier te verhouden tot anderen en je rol in de maatschappij respectvol te kunnen vervullen 

(maatschappelijke toerusting). Luc Stevens noemt dit relatie, Gert Biesta noemt dit 

socialisatie.  

 Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties (vaardig). Dit heeft als doel 

kinderen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij en op de arbeidsmarkt 

(kennisontwikkeling). Luc Stevens noemt dit competentie, Gert Biesta noemt dit kwalificatie.  

Als kindcentrum hebben ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen een pedagogische cirkel 
opgesteld in samenwerking met de kinderopvang. Dit zijn de waarden waar wij steeds op terugvallen 
in het maken van keuzes: veiligheid en vertrouwen, betrokkenheid, ontwikkeling en 
samenwerken. De korte lijnen in de driehoek kind, ouder, school vinden we hierin belangrijk. Een 
kind moet zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken voelen bij de eigen ontwikkeling. Er is 
aandacht voor de belevenissen, het plezier en de zorgen van het kind.  
Er bestaan vele onderwijsconcepten. Er is niet 1 concept het beste, want dan zouden alle scholen dat 
doen. We spreken in het team over allerlei ontwikkelingen en halen daaruit, wat wij goed vinden voor 
kinderen, waarvan we denken dat kinderen zich daarmee het beste kunnen ontwikkelen. Daarom 
sluiten wij ons niet bij 1 visie aan, maar pikken we van alles het beste. Daarbij nemen we de 
schoolpopulatie, de ontwikkeling van het team en onderwijskundige ontwikkelingen mee. De volgende 
onderdelen geven ons hiervoor richting tijdens visiebesprekingen en worden verder beschreven:  

 de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaren,  

 het vakmanschap van het team vanuit ‘Goed onderwijs’,  

 de route naar zelfsturend leren vanuit ‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je even helpen?’,  

 de rollen van de leerkracht bij zelfsturend leren,  

 partnerschap met ouders vanuit ‘Teambuilding met ouders, CPS’.   
Dit leidt tot een beschrijving naar hoe we dit willen vormgeven in het onderwijs en welke kansen er de 
komende vier jaren voor ons liggen. Concreet wordt dit uitgewerkt in hoofdstuk 3, onze 
beleidsvoornemens.  
 
De hoofdlijnen van de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaren  
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Deze ontwikkelingen richten zich op bewegingen op een lijn, waarbij aangemerkt moet worden dat er 
geen goed of fout is, maar dat wij zoekend zijn naar welke plek op de lijn het beste bij onze kinderen 
past. Deze zoektocht blijven we voortzetten en verschilt uiteraard per kind.  
• Meer intrinsieke dan extrinsieke motivatie: motivatie is de reden die kinderen hebben om 
een activiteit uit te voeren. Bij intrinsieke motivatie voer je het uit, omdat je het interessant of leuk 
vindt. Bij extrinsieke motivatie doe het kind het ‘voor de juf’, ‘voor het cijfer’. Intrinsieke motivatie leidt 
tot beter conceptueel begrip, meer doorzettingsvermogen, positief om kunnen gaan met stress en 
tegenslagen, creatief denken en beter leren. Intrinsieke motivatie kan bijvoorbeeld gestimuleerd 
worden door succeservaringen en meer autonomie.  
• Meer werken met concrete materialen in plaats van zo snel mogelijk overgaan op 
abstracte bewerkingen: dit hebben we de afgelopen drie jaar ingezet voor rekenen, waarbij we 
gebruik maken van de hoofdfasen in een leerlijn: begripsvorming in de leefomgeving, ontwikkelen van 
procedures, vlot leren rekenen, flexibel toepassen. Het verschilt per kind hoe snel de overstap wordt 
gemaakt naar abstracte bewerkingen.  
• Meer coöperatieve werkvormen in plaats van individuele verwerking: wanneer kinderen 
samen opdrachten uitvoeren worden meer leerdoelen bereikt, dan wanneer zij zelf leerstof verwerken: 
overleggen, plannen, verhoging van de woordenschat, organiseren, flexibiliteit, andere strategieën etc. 
Zowel samenwerken als individueel werken is nodig om als kind goed te kunnen ontwikkelen naast de 
instructies van de leerkracht. Voordoen, samen doen en zelf doen is een goede combinatie om tot 
leren te komen.  
• Meer kennis van het eigen handelen van de kinderen gericht op taak-werkhouding: zo 
krijgen kinderen met behulp van de leerkracht inzicht in hun eigen leerproces. Feedback van de 
leerkracht is hierbij essentieel. Kinderen leren waarom ze vastlopen, hoe ze de stap hebben gemaakt 
en wat de volgende stap is.  
 
Vakmanschap van het team 
Voor de invulling van het vakmanschap van de leerkracht gebruiken wij het observatie instrument van 
‘Goed Onderwijs’ met negen indicatoren, zoals deze binnen ons schoolbestuur wordt gehanteerd 
(bijlage 4.4). Dit observatie instrument is leidend voor de invulling van de rol van de leerkracht en als 
er zaken zijn, waar in de klas tegenaan gelopen wordt, dien het als naslagwerk om te kijken welke 
oplossingen er zijn. De negen indicatoren worden uitgewerkt in leerkrachtgedrag en zijn:  
1: pedagogisch handelen: ondersteuning, veiligheid, uitdaging.  
2: effectief benutten van onderwijstijd (time on task). 
3: taakgerichte werksfeer. 
4: activerende directe instructie (scaffolding / zone van de naaste ontwikkeling, inhoudelijke helderheid 
en structuur, feedback en activering).  
5: strategieën voor denken en leren. 
6: systematisch volgen van vorderingen.  
7: afstemming instructie en verwerking.  
8: de kinderen zijn actief betrokken. 
9: verantwoordelijkheid kinderen organisatie en proces.  
 
Binnen deze indicatoren kunnen leerkrachten zich ontwikkelen en kunnen 4 didactische 
complexiteiten worden onderscheiden. Ons streefdoel is om te werken (toe te werken naar) 
didactische complexiteit 4. Deze worden uitgebreider beschreven onder het kopje ‘Gegevens 
onderzoek verandercapaciteit van de school’, blz.14.  
1: startbekwame leerkracht van de PABO: voorwaarden voor een goede les worden beheerst.   
2: de leerkracht die de vorm goed lesgeeft, maar dit nog niet verbindt aan de inhoud van de les.  
3: de vorm van lesgeven is verbonden aan de inhoud van de vakdidactiek / aanbod / differentiatie.  
4: de leerkracht weet wat dit specifieke kind nodig heeft om de taak te doen. Waarom valt dit kind uit 
(taak-werkhouding, verkeerde strategie)? De leerkracht kent alle leerlijnen en weet welk kind wat 
nodig heeft om de volgende stap te maken. Het kind krijgt hierbij meer ruimte.  
 
De route naar meer zelfsturend leren 
Ons team heeft veel analyserende vaardigheden en weet in veel gevallen waarom kinderen uitvallen. 
Hierbij is de inzet van de intern begeleider essentieel, zowel in de analyse als in de begeleiding van 
kind en leerkracht. Als kinderen bijvoorbeeld uitvallen op bepaalde reken strategieën, is een tijdelijke 
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begeleiding buiten de klas mogelijk met daarbij ondersteuning voor de leerkracht hoe dit in het 
onderwijsaanbod kan worden opgepakt.  
Het doel is om zoveel mogelijk te handelen in didactische complexiteit 3 en 4, waarbij de ontwikkeling 
gemaakt kan worden naar het zelfsturend leren /  nemen van de regie voor het eigen leerproces. 
Hiervoor nemen we ‘Leren? Dat kan ik zelf! Maar wil je even helpen?’ van Karin Schalkers als 
uitgangspunt. Hierin worden kind competenties beschreven, die belangrijk zijn voor het zelfsturend 
leren: 
1) Regie nemen voor je eigen leerproces. 
2) Zelfreflectie (op eigen kennis, vaardigheden en attitude) en werkreflectie.  
3) Toepassen van leer strategieën.  
4) Samenwerkend leren. 
 
In de basisschool zit een opbouw ten aanzien van de regie voor het eind leerproces. Het is van 
belang, dat kinderen zich de basiskennis eigen maken. Daarnaast wordt de leerlijn niet losgelaten en 
bepaalt de leerkracht welke stappen er in de leerlijn worden genomen. Daarnaast is er ruimte voor het 
verwezenlijken van eigen doelen, die het kind zich stelt naar aanleiding van een gemaakte toets of na 
een bepaalde periode van oefenen.  
 
Bij ‘regie nemen voor het eigen leerproces’ speelt motivatie de belangrijkste rol. Op school moeten 
kinderen toch veel taken uitvoeren waarvoor zij niet intrinsiek gemotiveerd zijn. Als school zien wij het 
als onze rol om de extrinsieke motivatie zoveel mogelijk een autonome vorm aan te nemen door 
kinderen trots te laten zijn op hun prestatie en de doelen van de activiteiten op school inzichtelijk te 
maken, zodat kinderen het belang van de leerstof zien en weten naar welke doelen zij toewerken. Een 
autonomie-ondersteunende leerkracht geeft een kind ook keuzes. Deze keuzes zijn niet te uitgebreid, 
sluiten aan bij het niveau en waar mogelijk te interesse van het kind. Het werken met een weektaak 
kan het zelf nemen van regie ondersteunen. We gaan in de komende schoolplan periode kijken hoe 
het werken met doelen aansluit op bijvoorbeeld het werken met een weektaak.  
 
Het doel van ‘zelfreflectie’ en ‘werkreflectie’ is, dat het kind inzicht krijgt in de eigen sterke en zwakke 
punten. Als een kind dit weet kan het de sterke kanten benutten en de zwakke kanten verbeteren. Dit 
komt ten goede aan de motivatie, wanneer het kind zich voor het grootste deel kan richten op de 
sterke punten en deze kan uitbouwen. Reflectie stimuleert zelfkennis en kinderen zijn zich na goed 
reflecteren meet bewust van hun leerstrategie. Het helpt kinderen dus tijdens het onderwijs op school, 
maar is daarnaast een vaardigheid waar de kinderen de rest van hun leven profijt van hebben. Bij 
reflectie houden kinderen zich bezig met het ‘wat’, ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘hoe’. Dit stimuleert ook het 
‘kritisch denken’, waarbij kinderen zich bewust worden van het ‘waarom’.  
 
Bij het ‘toepassen van leer strategieën’ gaat het erom, dat kinderen leren zich een doel te stellen, een 
plan te maken dit doel uit te voeren en deze planning uitvoeren. De ‘executieve functies’ 
(denkprocessen -functies- die belangrijk zijn voor het uitvoeren -executie- van sociaal en doelgericht 
gedrag) zijn hiervoor van essentieel belang. Zeker kinderen die meer moeite hebben met de leerstof 
profiteren van leerkrachtgedrag, dat de ontwikkeling van executieve functies ondersteunt.  
Er worden elf executieve functies onderscheiden, waarbij de dikgedrukte ons leiden om kinderen te 
stimuleren om leer strategieën te leren toepassen:  

1) Respons-exhibitie (het vermogen om te denken voor je doet).   
2) Werkgeheugen. 
3) Emotieregulatie. 
4) Volgehouden aandacht. 
5) Taakinitiatie. 
6) Planning / prioriteiten stellen. 
7) Organisatie.  
8) Timemanagement.  
9) Doelgericht gedrag.  
10) Flexibiliteit. 
11) Metacognitie (de situatie overzien om te bekijken of je het goed aanpakt; zelfmonitoring 

en zelfevaluatie).  
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Het is van essentieel belang om deze functies te ontwikkelen tijdens de periode dat kinderen onze 
school bezoeken, omdat na de adolescentie de vaardigheden niet verder worden ontwikkeld. Een kind 
tussen 5 en 8 jaar ontwikkelt zich bijvoorbeeld het sterkst als het om de vaardigheid ‘plannen’ gaat. 
Daarbij moet opgemerkt worden, dat kinderen hier niet in losgelaten worden. Ze worden aan de hand 
genomen; het ene kind zal dit meer nodig hebben dan het andere kind. Daarop past de leerkracht zich 
aan: vrijheid in de gebondenheid die kind het nodig heeft.   
 
De laatste competentie die belangrijk is voor het zelfsturend leren is het ‘samenwerkend leren’. Het 
doel hiervan is om van anderen te leren en om anderen te helpen bij hun leerproces. Naast het 
individuele werk en af en toe wat competitie tussen kinderen, helpt de coöperatieve 
onderwijsleersituatie kinderen verder om ‘samenwerkend leren’ te ontwikkelen. Dit gebeurt in 
tweetallen of groepjes en hiervoor moet aan vijf voorwaarden worden voldaan: positieve wederzijdse 
afhankelijkheid, individuele verantwoordelijkheid, uitwisselen van ideeën en informatie, naast 
inhoudelijke leerdoelen ook sociale leerdoelen stellen en het groepsproces moet regelmatig worden 
geëvalueerd. Wij vinden het samenwerkend leren belangrijk, omdat het leerresultaten en sociale 
relaties verbetert. Het zet aan tot actief en constructief leren en benut de verschillen in de klas. 
Hiermee maak je op een positieve manier gebruik van de verschillen.  
 
De komende vier jaren stellen we ons als doel alle voorwaarden te scheppen om de stappen te maken 
naar zelfsturend leren. Hierbij is het essentieel dat directe instructie en actief leren niet tegenover 
elkaar komen te staan, ze moeten elkaar aanvullen. Hoe minder ervaring kinderen hebben, hoe meer 
ondersteuning ze nodig hebben in het leerproces en hoe meer ze moeten leren plannen en zichzelf 
leren kennen. De eerste stap is bijvoorbeeld een klein ik-rapport met een concreet voor kinderen 
herkenbaar doel (ik werk netjes, ik zoek eerst zelf een oplossing, ik zet door als het moeilijk is, ik ben 
aardig voor anderen etc.).  
 
De rollen van de leerkracht bij zelfsturend leren 
De leerkracht kent verschillende rollen, waarbij gewisseld kan worden tussen ‘de onderwijzer’ en ‘de 
coach’. Daarbij hanteert de leerkracht de volgende doelen: 
• richting (doelen, verwachtingen uitspreken).  
• ruimte (mogelijkheid om je op je eigen manier te ontwikkelen en toegang tot de middelen die 
daarvoor nodig zijn).  
• Ruggesteun (herkennen en erkennen dat het kind zijn best doet en vooral inzet en 
vooruitgang waarderen naast de resultaten).  
De leerkracht zorgt dat kinderen altijd aan het werk kunnen en in het team zorgen we dat leren van 
elkaar het uitgangspunt is.  
 
Partnerschap met ouders: betrokkenheid, bron van kennis en zeggenschap 
Ouders worden betrokken bij de leerlijn en de ontwikkeling van hun kind. Hierin staan ontwikkeling op 
onze 8 ontwikkelgebieden, onderwijsbehoeften en resultaten centraal. Ouders wordt ook gevraagd 
een rol te vervullen ter ondersteuning van de school en nemen hierbij plaats in een themagroep 
aangestuurd door een van de ouderraad leden. Daarnaast hebben ouders zeggenschap in de school. 
Dit kan organisatorisch via de ouderraad of beleidsmatig via de medezeggenschapsraad.  
De komende vier jaar staat de ontwikkeling van rapportage en het contact met ouders / kind centraal. 
Het rapport / portfolio bevat in ieder geval: 
• Harde cijfers (CITO grafieken, ontwikkeling in de leerlijn exova / taalkasten).  
• Zachte cijfers (ZIEN, ik rapport, kindgesprekken, observaties).  
• Eigen werk (bewijsbladen, portfolio, waar je als kind trots op bent).  
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Hoe geven we deze visie vorm in het onderwijs? 
Om kinderen een zo stevig mogelijk basis te geven wordt gekeken naar zaken die bekend zijn vanuit 
de opgebouwde kennis, maar ook verwachtingen van wat kinderen nodig zullen hebben voor hun 
leven in de 21e eeuw. Hiervoor gebruiken we de cirkel voor ‘het onderwijs in de 21e eeuw’ ontwikkeld 
door Kennisnet.  

 
 
Creativiteit: bedenken van nieuwe ideeën en deze 
kunnen uitwerken en analyseren.  
Kritische denken: kunnen formuleren van een eigen 
onderbouwde visie of mening.  
Probleemoplossend vermogen: (h)erkennen van een 
probleem en tot een plan kunnen komen om dit 
probleem op te lossen. 
Communiceren: effectief en efficiënt overbrengen en 
ontvangen van een boodschap.  
Samenwerken: gezamenlijk realiseren van een doel en 
anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.  
Digitale geletterdheid: effectief, efficiënt en 
verantwoord gebruik van (informatie) technologie. 
Hierbij gaat het om ICT (basis)vaardigheden, 
waaronder computational thinking, mediawijsheid en 
informatievaardigheden. 
Sociale en culturele vaardigheden: effectief kunnen 
leren, werken en leven met mensen met verschillende 
etnische, culturele en sociale achtergronden.  
Zelfregulering: het realiseren van doelgericht en 
passend gedrag.    

 

 
 
 

We onderscheiden 8 ontwikkelgebieden opgesteld door ‘onsonderwijs2032.nl’, die allemaal in hun 
eigen mate aan bod komen. In het plan worden de ontwikkelgebieden onderscheiden, in de praktijk 
gebeurt dit gedeeltelijk, maar zijn we steeds op zoek naar overlap tussen de verschillende 
ontwikkelgebieden. De doelen van verschillende vakgebieden zijn hierbij leidend. De kinderen kennen 
de doelen van hun activiteiten en leerstof en krijgen zelf steeds meer ruimte in het maken van keuzes 
in tempo / volgorde en waar wenselijk /   mogelijk inhoud. We zijn als school steeds in ontwikkeling en 
nieuw verworven inzichten zorgen steeds voor kleine aanpassingen in het onderwijs dat we 
aanbieden. Wat de ontwikkelgebieden concreet betekenen voor de inzet van leermiddelen, wordt 
beschreven in hoofdstuk 3.1 (beleidsvoornemens).  
De ontwikkelgebieden (op de volgende pagina schematisch weergegeven) in willekeurige volgorde 
met een aantal voorbeelden: 

 Vakoverstijgende vaardigheden: leervaardigheden, creëren, kritisch denken, 
probleemoplossend vermogen en samenwerken.  

 Rekenvaardigheid: kennis en informatie duiden, ordenen en structureren.  

 Taalvaardigheid: lezen, spreken, luisteren en schrijven van Nederlands en Engels. 

 Digitale geletterdheid: basiskennis, informatievaardigheid, mediawijsheid en de werking van 
technologie leren kennen (Computational thinking).  

 Burgerschap: inzicht in het belang van de democratische rechtstaat, bewustzijn van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden.  

 Mens en maatschappij: op verschillende manieren naar de samenleving kijken (historisch, 
geografisch, politiek, economisch en maatschappelijk).  

 Natuur en technologie: biologische, technische en natuurkundige verschijnselen begrijpen en 
onderzoeken.  

 Taal en cultuur: inzicht in verschillende culturen en hoe deze tot uitdrukking komen in taal en 
kunst.  
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1.2 Leerlingenpopulatie 
 
Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van kinderen is goede kennis 
van de populatie die de school bezoekt nodig. Uit literatuur blijken de volgende aspecten van grote 
invloed op de populatie: opleidingsniveau van ouders, maatschappelijke positie, 
onderwijsondersteunend klimaat en culturele participatie. De populatie is in kaart gebracht door 
te kijken naar de rapportage van het nationaal cohortenonderzoek onderwijs uitgevoerd door het 
Nationaal regio orgaan onderwijsonderzoek (NRO). Daarnaast is er een analyse van de 
leerlingadministratie uitgevoerd, een analyse van de resultaten en analyse van kennis die bij het 
personeel aanwezig is. Gezamenlijk heeft dit geleid tot het beeld, dat we nodig hebben om ons 
onderwijs zo goed mogelijk passend te maken voor onze populatie.  
 
Uit het cohortenonderzoek: migratieachtergrond, inkomen en eenoudergezinnen 
In vergelijking met de landelijke percentages (16 tot 18%), komen op de Wierde weinig kinderen met 
een niet-westerse migratie achtergrond (schommelend tussen 5 en 9 %). Dit is gemeten tot en met 
2015, maar deze trend heeft zich voortgezet tot 2019.  
Ten aanzien van de ouders met een laag inkomen is gekeken naar de periode 2009-2017 en liggen de 
percentages op de Wierde ook aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddeld (rond de 39-40% van de 
ouders met een laag inkomen). Het percentage op de Wierde lag in 2009 rond 33% en is in de jaren 
t/m 2017 afgenomen tot 22%. Onder een laag inkomen wordt de laagste 40% van de 
huishoudinkomens verstaan.  
Ten aanzien van kinderen uit eenoudergezinnen in de periode 2009-2017 is er landelijk gezien een 
lichte stijging van 14 naar 16% gemeten. Voor De Wierde is het beeld grilliger, van 13% in schooljaar 
2010-2011, naar 21% van 2013 tot 2015. In het schooljaar 2016-2017 duikt het percentage van De 
Wierde weer onder het landelijk gemiddelde, namelijk 12% van de kinderen uit een eenoudergezin.  
 
Opleidingsniveau en maatschappelijke positie ouders IKC De Wierde 
Het aantal gewogen kinderen (kinderen waarvoor door de achtergrond van ouders extra financiële 
middelen ingezet kunnen worden) van De Wierde blijft in vergelijking met de afgelopen 5 jaar op 
stabiel, 4,8% van de totale populatie. Daarbij moet vermeld worden, dat de bekostigingssystematiek  
zoals deze vanaf 2009 van kracht was (de zogenaamde gewichtenregeling), schooljaar 2019-2020 
gaat wijzigen. Zodra het Centraal Bureau voor de Statistiek de achtergrondscores per school in 2019 
publiceert, wordt duidelijk wat dit per school betekent. De herverdeeleffecten zijn op het moment van 
schrijven nog niet inzichtelijk.  
Het doel van de wijziging van het onderwijsachterstandbeleid (OAB), is dat er meer factoren zijn, die 
het risico op achterstanden van kinderen kunnen voorspellen naast het opleidingsniveau van ouders. 
Voorbeelden van deze indicatoren zijn: verblijfsduur in Nederland, land van herkomst, of een gezin in 
de schuldsanering zit. Deze onderdelen leiden tot 1 indicator, die wordt geleverd door het CBS. 
Concreet betekent dit voor onze school dat ouders geen formulieren over opleidingsniveau meer 
hoeven in te vullen bij de start van de basisschool.  
De actualisatie door middel van een landelijk systeem met behulp van het CBS leidt tot een eerlijkere 
verdeling van de gelden voor onderwijsachterstanden, is minder fraudegevoelig en neemt de school 
werk uit handen. Voor onze school geldt echter wel, dat het inkomen in de gezinnen relatief de hoog is 
(zoals te lezen in de vorige paragraaf) en wij relatief weinig kinderen hebben met een migratie-
achtergrond. De herverdeling van de gelden zou voor onze school daarom ongunstig uit kunnen 
pakken. Op het niveau van het schoolbestuur worden afspraken gemaakt over de verdeling van de 
gelden voor onderwijsachterstanden, zoals dit ook is gedaan met de toekenning van de formatie.  
 
Ondersteunend klimaat, educatieve thuisomgeving en (culturele) participatie  
Over het algemeen werken ouders relatief veel en zijn daarnaast in een hoge mate betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind (eren). Een deel van de kinderen bezoekt in de vrije tijd musea en 
bibliotheek, heeft abonnementen op tijdschriften en gaat naar het theater. Ook bij school zijn ouders in 
een hoge mate betrokken, zowel in de ondersteunende rol (hulp bij uitstapjes, sportdagen, musical, 
lezen, moestuin, gastlessen organiseren) als in de betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind.  
Het tevredenheidsonderzoek van november 2018 wijst uit, dat ouders en kinderen blij zijn met 
basisschool De Wierde. De overkoepelende uitkomsten (rapportcijfer en gemiddelde itemscore) zijn 
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voor zowel kinderen als ouders in vergelijking met het landelijk gemiddelde erg hoog. Zowel kinderen 
als ouders zijn erg te spreken over de manier waarop leerkrachten hun vak uitoefenen. Zo zijn ouders 
bijvoorbeeld erg enthousiast over de opvoedkundige aanpak. Ze vinden dat zij voldoende betrokken 
zijn bij de school. Dit beeld wordt gedeeld door de medewerkers. Het contact tussen ouders en school 
is sowieso goed. De ouders scoren op laatstgenoemde punt 0.5-punt boven 
het landelijk gemiddelde, wat op een 5-puntschaal een groot verschil is. 
  
Al met al liggen er veel kansen voor de kinderen op De Wierde. Er zijn gemiddeld weinig 
onderwijsachterstanden, kinderen worden van huis uit relatief veel ondersteund in hun ontwikkeling. 
Een bedreiging ligt in toekenning van de financiële middelen ten aanzien van de 
onderwijsachterstanden. De verdeling wordt landelijk gezien eerlijker, maar zou voor onze school 
ongunstig kunnen uitpakken. Daarbij moet worden aangemerkt, dat het een klein deel is van de 
financiële toekenning voor de school en wij als onderdeel van het schoolbestuur risico’s met de 
andere basisscholen delen.  
 
1.3 Omgevingsanalyse; wat komt er op ons af? 
 
De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied van 
techniek, de arbeidsmarkt en in het sociale domein gaan in een rap tempo. De huidige trends zullen 
leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. Van het 
onderwijs vraagt dit tijdig en adequaat inspelen op deze ontwikkelingen. Dit vraagt een grote mate van 
professionaliteit en flexibiliteit van het onderwijs en de mensen die hier werken. 
Door de politiek wordt er vanuit diverse terreinen hoopvol naar het onderwijs gekeken om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. Het is aan de school om hier juist op in te spelen. Daarnaast 
zien we ook meer onderwijs-eigen ontwikkelingen op ons af komen zoals onderwijs vanaf drie jaar, 
aanscherpen van de veiligheid van kinderen (pestprotocol en meldcode), bewegingsonderwijs 
(vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit alles is nog niet uitgewerkt maar het geeft 
wel aan dat er diverse ontwikkeling aan gaan komen in de komende periode. 
In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) beschrijft de 
sector vijf ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: onderwijs is samen 
opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is samen leren, leraar is een 
waardevol beroep en besturen is een vak.  
De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere 
onderwijskundige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op het 
gebied van de zorgplicht en de positie van de ouders zijn de inmiddels ervaringen opgedaan. Passend 
onderwijs vraagt een nog betere afstemming tussen alle partijen in onderwijs en zorg. Dit zal de 
komende periode zeker nog meer aandacht vragen om de uitgangspunten van passend onderwijs 
echt tot hun recht te laten komen. 
De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet alleen 
gekeken naar scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend toezicht voor  
scholen die daarboven presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. De periodieke 
risicoanalyse van alle scholen wordt aangevuld met bredere en ook meer vooruitkijkende indicaties 
voor de kwaliteit en de financiën met informatie van de scholen en de besturen zelf. Het toezicht wordt 
geordend op bestuursniveau met oog voor de samenhang tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht 
wordt gedifferentieerd: scholen die risico's vertonen en niet aan de basiseisen voldoen, scholen die 
dat wel doen maar beter kunnen en scholen die al ruimschoots aan de eisen voldoen en zich 
voortdurend verbeteren. In de nabije toekomst zal de waardering van de opbrengsten van het 
onderwijs plaatsvinden aan de hand van referentieniveaus. Daarop zullen we anticiperen.  
De gemeente Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken.  Dat het daarbij zal gaan 
over de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan te nemen. Tot slot 
zullen landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra en onderwijs worden vertaald 
naar de Groningse situatie. 
L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. Het gaat 
om de volgende uitgangspunten: 
 

 Veilige en stabiele omgeving: iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen 
groeien. Een omgeving die hen opvangt als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting 

https://vimeo.com/256645221
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geeft.  

 Ruimte voor ieder individu: hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder 
mens is uniek. Dat moeten we erkennen, respecteren en stimuleren. 

 Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving: alleen in een omgeving waar 
aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom werken we aan goede 
onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en leefgemeenschappen. 

 
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen1, die belangrijke input vormen voor 
de afzonderlijke schoolplannen.  
 
Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de beleidsontwikkeling 
van de scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen voort uit een aantal nu-
metingen: het kwaliteitsbeeld2 (actuele kwaliteit van het basisonderwijs L&E), volgens de visie van 
L&E PO op kwaliteitszorg3, een onderzoek naar de professionele cultuur4, een onderzoek naar de 
leerresultaten5, de bestuur rapportage tevredenheidspeilingen (2016 en 2018)6, de evaluaties van de 
(school)jaarplannen en de uitkomsten van diverse overleggen met betrokken (algemeen bestuur, 
gemeenten, GMR, directieoverleg en inspectie).  
In grote lijnen ontwikkelt L&E PO zich op de onderstaande onderwerpen: 

 Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen; 

 Het ontwikkelen van de onderzoekende houding van scholen en bestuur; 

 Het verdiepen van de didactiek; 

 Versterken van beheer en organisatie; 

 Intensiveren van samenwerken (met ouders, voorschools, tussen scholen onderling, het 
voortgezet onderwijs en met andere besturen). 

 
Ontwikkelingen leerlingaantallen 
De bovenbouw en de onderbouw zijn in 2019 van een vergelijkbare grootte, waarbij het stabiliseren 
van het aantal kinderen te verwachten is. Alleen in de middenbouw ligt het aantal kinderen lager, 
waardoor een tijdelijke daling te verwachten is. Er is voldoende aanwas om dit op de lange termijn op 
te vangen. Daarnaast staat er nieuwbouw in het dorp gepland, waarbij het plan ook gezinswoningen 
bevat. De verwachting is, dat deze nieuwbouw een licht positieve invloed zal hebben op het aantal 
kinderen op school. Zie voor een actueel overzicht naar aanleiding van de 1 oktober tellingen 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8249/58/Openbare-Basisschool-De-Wierde/Aantal-
leerlingen 
 
Toekomst van de school 
Naar aanleiding van een eerder Toekomstscenario beschreven door schoolbestuur Lauwers en Eems 
is er vanuit ouders actie ondernomen om te kijken naar de toekomst van het basisonderwijs in Adorp. 
Dit heeft geresulteerd in een toekomstbestendig plan waarbij de volgende vier pijlers intensief zijn 
opgepakt: vernieuwend onderwijsconcept, ouderbetrokkenheid, aantal kinderen op school en een 
gezonde financiële ontwikkeling. Dit plan is vanaf 2015 uitgewerkt en de daarbij is het aantal kinderen 
licht gestegen, is de financiële situatie tot op het moment van schrijven gezond, is de 
ouderbetrokkenheid vergroot en heeft zich vertaald in hele concrete ondersteuning en is de 
ontwikkeling van het onderwijsconcept nog steeds volop in ontwikkeling. Dit onderwijsconcept is in het 
kort gericht op meer autonomie van kinderen, meer inzet van concreet materiaal, inzet op intrinsieke 
motivatie en het stimuleren van metacognitieve vaardigheden, zoals je eigen gedrag goed kunnen 
sturen. De afgelopen drie jaar is binnen het vak rekenen het vernieuwde onderwijsconcept toegepast. 
Voor de komende jaren staat dit voor taal op de planning, waarbij zoveel mogelijk verbinding wordt 
gemaakt met meerdere vakken (vakoverstijgend werken). 
 

                                                      
 
1 Zie bijlage 2 
2 Kwaliteitsbeeld basisscholen L&E; juni 2017 
3 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
4 Samen naar beter –zicht op de veranderingscapaciteit (oktober 2018) 
5 Leerwinst (november 2018) 
6 Tevredenheidsonderzoek 2016 en 2018 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8249/58/Openbare-Basisschool-De-Wierde/Aantal-leerlingen
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8249/58/Openbare-Basisschool-De-Wierde/Aantal-leerlingen
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VE (voorschoolse educatie) 

De samenwerking met de kinderopvang zorgt voor een intensieve overdracht van peuter naar kleuter. 
De kinderen worden gezien ruim voor ze op de basisschool komen en draaien vanaf 2,5 jaar een 
uurtje mee in de klas. De organisatie voor de kinderopvang (Thuishuis Klein is Fijn) is in het gebouw 
gevestigd en de samenwerking is intensief. Het thuishuis is een VE-locatie en kan dus kinderen met 
een subsidie voor voorschoolse educatie volgens de richtlijnen begeleiden. Dit betekent dat ook deze 
kwetsbare groep kinderen binnen onze setting kan worden opgevangen en begeleid. Een toekenning 
van VE gelden geldt voor kinderen van 2-6 jaar en de setting waarin we werken, biedt voor deze 
kinderen veel voordelen. Er is intensief contact tussen pedagogisch medewerkers en leerkracht, zodat 
goed ingespeeld kan worden op de individuele behoeftes van deze kinderen (zoals dit geldt voor alle 
kinderen). Het programma voor VE kinderen wordt bij de 2 tot 4 jarigen overigens voor alle kinderen 
ingezet, omdat woordenschat en begripsvorming bij alle kinderen vergroot door het volgen van het 
programma Uk en Puk. Het officiële (bekostigde)  deelnemerspercentage is op dit moment zowel op 
de opvang als op school 0%.  
 
Gegevens kwaliteitsbeeld 

 

Opbrengsten eindtoets groep 8:  

  2017   2018   2019   

Score  534,6 5/5 lln   
540 4/5 lln  
LG 535  
Ondergrens 534,3  
(6% leerlinggewicht)  

541,5 6/6 lln   
LG 534,9  
Ondergrens 534,2  
(7% leerlinggewicht)  

536,1 7/7 lln   
LG 535,7  
Ondergrens 534,5   
(5% leerlinggewicht)  

Lezen 1F  100%  100% (98)  100% (99)  

Lezen 2F  80%  100% (75)  100% (79)  

Taal 1F  100%  100% (97)  100% (98)  

Taal 2F  40%  100% (59)  43% (64)  

Rekenen 1F  80%  100% (93)  100% (92)  

Rekenen 1S  60%  83% (45)  29% (46)  

Uitval  werkwoordspelling  Meten en meetkunde  grammatica  

   
Tussentijdse opbrengsten:  
Twee keer per jaar, na de Citotoetsen, evalueert het team de tussentijdse opbrengsten. De intern 
begeleider maakt de datamuur op basis van de vaardigheidsgroei op groeps- en kindniveau. De 
bevindingen van het team worden meegenomen in de vervolgplanning van de school.  
Rekenen: 3 Jaar geleden is de school gestart met het invoeren van Exova (Math) in de groepen 4 t/m 
8. Uitgangspunt was dat de school het gepersonaliseerd leren een prominente plek wilde geven in het 
onderwijs. Na 3 jaar kunnen we concluderen dat de resultaten onverminderd ruim voldoende zijn 
gebleven. Er is geen significantie verandering te zien in de grafieken sinds de invoer. Het team ziet het 
verhogen van de rekenopbrengsten ook niet als belangrijkste doel, maar wel het verhogen van het 
plezier en het eigenaarschap. Dit zijn echter moeilijk te meten zaken. Het kan wel inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden door kinderen te interviewen en de resultaten van het tevredenheidsonderzoek 2020 
op deze onderdelen goed te analyseren.  
Begrijpend lezen: de resultaten zijn goed.  
Technisch lezen: de resultaten zijn voldoende tot goed. Er zijn 3 leerlingen met een dyslexieverklaring. 
Zij werken met het programma Kurzweil. Omdat uit onderzoek is gebleken dat letterkennis de 
belangrijkste factor is als leesvoorwaarde, gaan we hier in groep 2 meer de nadruk op leggen.  
Spelling: de resultaten zijn wisselend. Er wordt, naast de methode, gewerkt met Bloon en de nieuwe 
taalkasten. Doel is om de taalkasten volledig te integreren in het onderwijs aan groep 4 t/m 8, om zo 
ook voor taal gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.  
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8249/Openbare-Basisschool-De-
Wierde/categorie/Resultaten 
 
  

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8249/Openbare-Basisschool-De-Wierde/categorie/Resultaten
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8249/Openbare-Basisschool-De-Wierde/categorie/Resultaten
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1.4 Interne sterkte en zwakte analyse 
 
Binnen ons schoolbestuur werken we met zelfevaluaties. In een zelfevaluatie kijkt de school met een 
bepaalde cylcus of de gestelde doelen op een bepaald gebied zijn behaald. Het is een door de school 
ingezette procedure, waarin systematisch informatie verzamelt wordt om het eigen functioneren te 
beschrijven en beoordelen. De laatste brede zelfevaluatie heeft in het voorjaar van 2017 
plaatsgevonden. Daarna vond de zelfevaluatie plaats op onderdelen. Dit moet nog structureler in het 
team worden weggezet. Uitkomsten van de zelfevaluatie, bevindingen van observaties, 
teambesprekingen en de evaluaties van het schooljaarplan gaven input voor deze sterkte-zwakte 
analyse. Ook de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek, de analyse van de leeropbrengsten van 
de laatste jaren en anderen evaluaties hebben voor input gezorgd. 
De interne sterkte en zwakte analyse gebeurt in 5 stappen, te weten: 

- Vastleggen van doelen en standaarden. 
- Verzamelen van informatie. 
- Registeren: het presenteren van de verschillende uitkomsten. 
- Interpreteren en reflecteren.  
- Nemen van beslissingen (dit komt aan bod in hoofdstuk 3 naar aanleiding van de eerste vier 

stappen).  
 
De eerste drie stappen worden hierna per onderdeel uitgewerkt. De onderdelen die daarbij aan bod 
komen zijn:   

- De zelfevaluatie van voorjaar 2017. 
- Uitkomsten brainstormsessie studiedag maar 2019.  
- Uit het cohortenonderzoek. 
- Gegevens onderzoek verandercapaciteit van de school. 
- Leerwinst. 
- Tevredenheidsonderzoek. 
- Inspectierapport maart 2015. 
- Interne audit maart 2016.  
- Samenvatting klassenbezoeken naar aanleiding van observatie instrument ‘Goed Onderwijs’.  
- Opbrengsten.  

 
Stap 4 (interpreteren en reflecteren) zal daarin worden uitgewerkt in tekst en schematisch. Stap 5 (het 
nemen van beslissingen) wordt beschreven in beleidsvoornemen in hoofdstuk 3.  
 
Zelfevaluatie voorjaar 2017 
Uit het onderzoek van de zelfevaluatie kwam een aantal conclusies. Aan deze conclusies zijn de 
volgende beleidsconsequenties verbonden.  
 

- Meer aandacht voor taal en de thematische verwerking hiervan in andere vakken. 
- Plusbeleid verder uitrollen, het vormgeven van een uitdagende leeromgeving.   
- Verdere vormgeving van gepersonaliseerd onderwijs: wat betekent het voor ons en onze 

kinderen.  
- Concrete vormgeving voor het aanvankelijk leesproces.  
- Beweging, natuur en muziek aan belangrijke plaats in het onderwijsproces geven.   
- Kindgesprekken.  
- Coöperatieve werkvormen.  
- Ontwikkelen van een goede taak- werkhouding.  
- Handelingsgericht werken intensiever implementeren: PDCA (plan, do, check, act) cyclus.  
- Doorgaande leerlijnen en het werken met doelen verder ontwikkelen.  
- Invoering weektaak om autonomie in tijd en volgorde te bevorderen.   
- Kwaliteitsdocumenten voor alle vakgebieden uitwerken.  

 
Uitkomsten brainstormsessie studiedag maart 2019 
Op het moment van bespreken werken we bijna 3 schooljaren met een gepersonaliseerde vorm van 
onderwijs op het gebied van rekenen. Na een implementatiedip (te zien in het team, niet in de 
resultaten) hebben we met elkaar een visie ontwikkeld op wat gepersonaliseerd onderwijs voor ons 
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betekent. De leerkracht staat centraal in het volgen van de leerlijn. Het kind heeft deels de 
ruimte om te kiezen voor de manier waarop het de doelen in die leerlijn behaalt. De doelen die 
worden beoogd met de instructie en het werk zijn voor kinderen inzichtelijk. Hierin zit een 
opbouw van jong naar oud en hierin zitten verschillen tussen kinderen (hoeveel vrijheid kunnen ze 
aan?).  
De gepersonaliseerde manier van werken kostte in het begin veel energie (en kost nog altijd veel 
energie), maar levert meer op. De leerresultaten zijn een pijler om de controle te houden. Het is van 
belang, dat de resultaten niet naar beneden gaan. Het doel van de invoering van gepersonaliseerd 
onderwijs is echter groter, dan het onderhouden of verhogen van de leerresultaten. Het gaat om 
bredere opbrengsten, zoals het verbeteren van de taak- werkhouding bij kinderen en het 
verhogen van de intrinsieke motivatie. Wij denken dat kinderen met deze aanpak een leerhouding 
ontwikkelen, waarvan ze hun leven lang profijt hebben. Ondanks de implementatiedip bij rekenen 
hebben we als team doorgezet en plukken we op vele manieren de vruchten. Zo leren kinderen op 
verschillende manieren samenwerken, leren ze hun fouten analyseren en daarop hun leerplan aan te 
passen. Daarnaast houd de leerkracht goed vinger aan de pols en stelt de leerlijn voor de hele klas 
vast.  
Naar aanleiding van deze opbrengsten, een schoolbezoek aan een Montessorischool en het volgen 
van de taal coördinatoren opleiding door een van de leerkrachten, hebben we met elkaar besloten 
deze manier van werken ook in te zetten voor ons taalonderwijs. De techniek van het taalonderwijs is 
ondervangen met een methode (leerlijn spelling met Taal Actief versie 4, leerlijn begrijpend lezen 
met Nieuwsbegrip). Daarnaast voeren we een leerlijn schrijven en de taalkasten van de methode 
Taal doen! in. Schrijven krijgt met de leerlijn schrijven een veel prominentere rol in het onderwijs en 
hangt als het ware boven het taalonderwijs. Dit ondersteunt de eigen invulling van kinderen aan de 
opdrachten en geeft de leerkracht veel inzicht in de leerdoelen van het kind. Met de invoering van Taal 
doen! krijgen kinderen meer ruimte om op hun eigen manier te werken aan een doel van taal. 
Daarnaast geeft deze manier van werken op een natuurlijke manier de ruimte voor het coöperatief 
werken tussen kinderen.  
Vragen die we onszelf stellen en blijven agenderen tijdens de implementatie, zijn: 

- Hoe ondervangen we herhaling? Kunnen we dit wegzetten met een weektaak, structurele 
inzet van blokboek taal? 

- Hoe volgen we de resultaten en hoe verwerken we dit in een rapportage / portfolio? 
- Sluiten de opdrachten voloende aan bij het ontwikkelpunt van het kind en hoe kunnen we 

hierbij een relatie leggen met de korte zorgcylcus (waarom vallen kinderen uit en hebben we 
hoge verwachtingen van kinderen)?  

 
Uit het cohortenonderzoek 
In hoofdstuk 1.2 wordt het cohortenonderzoek aangehaald voor een beschrijving van de 
leerlingpopulatie. Naast een beschrijving van de migratieachtergrond, inkomen en eenoudergezinnen 
geeft dit onderzoek inzicht in de loopbaan van onze kinderen. Dit geldt zowel voor het basisonderwijs 
als voor het voortgezet onderwijs. Het rapport geeft een beeld van hoe goed de kinderen het doen 
vergeleken met een voorspelde referentiewaarde. Van belang is te melden, dat wij werken met kleine 
leerlingaantallen en percentages geven snel een vertekend beeld. De referentiewaarde bestaat naast 
het landelijk gemiddelde ook uit gegevens van vergelijkbare scholen waarbij bijv. is gekeken naar 
populatie, schoolgrootte, gebied (stad-platteland) uit Ook wordt de school vergeleken met het 
landelijke gemiddelde (het hele rapport is te lezen in de bijlage en beschrijft de periode van ) 
 
Bevindingen en conclusies uit dit rapport 
 

Vanuit de samengevoegde instroomcohorten 2009, 2010, 2011: 
 

 71% van de kinderen rond de school onvertraagd af (even hoog als voorspellende waarde). 
 Van alle kinderen die in groep 3 zijn ingestroomd, is 0% blijven zitten, 0% heeft een klas 

overgeslagen en 0% is verwezen naar het speciaal onderwijs (ligt allemaal lager dan de 
voorspellende waarde).  

 De gemiddelde eindtoetsscore bedraagt voor uw school 532. Voor deze periode is dit lager 
dan het landelijke gemiddelde, waarbij het percentage gewichtenleerlingen landelijk gezien 
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gemiddeld is. Dit verschil is echter verdwenen in de laatste drie jaren (2017, 2018 en 2019 lag 
de score boven het landelijke gemiddelde).  

 De leerkracht geeft 68% enkelvoudige adviezen en 32% dubbele adviezen. 
 Jongens lopen over het algemeen vaker vertraging op dan meisjes.  
 Kinderen met een migratieachtergrond ronden minder vaak dan kinderen zonder 

migratieachtergrond onvertraagd het po af.  
 Kinderen afkomstig uit gezinnen met relatief lage inkomens lopen vaker dan kinderen uit 

gezinnen met een relatief hoog inkomen vertraging op.  
 
Samengevoegde uitstroomcohorten 2012, 2013, 2014: 
 

 36% van de uitgestroomde kinderen stroomt na het verlaten van onze school door naar het 
havo of vwo. 61% naar het VMBO.  

 Vanuit onze school stromen over het algemeen jongens minder vaak door naar havo of vwo 
dan meisjes.  

 Kinderen met een migratieachtergrond stromen ongeveer even vaak door naar havo of vwo 
dan kinderen zonder een migratieachtergrond.  

 Kinderen afkomstig uit gezinnen met lage inkomens stromen minder vaak door naar havo of 
vwo dan leerlingen afkomstig uit gezinnen met hoge inkomens.  

 
Een actuele stand van zaken van 2017 tot 2019 gegenereerd uit ons eigen volgsysteem zijn 
onderstaande grafieken ten aanzien van de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs: 

2017-2019 
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Vanuit de samengevoegde cohorten van de schooladviezen 2014, 2015, 2016: 
 

 Op onze school heeft 24% van de kinderen een eindtoetsscore die onder het gegeven 
basisschooladvies ligt. Dit is ongeveer evenveel als de voorspelde referentiewaarde en tevens 
ongeveer evenveel als het landelijk gemiddelde. 36% van de kinderen heeft een 
eindtoetsscore die overeenkomt met het gegeven basisschooladvies. Dit percentage is 
ongeveer evenveel als de voorspelde referentiewaarde en lager dan het landelijk gemiddelde. 
Op onze school behaalt 40% van de kinderen een eindtoetsscore die boven het gegeven 
basisschooladvies ligt. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde, en tevens hoger dan 
het landelijk gemiddelde. Hieruit kunnen we concluderen dat de adviezen die worden gegeven 
redelijk accuraat zijn, soms een tikkeltje aan de voorzichtige kant. Dit strookt met onze visie: 
hoge verwachtingen zijn belangrijk en taak-werkhouding bepaalt voor een groot deel de kans 
van slagen op het geadviseerde type onderwijs. De leerkracht heeft een kind meerdere jaren 
in de klas gehad en kan een goede inschatting maken. Opstromen is voor een kind een 
positievere ervaring, dan een niveau lager moeten gaan, omdat het toch net niet lukt. Hierbij is 
het van groot belang, dat het kind wel de mogelijkheid heeft om ‘op te stromen’ bijvoorbeeld 
door te starten in een dakpanklas. Wanneer er een keuze gemaakt moet worden voor een 
eenzijdig niveau vanwege de werkwijze van de school voor voortgezet onderwijs, dan spelen 
kindkenmerken (perfectionistisch, doorzettingsvermogen etc) een belangrijke rol in het advies.  

 
Gegevens onderzoek verandercapaciteit van de school 
Om inzicht te krijgen in de verandercapaciteit van de school is het onderzoek naar de professionele 
cultuur op de Wierde uit 2018 geraadpleegd en zijn observaties en gesprekken ten aanzien van de 4 
didactische complexiteiten meegenomen. Hieruit volgt een beeld, dat als basis dient bij de keuzes die 
worden gemaakt voor de verschillende ontwikkelingen van ons onderwijs: wat kunnen we aan? Wat 
past bij onze capaciteiten? Hoe faseren we dat? Wie heeft wat nodig? Hoe kunnen we elkaar 
ondersteunen? Etc.  
Het onderzoek naar de professionele cultuur laat zien, dat het over het algemeen goed gesteld is met 
het onderlinge vertrouwen, de doelmatigheidsbeleving en de motivatie van medewerkers. Onze school 
scoort op veel punten rond het gemiddelde van de cijfers van de scholen van het schoolbestuur. 
Opvallend bovengemiddeld zijn de volgende onderdelen: internaliseren schooldoelen, participatie 
in besluitvorming, visieontwikkeling en intellectuele ondersteuning. In de dagelijkse praktijk zie 
je dit door uitwisseling van vakliteratuur en expertise. Het gehele team volgt bijvoorbeeld regelmatig 
allerlei scholingen in dienst van de visie op het onderwijs en ter ondersteuning van het 
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onderwijsleerproces in de klas. Ook vinden er veel gesprekken plaats over hoe we het onderwijs zien 
en welke onderdelen we belangrijk vinden om verder te ontwikkelen. Dit maakt dat er een sterke basis 
is voor geleidelijke veranderingen waar nodig. Het stellen van kritische vragen aan elkaar zorgt ervoor, 
dat de ideeën gezamenlijk worden gedragen en houdt allen scherp ten aanzien van haalbaarheid en 
effectiviteit. Samen systematisch werken aan professionele leeractiviteiten maakt dit voor het team 
steeds meer inzichtelijk, waardoor de goede keuzes gemaakt kunnen worden in het onderwijs.  
 
De vaardigheden van de leerkrachten bepalen voor het allergrootste deel de effectiviteit van het 
onderwijs. Een leerkracht is zoals iedereen altijd in ontwikkeling. Het vakmanschap van het team 
houden we in de gaten aan de hand van de punten beschreven in ‘Goed Onderwijs’ (zie blz. 6 voor de 
beschrijving). Daarbij horen verschillende niveaus van didactische complexiteiten. De leerkrachten die 
werkzaam zijn op De Wierde bewegen zich tussen didactische complexiteit 3 en 4.  
3: de vorm van lesgeven is verbonden aan de inhoud van de vakdidactiek / aanbod / differentiatie.  
4: de leerkracht weet wat dit specifieke kind nodig heeft om de taak te doen. Waarom valt dit kind uit 
(taak-werkhouding, verkeerde strategie)? De leerkracht kent alle leerlijnen en weet welk kind wat 
nodig heeft om de volgende stap te maken. Het kind krijgt hierbij meer ruimte.  
Het doel van ons onderwijs is uiteindelijk, dat de leerkrachten precies weten hoe de leerlijnen lopen, 
weten welk kind waar zit en het van daaruit de volgende stap kan aanreiken. Daarom staat het stellen 
van doelen (door leerkracht en door kinderen) centraal in ons schoolplan. De bestemming bepaalt de 
leerkracht, het kind krijgt de ruimte die het aankan om de weg hier naartoe te bepalen (het hele 
rapport is te lezen in de bijlage).  
 
Tevredenheidsonderzoek 
Om de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder kinderen vanaf groep 6 en 
ouders/verzorgers, leerkrachten en management. In november 2018 heeft 71% van de ouders 
deelgenomen aan een oudertevredenheid- peiling. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de 
referentiegroep aan de school van hun kind geven is 8,5. Onze school scoort ruim boven het 
gemiddelde in vergelijking met het gemiddelde van 7,6.  
Ook kinderen geven de school gemiddeld een 8,5, waarbij een 8,1 het landelijk gemiddelde is. Alle 
kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben aan het onderzoek meegedaan. Ook de medewerkers (met 
eveneens een respons van 100%) van de school zijn met een 8,6 bovengemiddeld tevreden met de 
school waar ze werken in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 7,7. Het management bestaat 
uit twee respondenten en geven met een 8,5 aan bovengemiddeld tevreden in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde van 7,7. Het hele rapport is te lezen in de bijlage. 
 
Algemeen beeld uit het onderzoek 
Basisschool De Wierde verdient een pluim. Door de bank genomen zijn er namelijk bijzonder mooie 
resultaten behaald. Allereerst kijkend naar de rapportcijfers zien we dat deze voor alle vier de 
doelgroepen een stuk hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. In lijn met dit beeld zijn medewerkers 
en ouders ten opzichte van 2016 in hun eindoordeel positiever geworden over hun school. Daar staat 
tegenover dat het management en de kinderen wat minder positief zijn geworden, waarbij moet 
worden opgemerkt dat de rapportcijfers voor laatstgenoemde doelgroepen in 2016 exceptioneel hoog 
waren.  
Meer nog dan de rapportcijfers vormen de gemiddelde itemscores een belangrijke graadmeter. Dit is 
het gemiddelde van alle antwoorden gegeven op de verschillende stellingen. Ook hier geldt, kijkend 
naar het landelijk gemiddelde, dat de vier doelgroepen bovengemiddeld positief zijn. Bovendien 
scoren alle doelgroepen gemiddeld even hoog of hoger ten opzichte van het vorige onderzoek, wat in 
algemene zin duidt op een toename van positiviteit. 

 
Inspectierapport maart 2015 
 
Op 17 en 19 maart 2015 heeft de inspectie haar 4 jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op De Wierde.  
Het toezicht is veranderd vanaf 1 augustus 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het 
waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017 per sector. Tot 1 augustus 2017 waren 
de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het zogeheten toezichtkader. Ook in 2018 is 
een verandering doorgevoerd. In de praktijk komt dit voor onze school op het volgende neer: we 
krijgen niet meer eens in de vier jaar inspectie. Als scholen binnen een bepaald risico vallen (wat bij 
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ons niet het geval is), krijgen zij wel de inspectie als voorheen. Ook worden er onderzoeken op 
onderwerp georganiseerd (bijvoorbeeld de overgang naar het voortgezet onderwijs). Hierover krijg je 
als school tijdig bericht, zodat je het kunt voorbereiden.  
In het laatste inspectierapport zijn er een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, waarvan een 
deel al is aangepast / veranderd / verbeterd. Deze punten worden toegelicht en er wordt beschreven 
wat er mee is gedaan: 

 De eindresultaten (uitslag CITO eindtoets) waren ten tijde van de inspectie voldoende, maar 
risicovol voor de toekomst. Deze ingeschatte risico’s in 2015 zijn niet uitgekomen. De laatste 
drie jaren scoort onze school boven het landelijk gemiddelde. Ieder jaar voeren de leerkracht 
van de bovenbouw en de intern begeleider een evaluatie van de CITO eindtoets uit om te 
kijken of de resultaten stroken met de te verwachten uitkomsten van een groep. Deze 
analyses zijn tot op heden conform verwachting.  

 De leerkrachten hielden ten tijde van de inspectie de basiskwaliteit op orde. Dit is nog steeds 
het geval.  

 De school leed onder een gebrek aan aansturing. Hierdoor was er onduidelijkheid over de 
visie en het beleid van de school en waren er te weinig gesprekken over de 
schoolontwikkeling. Hierop is na het inspectiebezoek actie ondernomen door het aanstellen 
van een interim schoolleider, die een plan van aanpak heeft opgesteld bij het vorige 
schoolplan. Met dit plan van aanpak is een sollicitatieprocedure opgestart voor een 
schoolleider, die met dit plan van aanpak kon werken. Naar aanleiding van de 
tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers in 2016 en 2018 kan worden geconcludeerd, 
dat het gebrek aan aansturing is opgelost.   

 Er moesten nadere afspraken gemaakt worden over het gebruik van instrumenten voor 
ontwikkeling van de kleuters. Dit hebben we met DORR bekeken. Komend schooljaar willen 
we dit samen met de opvang oppakken door een gezamenlijke oriëntatie op een goed 
volgsysteem ter vervanging van DORR. 

 Er moesten afspraken gemaakt worden over het volgen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Onder andere om die reden is in 2018 er een nieuwe methode 
ingevoerd, die schoolbreed wordt gedragen, namelijk Kwink. Ook is er in 2016 ZIEN als 
observatiesysteem ingevoerd en vullen de kinderen van groep 7 en 8 deze lijsten zelf ook in. 
Zo ontstaat er een mooi beeld door de lijsten van kinderen en leerkrachten naast elkaar te 
leggen. Dit heeft een aantal keren tot oplossingsgerichte gesprekken geleid met kinderen en 
met ouders. Deze manier van werken wordt dan ook gecontinueerd.  

 Er moest meer werk worden gemaakt van het maken van diepgaande analyses als de 
ontwikkeling van kinderen stagneerde. Hierbij moest gekeken worden naar de oorzaken van 
problematiek, het bepalen van concrete doelen, het beschrijven van een (ortho)didactische 
aanpak en het evalueren van geboden hulp. Het werken met leerlijnen, het laten 
analyseren van toetsen door kinderen, het inzichtelijk maken van strategieën en een 
bredere focus op de metacognitieve vaardigheden (hoe stuurt het kind zichzelf aan) heeft 
gezorgd voor een verbetering op dit vlak. Als de ontwikkeling stagneert in de bovenbouw 
(groep 6, 7, 8) wordt dit eerder gezien. Ook was het advies van de inspectie om kinderen 
meer verantwoordelijkheid te laten krijgen voor het organiseren en plannen van hun eigen 
leerproces. Dit is met de vier vetgedrukte interventies meer ondervangen. Het blijft een 
ontwikkeling en een voortdurend punt van aandacht. Zo wordt er steeds gekeken of een 
weektaak kinderen kan helpen bij het vergroten van de autonomie 

 Een aanbeveling was coöperatieve werkvormen meer in te zetten. Dit is meer ingezet door 
een andere manier van werken met rekenen en deze ook door te trekken naar taal. Kinderen 
worden aangestuurd in hun manier van samenwerken, in hun hulpvaardigheid en in het 
aangeven van hun grenzen.  

 Een aanbeveling was het invoeren van collegiale visitatie. In een kleine school zie je veel van 
elkaar, maar meer doelgerichte visitaties kunnen nog worden ingezet. Naar aanleiding van de 
nieuwe manier van werken met taal, zal dit schooljaar 2019-2020 meer worden ingezet.  

 Een aanbeveling was het opstellen van kwaliteitsdocumenten voor elk vak. Hiermee is een 
begin gemaakt. Omdat de manier van werken met rekenen de afgelopen drie jaren zo anders 
was, heeft het document een andere vorm van de gebruikelijke kwaliteitsdocumenten. Voor 
taal wordt het beleidsplan opgesteld voor 2019-2023. Voor de andere vakken zal dit in de 
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komende schoolplanperiode ook gebeuren, wanneer dit bijdraagt aan een verbetering van het 
vak.  

 Een aanbeveling was om de nieuwsbrieven tweewekelijks op te stellen. Dit is gebeurd en zal 
worden gecontinueerd.  

 
Interne audit maart 2016 
Op bijna alle onderdelen die zijn onderzocht werd de school met een voldoende beoordeeld. De 
ouderbetrokkenheid werd aangemerkt als een schoolvoorbeeld voor andere scholen, net als het lage 
percentage kleutergroepverlenging (minder dan 12%). Dit laatste punt vinden wij een lastig punt om 
op deze manier te beoordelen. De leeftijdsgrens van 6 jaar is sinds 1985 afgeschaft, maar er is wel 
een periode geweest in de afgelopen 10 jaar, waarin zoveel mogelijk werd gestimuleerd om kinderen 
die in oktober, november en december geboren zijn (en in de eerste maanden van groep 3 dus nog 6 
moesten worden) door te laten stromen naar groep 3. Deze ontwikkeling heeft niet doorgezet en de 
inspectie van het onderwijs geeft duidelijk aan, dat het gaat om de ontwikkeling die het kind heeft 
doorgemaakt in de kleuterperiode. Hiervoor worden observaties ten aanzien van werkhouding, 
cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en concentratie meegenomen. Daarnaast 
werken we in een groep 1/2/3 combinatie en is de strakke grens tussen groep 2 en 3 verdwenen. Als 
een kind in groep 2 uitdaging zoekt in het gebruik van letters en cijfers hebben ze altijd de kans aan te 
sluiten bij het onderwijs in groep 3, op onderdeel of in het geheel. Nooit tot frustratie, altijd vanuit het 
kind. Concluderend vinden we het zijn van een schoolvoorbeeld in het lage percentage 
kleuterverlenging daarom dubbel.  
Er is gekeken naar de resultaten en naar het schoolklimaat. Hieruit zijn sterke punten en 
verbeterpunten gedestilleerd. 
 
Resultaten 
Sterke punten:  

- de teamleden hebben de resultaten van de methode- gebonden en CITO- toetsen goed in 
beeld.    

De punten die volgens het rapport van de commissie aandacht behoeven ten aanzien van de 
resultaten (enigszins ontwikkeld): 

- De taalresultaten van de kinderen aan het eind van de basisschool liggen de afgelopen drie 
jaar tenminste op niveau (dit is na 2016 weer rechtgetrokken).  

- De rekenresultaten van de kinderen aan het eind van de basisschool liggen over de afgelopen 
drie jaar tenminste op niveau (dit is na 2016 weer rechtgetrokken, maar blijft met de nieuwe 
manier van werken onder een door ons opgelegd vergrootglas liggen).  

- De school heeft zicht op het vervolg van de loopbaan van de kinderen in het vervolgonderwijs 
(onderzoeken georganiseerd vanuit het bestuur hebben hierbij geholpen en leveren het goede 
gesprek op in het team).  

 
Schoolklimaat 
De sterke punten die in dit rapport expliciet werden genoemd: 

- De betrokkenheid van ouders is erg groot.  
- Er heerst een positief (pedagogisch) klimaat binnen de school. 

De verbeterpunten die werden aangedragen: 
- Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen tussen ouders en school. 
- Het afstemmen van zelfsturing van het team en het eigenaarschap van teamleden, dat nodig 

is voor de transitie naar een nieuw onderwijsconcept, in relatie tot de ambitieuze plannen. 
 
Samenvatting klassenbezoeken naar aanleiding van observatie instrument ‘Goed Onderwijs’  
Onze school werkt net als alle scholen van Lauwers en Eems in haar ontwikkeling aan Goed 
Onderwijs. Hierbij wordt ingezet op de het verbeteren en ontwikkelen van het 
pedagogisch didactisch handelen van de leerkrachten. Pedagogisch didactisch handelen is de kern 
van ons onderwijs. Als dat verbetert, verbetert het onderwijs aan onze kinderen en genereren we 
hogere opbrengsten. Dit handelen om tot goede opbrengsten te komen is te observeren en te 
ontwikkelen op basis van een negental indicatoren. Dit gebeurt met een vastgestelde Kijkwijzer. 
Binnen deze indicatoren kun je een viertal niveaus onderscheiden van didactische complexiteiten. 
Deze kijkwijzer en de didactische complexiteiten zijn geïntroduceerd bij het team en worden twee keer 
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per jaar besproken in een teamgesprek, naar aanleiding van eigen ervaringen van leerkrachten en 
naar aanleiding van observaties in de groepen. Er kan nog een verdieping slag gemaakt worden door 
het structureler te borgen in een cyclus van observaties. Naar aanleiding van observaties en 
teamgesprekken kunnen de negen indicatoren binnen onze school als volgt worden beschreven: 
 
Pedagogisch handelen 
Het pedagogisch klimaat is in alle groepen ondersteunend en veilig. Zorgen van kinderen worden 
gezien en er wordt tijd genomen om dit te bespreken naar behoefte van het kind. De (hoge) 
verwachtingen van kinderen worden geuit op een positieve manier. Er is veel aandacht voor de 
sociale processen en er wordt ingegrepen als dit niet goed loopt. Hiervoor wordt regelmatig feedback 
gevraagd in het team en het team denkt mee, omdat iedereen alle kinderen goed kent.    
 
Onderwijstijd 
De onderwijstijd wordt efficiënt benut. Er gaat weinig tijd verloren aan organisatorische elementen. In 
de taak-werkhouding van kinderen zijn in de afgelopen drie jaren duidelijke verbeteringen te zien. 
Kinderen moesten met rekenen wennen aan de nieuwe manier van werken en maakten voor zichzelf 
niet altijd de goede keuzes. Er is veel aandacht besteed aan het stimuleren van de zelfsturing van 
kinderen. Op het leerplein kunnen de afspraken nog strakker gehanteerd worden. Hierover maken we 
in het team gezamenlijke afspraken. 
 
Taakgericht werksfeer en omgaan met uitgestelde aandacht 
In alle groepen hanteert de leerkracht een doelmatig klassenmanagement. Het is de kinderen duidelijk 
wat ze moeten doen en wat ze kunnen doen. De leerkrachten zijn duidelijk in wat ze verwachten ten 
aanzien van uitgestelde aandacht. Dit wordt onder andere met het stoplicht en timers geregeld, maar 
ook door het uitspreken van duidelijke verwachtingen naar kinderen. In de groepsplanning is duidelijk 
terug te vinden welk kind bij welk vak / onderdeel extra ondersteuning nodig heeft. De korte zorgcylus 
(als een kind uitvalt / opvalt aantekenen en volgende keer op terugkomen) kan nog inzichtelijker 
worden gemaakt in de dag / weekplanning. Het gebeurt in de praktijk echter wel, het gaat dus alleen 
om overdracht naar anderen (overdraagbaarheid van belangrijke informatie over het kind).  
 
Activerende directe instructie 
De belangrijkste stappen van activerende directe instructie (aansluiten bij vorige lesdoel, lesdoel 
verduidelijken, inzichtelijke opbouw van de les, duidelijke uitleg, passend gebruik van didactische 
hulpmiddelen, gebruik activerende werkvormen, feedback geven, nagaan of de lesdoelen bereikt zijn) 
worden over het algemeen goed gehanteerd. Kinderen kennen de leerlijn en sluiten aan op wat ze 
hebben geleerd: hun doel is het werken aan de volgende stap naast het automatiseren van het 
voorgaande. Voor rekenen is dit inzichtelijk door de leerlijn in de klas.  
Meer coöperatieve werkvormen hebben ervoor gezorgd, dat kinderen op verschillende manieren de 
lesstof eigen mogen maken. Zij krijgen hierin duidelijke sturing ten aanzien van de werkhouding en het 
samenwerken (hoe help je iemand, helpt het je verder dat je nu met dit maatje werkt etc.). 
Het geven van feedback gebeurt goed, maar dit willen we verder ontwikkelen door de gesprekken met 
kinderen meer inhoud te geven. De manier van werken met rekenen en de komende periode met taal 
biedt goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van het team op dit gebied.  
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de opbouw van de rekenkast, zodat kinderen de 
didactische hulpmiddelen die ze nodig hebben om een lesdoel te behalen zelf kunnen pakken. De 
komende periode met taal willen we dit ook doen. Het moet kinderen inzichtelijk worden welke tools ze 
kunnen gebruiken om een opdracht goed te volbrengen en om leerdoelen te behalen. Daarom gaan 
we concreet werk maken van de aanschaf en het gebruik van materialen voor kinderen (Nieuwsbegrip 
schrijven, tools Suzanne van Norden, goede inzet van de aangeschafte taalkasten).  
 
Strategieën voor denken en leren 
Door de focus op reken strategieën de afgelopen drie jaren is het voor kinderen meer inzichtelijk 
geworden hoe zij tot een antwoord komen. Leerkrachten zijn over het algemeen gericht op het 
begeleiden van het proces en niet op de uitkomst. Dat helpt kinderen niet alleen bij de huidige som, 
maar ook bij de som in een andere setting. Tijdens de instructie worden de stappen hardop 
uitgesproken om kinderen dit voor te doen. Tijdens de ontwikkeling van het team ten aanzien van 
kindgesprekken, zal het modelen en het begeleiden van het denkproces van een kind een punt van 
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aandacht blijven. Kinderen laten reflecteren op hun werk blijft ook een punt van aandacht, omdat niet 
alle kinderen de intrinsieke motivatie hebben om hun werk zo goed mogelijk af te ronden. Hierbij is het 
van belang dat de leerkracht de goede voorbeelden aandacht geeft, zodat kinderen weten wat van 
hen verwacht wordt. Dit gebeurt regelmatig in de klassen en blijft een punt van aandacht.  
 
Systematisch volgen van vorderingen 
Dit gebeurt in alle groepen. Leerkrachten analyseren dagelijks werk en toetsgevens. Ook kinderen 
analyseren hun eigen toetsen en beschrijven op basis daarvan leerdoelen voor de komende periode. 
Zo doen we dit met rekenen en zo gaan we dit invoeren bij taal. Het gaat voor de leerkracht altijd om 
de waarom-vraag: waarom valt het kind hier uit? Analyseren van de strategie is hierbij de belangrijkste 
stap, zodat de leerkracht weet wat het kind nodig heeft om het leerdoel in de periode daarna wel te 
behalen. Hierbij is de ondersteuning van de intern begeleider van essentieel belang. Er moet een 
goede en intensieve uitwisseling bestaan tussen leerkracht en intern begeleider naar aanleiding van 
uitval. Kan de leerkracht dit zelf of is er hulp buiten de klas nodig? Leerkrachten zijn hierop gericht en 
de intern begeleider is altijd goed bereikbaar (naast 1 dag in de week aanwezig op school).  
Daarnaast wordt de groei van kinderen en de groei van de groep tweemaal per jaar grondig 
geanalyseerd. Leerkrachten zijn goed in staat om toe te lichten, waar de uitval vandaan komt en 
weten in de meeste gevallen zelf de concrete oplossingen aan te dragen. Waar dit niet lukt, 
ondersteunt de intern begeleider.  
 
Afstemming instructie en verwerking 
De verwerking van de lesstof kan in bepaalde vakken verschillen, omdat kinderen voor een deel de 
eigen leerroute naar het leerdoel mogen bepalen. De leerkracht is hierin de coach die het kind de 
goede vragen stelt (aan welk doel werk je, daagt dit je uit om de volgende stap te maken). Kinderen 
krijgen de ruimte om minder werk te maken, als de hoeveelheid ten koste van de kwaliteit gaat. Alle 
leerkrachten hebben de focus op kwaliteit boven kwantiteit. Ook in de kindgesprekken moet dit nog 
meer gestructureerd vorm krijgen, maar het belangrijkste is het leerkrachtgedrag hierin.  
 
Kinderen zijn actief betrokken 
Over het algemeen zijn kinderen betrokken bij de instructie en bij het verwerken van hun taak. 100% 
dekking is hierbij niet te garanderen. De lesstof kan niet altijd voor iedereen interessant zijn. Hier 
streven we zoveel mogelijk naar bij de nieuwe manier van werken met taal: de opdrachten dienen 
zoveel mogelijk bij de interesse van de kinderen te liggen, waarbij de haalbaarheid voor de leerkracht 
altijd meespeelt.  
Er zijn ook externe factoren die meespelen bij de betrokkenheid van kinderen. Voorbeelden hiervan 
zijn: vermoeidheid doordat kinderen laat op bed gaan, lange weekenden weg gaan, avondvierdaagse, 
kinderen die ziek zijn naar school laten gaan. Hierbij hebben we als team met elkaar gezegd: daar 
houdt onze verantwoordelijkheid op. We spreken hierop aan en wat hiermee gedaan wordt, is aan 
ouders.  
 
Verantwoordelijkheid van kinderen voor organisatie en proces 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het plannen van de instructies Hoeveel instructie ieder kind 
krijgt is afhankelijk van de beheersing van de leerstof. Kinderen werken naast de geplande instructies 
door de leerkracht zelfstandig en worden in dit proces waar nodig begeleid. Samenwerking en 
coöperatieve werkvormen worden hierin gestimuleerd. Ook mogen kinderen ontdekken, dat het in 
sommige gevallen fijn is om alleen te werken. Deze zoektocht voor kinderen leert ze zichzelf en hun 
eigen voorkeuren kennen. Om kinderen de ruimte en mogelijkheden te geven om meer eigen keuzes 
te maken in organisatie en proces gaan we kijken wat een weektaak hieraan bij kan dragen. Een 
weektaak geeft ruimte in volgorde en tijd. Zo kunnen de kinderen de taken die zij zelf kunnen 
inplannen naar eigen behoefte uitvoeren (als het aan het eind maar gedaan is). Daarnaast maakt het 
de doelen van de vakken inzichtelijk en geeft het kinderen de ruimte om een eigen inschatting te 
maken van hun vaardigheden.    
 
Opbrengsten  
We streven naar hoge opbrengsten op alle gebieden. Zoals in de visie staat beschreven, willen we 
kinderen helpen om waardige (ontwikkeling eigen persoonlijkheid), aardige (ontwikkeling sociale 
vaardigheden) en aardige mensen te laten zijn en blijven. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de 
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ontwikkeling van het kind in de breedst mogelijke zin van het woord. Dit doen we door te kijken naar 
kinderen en door te toetsen. Die toetsen horen bij een methode voor een bepaald vak en zijn van 
CITO (methode onafhankelijk). Voor de sociale opbrengsten gebruiken we naast observaties de tool 
van ZIEN! Hierbij vullen de kinderen van groep 7 en 8 zelf ook een lijst in. Dit levert interessante 
vergelijkingen op tussen het beeld van de leerkracht en hoe het kind zichzelf ziet.  
De toetsen van spelling, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en technisch lezen zijn geanalyseerd 
op kind,- groeps- en schoolniveau. Omdat we een kleine school zijn, is het teamgesprek ook gericht 
op kindniveau (naast school- en groepsniveau). Iedere leerkracht kent het kind en kan meedenken 
over eventuele oplossingen. Deze analyse wordt besproken met ouders en houdt direct verband met 
het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht. Er wordt gekeken naar een relatie tussen de 
uitkomsten in vaardigheidsgroei en het leerkrachtgedrag. De uitkomsten worden gelegd naast de 
leerdoelen: behalen we wat we nastreven? Groeien kinderen voldoende gedurende het schooljaar? 
We willen weten of de opbrengsten voldoen aan wat van ons verwacht mag worden. Daarom wordt 
gekeken naar resultaten op methodeonafhankelijke toetsen (tussenopbrengsten en eindtoets) op de 
kernvakken en zoals eerder genoemd de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarmee krijgen we inzicht 
in de vraag of voldoende kinderen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière de kennis en 
vaardigheden hebben opgedaan, die zij zich op dat momenten eigen gemaakt moeten hebben. We 
beschouwen de opbrengsten vanuit drie perspectieven. In de eerste plaats kijken we of we voldoen 
aan de normen van de inspectie. Het tweede perspectief is die van voldoende gemiddelde 
vaardigheidsgroei in een bepaald leerjaar. We noemen dit ons streefdoel. Als streefdoel hanteren we 
de door Cito gehanteerde scores voor vaardigheidsgroei in een bepaald leerjaar minimaal halen. Of 
de verdeling van de niveauscores overeenkomen met de normen die Cito hiervoor hanteert is het 
derde perspectief. 
In een professioneel gesprek (functionerings- of voortgangsgesprek) met de directie worden 
individuele ontwikkelpunten besproken (gesprekkencyclus). Als deze ontwikkelpunten overeenkomen 
met de schoolontwikkeling, is de leerkracht zelfsturend. Komen de ontwikkelpunten niet overeen met 
de schoolontwikkeling en ontwikkelt de leerkracht niet voldoende, dan volgt een sturend traject waarbij 
de interne coach ingezet wordt als co-teacher. Bij dit traject is de directie intensief betrokken. In de 
afgelopen schoolplanperiode is een dergelijk traject niet ingezet en de verwachting voor de komende 
schoolplanperiode is ook niet te verwachten dat dit nodig zal zijn.  
 
Conclusie 

De afgelopen vier jaren voldoen de eindopbrengsten aan de inspectienorm. Dat geldt ook voor de 
tussenopbrengsten. Fluctuaties worden twee keer per jaar bekeken en geanalyseerd. Daarop wordt 
teambreed actie ondernomen. Dit blijven we doen. Alle verslagen zijn inzichtelijk voor het team op 
Sharepoint.  
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Stap 4: Interpreteren en reflecteren 
 
In de vorige stap is de informatie verzameld. De volgende stap legt een verband tussen de 
verzamelde gegevens en zoals de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de afstand van de 
eigen positie verder toe door onder andere te reflecteren op het eigen handelen en de context van de 
school. 
Er worden in deze stap dus conclusies verbonden aan de vorige drie stappen. Dit wordt beschreven 
en schematisch weergegeven in een totaaloverzicht ten aanzien van de sterke punten, de zwakke 
punten, de kansen en de bedreigingen. 
De beleidsvoornemens die volgen uit deze conclusies en het overzicht worden verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 3.  
 
Pedagogisch-didactisch handelen  
De planmatige zorg (wat heeft het kind nodig om de volgende stap te maken) is met de huidige setting 
van het team op orde. Dit wordt nog niet altijd goed vastgelegd. De leerkrachten helpen wel ieder kind 
naar de volgende stap en voeren hier met het kind gesprekken over. Hoe dit overgenomen kan 
worden door een eventuele invaller is minder duidelijk, omdat we nog geen routines met elkaar 
hebben vastgesteld over het vastleggen van de korte zorgcyclus.  
De evaluaties van de lessen en de leerresultaten worden zoveel mogelijk met kinderen gedaan. Op 
die manier is het voor het kind inzichtelijk wat er goed gaat en welke strategieën nog niet worden 
beheerst. Hierop schrijft het kind een plan volgens de methode van Exova. De onderzoekende 
houding en de diagnosticerende vaardigheden zijn bij de leerkrachten de afgelopen drie jaar 
toegenomen bij rekenen, doordat de leerlijnen inzichtelijker zijn geworden en daarop beter kan worden 
ingespeeld. Het handelen in een cyclus (plannen, uitvoeren, evalueren en op basis van evaluatie een 
nieuw plan maken) is daarmee ondervangen en inzichtelijk voor kinderen. Het cyclisch werken met 
een groepsplan is daarmee voor rekenen niet nodig. De doelen worden per kind gesteld en dit staat in 
hun persoonlijke plan. Voor de anderen vakken zijn we op zoek naar handzamere manieren om 
doelmatig en in een cyclus te werken. Zowel het groepsplan als het didactische schoolplan bood 
hiervoor niet de ondersteuning die de leerkracht nodig heeft. Administratieve ballast met als doel het 
vast te leggen willen we niet op school, wel ondersteunende manieren van werken die leerkrachten 
helpen een systematische manier van werken te hebben ten aanzien van de ondersteuning die 
kinderen nodig hebben. De komende drie jaren nemen we hiervoor de tijd op het gebied van taal (taal 
schrijven, begrijpend lezen, technisch lezen, (werkwoord)spelling, taalbeschouwing) de ruimte om dit 
met elkaar vast te leggen, zoals we dit ook bij rekenen hebben gedaan. De focus ligt daarbij op het 
‘waarom’ van uitval van kinderen. Constateren dat kinderen uitvallen (omlaag of omhoog in de 
leerstof) lukt prima en is systematisch vastgelegd in datamuur overleg en zit in het handelen van 
leerkrachten. Ook is er een cursus analyseren van uitval gevolgd. Bij alle leerkrachten is de inzet 
aanwezig om te kijken naar de ‘waarom- vraag’ bij uitval. Als dit niet helder wordt in de setting binnen 
de klas, wordt de hulpvraag bij de intern begeleider neergelegd om mee te kijken.  
 
Didactische complexiteiten 

 Niveau 1: pedagogische en organisatorische voorwaarden voor een goede les om tot leren te 
komen (o.a. pedagogisch handelen, effectief benutten onderwijstijd, taakgerichte werksfeer) is 
de basis voor een sterke of zwakke leerkracht. Let wel; het zijn voorwaarden. Het betreft nog 
niet de vorm / inhoud. Op basis van de observaties en besprekingen blijkt dat het team van 
onze school deze eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische 
voorwaarden voor een goede les beheerst. 

 Niveau 2: het in de vorm beheersen van didactische processen (scaffolding, boven de stof 
staan en leerlingen weten te activeren), het juist hanteren van vakdidactiek, omgaan met 
uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, samen werken en zicht 
op waar leerlingen uit- of opvallen, gelaagde instructies kunnen geven). Ook dit wordt door het 
gehele team goed beheerst en uitgevoerd.  

 Niveau 3: het betekenisvol hanteren en inzetten van deze didactische principes (volwaardige 
feedback aan [groepen] kinderen, reflectie tussen kinderen op gang brengen, reflecteren op 
meerdere aanpakken en/op oplossingsstrategieën) om zicht te krijgen op het leren van 
[groepen] kinderen, zelfstandig leren, coöperatief en/of samenwerkend leren. Met het meer 
inzetten van coöperatieve werkvormen, is de aandacht voor reflectie tussen kinderen en het 
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geven van feedback op het proces vergroot. Met het invoeren van de analyse-cyclus bij 
rekenen is er ook een groei doorgemaakt ten aanzien van het geven van feedback op het 
gebruik van strategieën en taak- werkhouding. Hier is nog ruimte om dit meer op elkaar aan te 
laten sluiten binnen het team (dezelfde taal spreken). De invoering van de nieuwe manier van 
werken met taal en opleiding Jenaplan van in ieder geval de helft van het team zijn 
belangrijkste aanleidingen om het geven van feedback en de analyse- cyclus nog meer in te 
bedden in het dagelijks handelen. Niveau 3 zit in de basisvaardigheden van de leerkrachten. 
Er is ruimte voor groei ten aanzien van de andere manier van werken bij taal en in het 
algemeen ondersteuning bij het voeren van kindgesprekken. Dit gebeurt veel tussendoor, 
maar is nog niet in een bepaalde structuur gegoten. Het plannen en registreren van de 
interventies naar aanleiding van de analyse en reflectie is hierbij punt van aandacht (hoe doe 
je dit effectief en op een haalbare manier).  

 Niveau 4: differentiatie en het passend hoge verwachtingen expliciteren. Dit niveau is 
afhankelijk van de kwaliteit van de derde didactische complexiteit. Het proces en 
verantwoordelijkheid wordt op dit niveau meer in de handen van de kinderen gelegd en de 
leerkracht staat en handelt meer op afstand. We hebben de afgelopen drie jaren gezien, dat 
kinderen hier sterk in moeten groeien. Vanaf de onder- en middenbouw zien we dat kinderen 
zich deze verantwoordelijkheid makkelijker eigen hebben gemaakt. Omdat we op die manier 
voor rekenen werken, durven we de overstap voor taal aan voor de hele school. De 
leerkrachten hebben veel coachend gewerkt voor rekenen (feedback geven op werkhouding, 
naar de volgende stap op de leerlijn helpen van een kind). Kinderen zijn daardoor meer 
gericht op leren en ‘hangen minder achterover’. Dit niveau zal niet bij elk kind gehaald worden. 
Dit is het concept gepersonaliseerd onderwijs: ieder kind heeft de leerkracht op een andere 
manier nodig.  

 
Algemene conclusie pedagogisch-didactisch handelen 
 
Het team beheerst het pedagogisch didactisch handelen gemiddeld op niveau 3 met veel uitstapjes 
naar niveau 4. Als school werken we aan het invulling geven aan de vierde didactische complexiteit 
door een volgende verdiepingsslag te maken ten aanzien van coöperatieve werkvormen, het voeren 
van kindgesprekken en het geven van feedback.  
Het doel hiervan is: het stimuleren van zelfreflectie, zelfcontrole en meer eigen verantwoordelijkheid 
voor het eigen leerproces. Dit vergt van leerkrachten een andere houding (naast leerkracht ook coach 
en mediator). Dit proces hebben we de afgelopen drie jaren doorlopen en gaan we voortzetten de 
komende schoolplanperiode. Het uitgangspunt is de leerlijn van het vak, de methode werkt daarbij 
ondersteunend, niet leidend.  
 
Aanbod 
De afgelopen schoolplanperiode is geëxperimenteerd met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod. Dit 
is gestart met de invoering van de manier van werken volgens Exova M4th op het gebied van 
rekenen. Na een implementatiedipje zijn er veel leerkrachtvaardigheden zichtbaar geworden, die veel 
vertrouwen geven voor een breder gepersonaliseerd onderwijsaanbod. Daarom starten we in de 
nieuwe schoolplanperiode met taal. Als deze implementatie dezelfde of betere resultaten oplevert, is 
een doorvoering naar de wereld oriënterende vakken een logisch gevolg. De Jenaplan opleiding, de 
natuurspeelplaats en veel aandacht voor culturele vaardigheden zouden er ook voor kunnen zorgen 
dat de wereld oriënterende vakken een andere plaats in het onderwijs gaan krijgen. Deze zouden 
meer leidend kunnen zijn (bijvoorbeeld als onderdeel van het taalonderwijs, zodat vakken meer 
geïntegreerd worden).  
Gepersonaliseerd onderwijsaanbod betekent, dat kinderen de weg naar het doel deels zelf bepalen. 
De doelen in de leerlijn worden door de leerkracht gesteld. Naast de door de leerkracht gestelde 
doelen, kunnen kinderen zichzelf doelen stellen. Dit doen kinderen naar aanleiding van methode 
onafhankelijke toetsen.   
In een natuurlijk proces gedurende de invoering is er meer gekeken naar de waarom-vraag bij uitval 
(naar boven of onder in de leerstof). Deze ontwikkeling gaan we de komende jaren voortzetten.   
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Schoolklimaat/ condities 

Ten aanzien van de intensieve samenwerking met de kinderopvang en bso zijn er uitstekende 
condities om kinderen bij aanvang van de basisschool goed op te vangen. Doordat kinderen al 
hebben meegedraaid met de peuter-kleuter groep en er een intensieve overdracht is tussen opvang 
en school, kan school naadloos aansluiten op de ontwikkeling van het kind. Sinds de invoering van 
deze samenwerking en peuter-kleutergroep ervaren ouders, kinderen en school nauwelijks een 
drempel ten aanzien van de start op school.  
Het team van school staat altijd open voor verbetering en ontwikkeling en daarbij kritisch op 
vernieuwingen in het algemeen. Het moet duidelijk zijn welke verbetering dit voor de kinderen oplevert 
en het moet werkbaar zijn voor de leerkracht. Binnen die afwegingen wordt altijd geëxperimenteerd 
met werkvormen en aanbod.  
Uit het rapport ‘Samen naar Beter’ (zie ook 1.4, stap 4, gegevens onderzoek verandercapaciteit van 
de school) blijkt dat we als school op veel punten op of boven het gemiddelde scoren ten opzichte van 
de scholen van Lauwers en Eems. Er zijn twee punten waarbij het gemiddelde bijna wordt aangetikt 
(er dus net onder zit), namelijk: ‘experimenteren en reflectie’ en ‘samenwerking leerkrachten’. De 
leerkrachten zijn kritisch op ontwikkeling en ook op zichzelf, want er wordt goed naar het eigen 
handelen gekeken en er worden nieuwe dingen uitgeprobeerd binnen de klas. De samenwerking 
tussen de leerkrachten zou nog geïntensiveerd kunnen worden door bij elkaar te kijken en 
bijvoorbeeld samen te werken in het werken met leerlijnen / weektaken / doelen stelen. Dit is een punt 
om de komende jaren mee te nemen in de schoolontwikkeling.  
 
 
Opbrengsten: leerresultaten (Cito/referentieniveau), sociaal en maatschappelijke competenties, 
vervolgsucces 
 
Het genereren van hoge opbrengsten een continue proces waaraan we dagelijks werken en we op 
basis van schooljaarplannen specifieke onderdelen er uit lichten om te ontwikkelen. Uit de 
besprekingen van de opbrengsten kijken we of en wat er incidenteel, dan wel beleidsmatig aangepast 
moet worden. 
We zien met het gepersonaliseerd onderwijsaanbod en de invoering van een nieuwe methode voor 
sociaal-emotioneel leren, dat er meer aandacht is gekomen voor de sociale processen tussen 
kinderen en een bewustwording bij kinderen ten aanzien van hun eigen invloed op het leerproces.  
Ten aanzien van vervolgonderwijs worden er adviezen gegeven, die uiteindelijk blijken te passen bij 
het vervolgsucces op het voortgezet onderwijs. Soms is het advies net aan de voorzichtige kant. Dit 
past bij onze visie om kinderen niet te laten struikelen in het VO. Alles moet passen als een kind een 
niveau net wel / net niet aan kan. Hiervoor is werkhouding een belangrijke graadmeter. De leerkracht 
heeft hier goed zicht op, doordat de leerkracht het kind minimaal twee jaar in de klas heeft gehad en 
intensief overlegd met de voorgaande leerkrachten.  
 
 

-  
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interne sterkte/zwakte analyse 
 Belangrijkste sterkten 

school 
Belangrijkste ont-
wikkelpunten school 

Belangrijkste kansen Belangrijkste 
bedreigingen  

P
e

d
a

g
o

-g
is

c
h

 d
id

a
c
ti
s
c
h

 h
a

n
d
e

le
n

 

 Stimuleren 
intrinsieke 
motivatie.  

 Werken met 
doelen. 

 Taakgerichte 
werksfeer.  

 Actieve, betrokken 
ouders.  

 Kind 
verantwoorde-
lijkheid geven voor 
leerlijn rekenen.  

 Ieder kind wordt 
gezien. 

 Strategieën voor 
denken en leren. 

 Kleine zorgcylcus 
structureler 
vormgeven 
(overdraagbaarhei
d collega's). 

 Kind 
verantwoorde-
lijkheid geven voor 
leerlijn taal.  

 Verder uitbouwen 
uitdagende 
leeromgeving en 
coöperatieve 
werkvormen.  

 Vertrouwen binnen, 
sterke  
doelmatigheidsbelevin
g en professionele 
attitude in team. 

  

 Meer gebruik maken 
van elkaars expertise. 
uitdagende 
leeromgeving.  

 Werken aan eigen 
doelen (eigenaarschap 
kinderen) uitbreiden 
naar andere vakken. 
Weektaak met doelen.  

 Professionele input 
schoolbestuur. 

 Opleiding Jenaplan.  

 Opleiding Taal 
coordinator.  

 Klein 
team; veel 
expertise 
bij weinig 
mensen. 

 Tekort 
aan 
invallers. 

 Werkwijze 
geperson
aliseerd 
onderwijs 
moeilijk 
over te 
nemen 
door 
invallers. 

A
a

n
b

o
d
 

 Rekenaanbod in 
leerlijnen en 
doelen.  

 KWINK: 
persoonlijke en 
sociale 
ontwikkeling.  

 Professioneel 
muziekonderwijs.  

 Praktijklessen 
natuur / cultuur.  

 Taalaanbod in 
leerlijnen en 
doelen.  

 WO vakken 
integreren met 
taal.  

 Leerlijn digitale 
geletterdheid 

 Afstemmen 
doorgaande lijn taal.  

 Coöperatieve 
werkvormen 
uitbouwen. 

 Meer handvatten voor 
gesprekken met 
kinderen.  

 Geen 

O
p

b
re

n
g

-s
te

n
 

 Opbrengsten 
voldoen aan 
inspectienormen.  

 Goed pedagogisch 
klimaat.  

 Zicht op 
verbetercultuur: 
constante reflectie 
op eigen handelen 
/ elkaar feedback 
geven.  

 Kwaliteit en 
stabiliteit 
leerkrachten.  

 Rapport 
gedateerd.  

 Kindvolgsysteem 
onderbouw.  

 Gaan werken met 
referentieniveaus 
en leerwinst.  

 Werken met een 
weektaak met 
doelen. 

 Gebruik  maken 
van verschillen in 
leeftijd en 
vaardigheden.  

 Kwaliteitsdocumenten 
op ieder 
ontwikkelgebied.  

 Er is steeds meer zicht 
op hoe we willen 
rapporteren naar 
ouders.  

 Stimulerend 
werkklimaat. 

 Grote inzet voor 
scholing door team.  

 Geen 

S
c
h

o
o
l 
k
lim

a
a

t 
 

c
o

n
d
it
ie

s
 

 Sfeer, rustig 
werkklimaat, goed 
speelklimaat met 
sociale 
ondersteuning.  

 Laagdrempelig. 

 Organisatie binnen 
school afgestemd 
op 
werkdrukverdeling.  

 Na systematisch 
onderzoek van 
onderwijskwaliteit 
omzetten in acties 
in 
onderwijsaanbod: 
aanpassing op 
eigen vermogen 
voor taal / WO.  

 Werkdrukbeleving als 
aandachtspunt 
behouden.  

 Omgeving van de 
school meenemen in 
onderwijsaanbod 
(moestuin / NSA / 
dorp).  

 Nieuwbouw.  

 Geen 
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Hoofdstuk 2 
Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg 
 
2.1  Aanbod 
Hieronder een overzicht van de methodes die bij ons op school in gebruik zijn. Genoemde methodes 
voldoen aan de kerndoelen. Deze worden deels gebruikt volgens de richtlijnen. Waar andere 
materialen de leerdoelen in onze ogen beter dienen, verkiezen wij die boven de geboden materialen 
door de methode. Een methode is een manier van werken. Wij perfectioneren die manier van werken, 
zodat deze zo goed mogelijk bij onze kinderen past. De manier van werken wordt beschreven in 
kwaliteitsdocumenten voor borging en ontwikkeling. Voor taal zal deze het komende jaar worden 
opgesteld naar aanleiding van het taalbeleidsplan. Deze staan (per onderdeel) regelmatig op de 
agenda van het teamoverleg om te kijken of de manier van werken nog goed is voor onze kinderen.  
 
Taal 
Onderbouw: Schatkist (als naslag), werkmap fonemisch bewustzijn, van beginnende geletterdheid tot 
lezen, taal apps.  
Groep 3 t/m 8: Taalkasten van Taal doen! Taalzee, Blokboek Taal.  
 
Spelling 
Groep 3: Veilig Leren Lezen Kim-versie.  
Groep 4 t/m 8: Taal Actief 4 spelling.  
 
Technisch lezen 
Groep 3: Veilig Leren Lezen Kim-versie.  
Groep 4 t/m 8: Estafette Vloeiend en Vlot, bibliotheek op school, makkelijk lezen plein.  
 
Begrijpend lezen 
Groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip XL. 
Mini informatie.  
 
Studerend lezen 
Groep 4 t/m 8: Blits voor studerend lezen.  
 
Schrijven 
Groep 3 t/m 8: Pennenstreken blokschrift.  
 
Rekenen 
Onderbouw: Schatkist (als naslag), rekentuin, rekenapps, Met Sprongen Vooruit. 
Groep 3 t/m 8: Exova M4th, Rekentuin, Met Spongen Vooruit, Blokboek rekenen, Rekentijgers, 
Rekenvlinders, Dagelijks rekenen.  
 
Aardrijkskunde: Meander, Blink voor topo (vanaf groep 5). 
Geschiedenis: Brandaan (vanaf groep 5). 
Natuur en techniek: Naut (vanaf groep 5), techniekkasten, moestuin.   
Verkeer: Op voeten en fietsen (groep 5/6), Jeugdverkeerskrant (groep 7/8), examen oefenboekjes.  
 
Expressieve vakken:  Moet je doen (tekenen, handvaardigheid, dans), Drama online (drama), Het 
Houten Huis (creatief denken), 123ZING + professioneel muziekdocent (muziek).  
 
Engelse taal: Take it easy vanaf groep 5. 
 
Geestelijke stromingen: GVO en HVO lessen en in WO methodes.  
 
Lichamelijke opvoeding: Raak (groep 3 t/m 8), Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep ½).  
Sociaal emotionele ontwikkeling: KWINK voor alle groepen, Rots en Water voor de middenbouw.  
 
De kerndoelen en de referentieniveaus 1F en 1S worden aangeboden en geborgd op deze manier: 
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  Door het leerstofaanbod: deze voldoet aan de kerndoelen en aan de referentieniveaus. Daar 

zijn de methodes op geselecteerd aan de hand van een externe toets, de SLO doelen.  

 Door de onderwijstijd: het jaarrooster wordt zodanig ontworpen dat kinderen zich het aanbod 

eigen kunnen maken. Die jaarroosters maken onderdeel uit van de kijkwijzer en het 

jaaraanbod wordt weggezet in de jaarplanning. De groepsadministratie draagt bij aan de 

continuïteit van het onderwijs en worden gecontroleerd. Naast deze controle wordt het 

leerkrachtgedrag jaarlijks door de directie gemonitord met behulp van het observatie 

instrument. 

 In de halfjaarlijkse evaluatie kijken we of de leeropbrengsten in overeenstemming zijn met het 

verwachte niveau en na analyse worden eventuele aanpassingen gedaan in het 

leerstofaanbod, de onderwijstijd en leerkrachtgedrag waarna het schoolbeleid wordt 

aangepast. 

 Eens per jaar worden de kwaliteitsdocumenten voor borging en ontwikkeling per vakgebied 

besproken en desgewenst op basis van opbrengsten aangepast en opnieuw vastgesteld 

  

De leerstof overstijgende kerndoelen van burgerschap en sociale integratie. 

 Burgerschap en sociale integratie steunt op drie pijlers: democratie, participatie en identiteit. 

Een groot aantal aspecten komt aan de orde in ons onderwijsaanbod en komt voort uit onze 

missie en visie. Voor een nadere uitwerking verwijzen we hierbij naar de Plan Sociale 

Veiligheid, Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie. In dit plan staat uitgebreid ons 

beleid en aanpak beschreven. Dit document is tevens een kwaliteitsdocument voor de borging 

en ontwikkeling en wordt jaarlijks besproken het bijgesteld.  

 KWINK ondersteunt de ontwikkeling in burgerschap. 

 GVO en HVO sluiten aan op KWINK en dragen bij aan burgerschap en integratie.  

  

ICT is geïntegreerd in het aanbod. 

 Kinderen gaan spelenderwijs om met ICT en media. De komende vier jaar wordt de leerlijn 

ICT ontwikkeld.  

  

Tijdsinvestering per vakgebied, minuten per week per leerjaar. 

 De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs moeten vallen binnen de kaders van de Wet 

op het primair onderwijs. Het minimumaantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle 

basisscholen 7520 uur. Het aantal minuten per vak wordt steeds moeilijker te beschrijven, 

omdat integratie van vakken het uiteindelijk doel is.  
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2.2  Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 
 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband voor 
de scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het samenwerkingsverband zijn 
afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Deze betreffen de preventieve en licht curatieve 
interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de basiskwaliteit van het 
onderwijs. 

 
Basisondersteuning 
Het is de taak van onze school om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Hierin staat het 
handelen van de leerkracht centraal. Het is immers de leerkracht die de ondersteuning en/of uitdaging 
aan de leerling kan bieden en die het snelst kan signaleren of een leerling iets extra’s nodig heeft. 
Om de leerkracht hierbij te ondersteunen heeft de school een duidelijke structuur en organisatie van 
de leerlingenzorg nodig. 
 
Een duidelijke structuur  
Voor een goede uitvoering heeft onze school een werkend systeem nodig, dat herkenbaar is in het 
dagelijks handelen van de leerkracht. Door dat systeem kunnen we vroegtijdig in kaart brengen welke 
leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. 
 

 Leerkracht Interne begeleider Administratie Externe 
deskundig-
heid en BOT7 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling 
dossier 
 
Ontwikkelings-
perspectief 

Leerkracht-
niveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling-
niveau 

Onderzoek-
en 
 
 
 
 

Bronnen 
onderzoek. 
 
Leerstof-
aanbod en 
leerlijnen. 
 
Vastlopen of 
opvallen. 
 
 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
 
Onderzoeken welke 
behoeften er liggen bij 
leerkrachten. 
 

Bronnen: 
Methode-
onafhankelijke toetsen 
Methodegebonden 
toetsen 
 
Observatie en gesprek 
 
Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 
 

Gedrags-
deskundige 
 
Ortho-
pedagoog 
 
 
CJG: 
Jeugdver-
pleegkundige 
 
Logopedist 
 
Dokters-
assistent 
 
Commerciële 
instanties: 
 
OCRN 

                                                      
 
7 BOT is de afkorting voor Bovenschools Ondersteunings Team van L&E 

Stap in de 
HGW 
cyclus 
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Molendrift 
Accare 
Lentis 
 

Reflecteren Reflecteren 
mbv 
didactische 
driehoek. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Reflecteren op eigen 
handelen mbt de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Doelen 
stellen en 
plannen 

Doelen en 
planning nav 
reflectie. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Doelen stellen en 
plannen mbt de 
ontwikkeling van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Uitvoeren Pedagogisch, 
didactisch en 
organisatorisch 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Ondersteunen van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Weekplanning 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Evalueren Evalueren van 
gepleegde 
interventies. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Controleren  Controleren of de 
permanente 
ontwikkeling van 
leerlingen voortgang 
boekt. 

Administreren in: 
 
Groepsbespreking 
 
Leerlingbespreking 
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De leerkracht 
 

 De leerkracht onderzoekt 
Om in te kunnen spelen op de diverse behoeften van leerlingen, moet een leerkracht 
allereerst kunnen onderzoeken hoe kinderen leren. 
De leerkracht heeft hiervoor kennis van de leerlijnen en de en het daaraan gekoppelde 
leerstofaanbod nodig. Hierdoor kan de leerkracht nagaan waar kinderen vastlopen en 
analyseren waar de leerstof weer opgepakt moet worden. Daarbij is het ook van belang dat de 
leerkracht kennis heeft van de vakdidactiek. Als een kind stagneert bij rekenen zal het een 
andere didactiek vragen om het kind weer op de lijn te krijgen, dan bij begrijpend lezen. 
Het is belangrijk dat een leerkracht kan analyseren of kinderen uitvallen en waarom. De 
leerkracht kan hiervoor gebruik maken van de volgende bronnen: Methode-onafhankelijke 
toetsen, methode-gebonden toetsen, observaties en diagnostische gesprekken. 
 

 De leerkracht reflecteert 
De reflectie is erop gericht, om dat wat de leerkracht tijdens het onderzoek te weten is 
gekomen, in verband te brengen met haar handelen. Daarbij gebruikt de leerkracht de 
‘didactische driehoek’. Deze driehoek wordt gevormd door de volgende elementen: 
 Kennis van de manier waarop de leerling leert (als deze leerling zo leert, wat heeft hij dan 

van mij nodig?) 
 Reflectie op eigen handelen  
 Kenmerken van de vakdidactiek (Hoe heb ik materialen ingezet, welke uitleg gegeven?) 

 
 De leerkracht stelt doelen en plant 

De leerkracht stelt doelen naar aanleiding van zijn onderzoek en  reflectie en plant deze in. In 
de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

 De leerkracht voert uit 
De leerkracht voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de leerkracht voor de juiste 
organisatie, didactiek en/of pedagogische benadering. 
 

 De leerkracht evalueert 
De leerkracht evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de evaluatie 
begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 
De leerkracht heeft in alle gevallen de primaire verantwoordelijkheid voor de leerling. 
 
De intern begeleider 

 De intern begeleider onderzoekt 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de IB-er zelf in staat is om 
de vijf fases van de zorgcyclus te doorlopen. De IB-er moet de kennis en vaardigheden 
bezitten om deze cyclus bij leerlingen uit te voeren maar ook bij leerkrachten. Daar zal met 
name de focus op liggen. 
De intern begeleider onderzoekt welke behoeften er liggen bij de leerkrachten door middel van 
monitoring en gespreksvoering.  
 

 De intern begeleider reflecteert 

Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten op welke manier de 
leerkracht leert en welke indicatoren van de kijkwijzer worden beheerst. De intern begeleider 
gaat na wat dit betekent voor het handelen van de intern begeleider. 
 

 De intern begeleider stelt doelen en plant 
De intern begeleider stelt doelen naar aanleiding van haar onderzoek en reflectie en plant 
deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

 De intern begeleider voert uit 
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De intern begeleider voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de intern begeleider voor de 
juiste organisatie en benadering op leerstijl. 
 

 De intern begeleider evalueert 
De intern begeleider evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de 
evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 

 De intern begeleider controleert 
De intern begeleider zorgt dat hij een globaal overzicht heeft van de ontwikkeling van alle 
leerlingen en zorgt dat tijdig ingegrepen wordt waar dat nodig is. De groepsbespreking is hier 
een moment voor. In principe is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerling en voert uit, de 
IB-er coacht en controleert.  
 
Om de kwaliteit van de leerlingenzorg niet afhankelijk te laten zijn van één persoon moeten de 
actuele werkzaamheden van de intern begeleider bekend zijn bij meerdere personen binnen 
de school.  
 
Administratie 
Alle administratie die de leerkracht bijhoudt, moet eraan bijdragen dat de leerkracht de vijf 
fases van de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en overdraagbaarheid 
van de gegevens en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  
 
Korte zorgcyclus 
De korte zorgcyclus is de administratie behorend bij het dagelijkse onderzoek dat de 
leerkracht verricht op kind- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een kind of groep 
in opvalt of uitvalt. Dit doet de leerkracht door te kijken naar vaardigheden, vakdidactiek en 
leerstijl. De leerkracht gebruikt hiervoor de methode-onafhankelijke toetsen, de 
methodegebonden toetsen, de observaties en gesprekken. 
De leerkracht beschrijft hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar eigen 
handelen en de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 
 
Grote zorgcyclus 
De grote zorgcyclus is de administratie behorend bij de lange termijnplanning. De leerkracht 
noteert naar aanleiding van de korte zorgcyclus welke afwijkende /extra doelen gesteld 
worden voor een kind of een groepje kinderen. Deze planning staat in relatie met de korte 
zorgcyclus en de weekplanning. Naderhand wordt de evaluatie beschreven in de grote 
zorgcyclus aan de hand van de bevindingen in de korte zorgcyclus. 
 
Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen worden driemaal per jaar gehouden. Tussentijdse besprekingen op 
verzoek van de leerkracht is altijd mogelijk.In de groepsbespreking worden de resultaten van 
de groep geëvalueerd aan de hand van de methode-onafhankelijke toetsen (sociaal-
emotioneel, de midden- en eindtoetsen). De leerkracht reflecteert op het pedagogisch 
handelen, de vakdidactiek en de organisatie. Uitkomsten van deze reflectie worden 
opgenomen in de grote zorgcyclus. 
Op kindniveau worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen naast de 
resultaten van de methode-gebonden toetsen gelegd en de bevindingen uit de korte 
zorgcyclus. Dit geldt alleen voor de kinderen die niet profiteren van het aanbod dat 
beschreven staat in de grote zorgcyclus. Met de intern begeleider wordt besproken wat 
onderzocht moet worden of welke interventies ingezet moeten worden en de leerkracht legt dit 
vast. Op deze manier blijft de intern begeleider globaal op de hoogte van de ontwikkeling van 
de kinderen. 
 
Leerlingbespreking 
Op het moment dat de leerkracht vastloopt in een van de fases van de zorg voor kinderen kan 
hij een kind bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de vervolgstappen 
zullen zijn. 
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Weekplanning 
De planning die de leerkracht maakt om de gestelde doelen te halen staat genoteerd in de 
weekplanning. 
 
Individueel dossier van een kind 
Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Gegevens van kinderen staan in ons volgsysteem Parnassys, die de leerkracht 
bijhoudt. We gaan schooljaar 2019-2020 kijken naar het gebruik van het ouderportaal, 
zodat ouders ook inzicht krijgen in het dossier van hun kind. In dit dossier zijn de 
volgende gegevens opgeslagen: toetsgegevens, oudergesprekken, absentie, overige 
notities en een eventueel ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn. Daarnaast bevat 
het ingescande gegevens wanneer van toepassing, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
onderzoeken in ziekenhuis / zorginstellingen etc.   

 
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 
Kinderen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere curriculum van 
de school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet vastgesteld zijn dat de 
leerachterstand veroorzaakt is door een kindkenmerk en niet door een schoolkenmerk. 
De school wil dat deze kinderen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom en 
tussendoelen worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg worden 
beschreven in het ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend gegeven wordt op de 
onderwijsbehoefte van dit kind. Op het moment van schrijven wordt er bovenschools gewerkt 
aan een nieuw format voor het OPP.  
 
Externe deskundigheid 
Een extern deskundige (bovenschoolsondersteuningteam [BOT] of eventueel een andere) 
wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van de zorgcyclus. 
Dit kan bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering of de evaluatie. 
 
De schoolleider/directeur 
Een krachtig schoolleider /directeur ondersteunt de onderwijsondersteuningsstructuur door de 
ontwikkeling van kinderen als zijn primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft zicht op de 
ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in de school. Hij 
maakt daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoeksmatige houding. Hij doorloopt ook 
de cyclus van onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, uitvoeren en evalueren 
met zijn team. 
Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de 
onderwijsresultaten. Hij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de doelen te 
realiseren. Op grond van zijn analyse geeft hij daarnaast vorm en inhoud aan de 
ondersteuning die leerkrachten nodig hebben bij de ontwikkeling van het pedagogisch –
didactisch handelen en het verkrijgen van een onderzoekende houding bij het team.  
Een schoolleider past zijn personeelsbeleid hierop aan door middel van een gesprekkencyclus 
die aansluit op het schoolbeleid met de daarin gestelde doelen. 
Om de kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende leerlingenzorg niet afhankelijk 
te laten zijn van één persoon moeten de actuele werkzaamheden van de 
schoolleider/directeur bekend zijn bij meerdere personen binnen de school.  
 
Passend Onderwijs 
Met Passend Onderwijs streven we ernaar dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of 
haar talenten en beperkingen past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk dichtbij huis, in de 
klas en in de wijk. Schoolbesturen krijgen daarom de plicht om elk kind een passende 
onderwijsplek te bieden. Om dit te kunnen realiseren werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Ons bestuur valt onder het samenwerkingsverband 20.01. 
Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden heeft iedere school binnen het 
bestuur in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven aan welke kinderen het een 
plek kan bieden. Plaatsing van kinderen gebeurt bij voorkeur dichtbij huis. Daarvoor is het 
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belangrijk te weten met welke populatie een school te maken heeft. Een school kan zijn 
onderwijs hierop inrichten. 
De populatie rondom De Wierde is, zoals op iedere school divers. Deze staat beschreven in 
paragraaf 1.2. 
Deze populatie kan ook een voorspeller zijn voor de te verwachten arrangementen. Op het 
moment bieden we arrangementen op het gebied van slechtziendheid, taalachterstanden en 
verstandelijke beperkingen/leervermogen. We kunnen ook arrangementen bieden op het 
gebied van gedragsproblematiek, maar tot nu toe kunnen we dit voorkomen door preventieve 
interventies met behulp van externe deskundigheid. De Wierde wil graag een plek blijven 
bieden aan deze diversiteit. Op het moment van schrijven wordt er gewerkt aan de vorming 
van het nieuwe arrangementenboek.  
 
Interne ondersteuning 
Tweemaal per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de IB-er en het BOT. De 
acties die daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  
 
Externe ondersteuning 
De kinderen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden (cluster 2) 
in aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra ondersteuning.  

 
2.3  Kwaliteitszorg 
 

Handboek 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school vormgeven. 
Binnen L&E PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om die kwaliteit te 
waarborgen, hebben we sectorbreed een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Handboek Kwaliteit en vormt de uitwerking van onze visie op kwaliteitszorg8.  
De kern is dat we elkaar scherp houden op de dingen die we doen en dat we regelmatig stil 
staan bij wat we doen. De scholen afzonderlijk evalueren frequent de opbrengsten van het 
onderwijs in relatie tot het onderwijsleerproces. De uitkomsten van deze evaluaties worden 
geagendeerd in de voortgangsrapportages en –gesprekken met het bevoegd gezag.  
 
Evaluatie onderwijs en leren 
Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met de 
kinderen, maar ook om andere zaken: leerstofinhouden, tijd, schoolklimaat, uitleg door 
leerkrachten, afstemming op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe 
communicatie, contact met ouders en aansturing van de organisatie. Deze evaluaties worden 
volgens een vast stramien uitgevoerd en op vaste, vooraf geplande tijdstippen gehouden en er 
wordt gebruik gemaakt van objectieve evaluatie-instrumenten. 

 
De cyclus van kwaliteitszorg op De Wierde bestaat uit een drietal stappen: 
 het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 
 het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 
 het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 

 
In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een heldere 
visie en missie zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 
 
Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. Nog geen 
gemeengoed is het dat de school onderzoekend reflecteert op haar schoolbeleid, door middel 
van een kwalitatief hoogwaardige, integrale zelfevaluatie (zie paragraaf 3.1; 
schoolklimaat/condities ). In een dergelijke zelfevaluatie gebruikt de school verschillende 
instrumenten9. De komende schoolplanperiode zal de school, in samenwerking met de 

                                                      
 
8 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
9 Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse 
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RuG/AOS een drietal zelfevaluaties uitvoeren. De eerste twee zullen een zelfgekozen 
onderwerp nader uitdiepen, de derde bevat als centrale onderzoeksvraag: wat is de actuele 
stand van de kwaliteit van het onderwijs. De uitkomsten van die zelfevaluatie zijn in verband te 
brengen met de zelfevaluatie uit 2017, die deze vraag ook centraal had staan.  
 
De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van beleidsvoornemens. De 
derde stap in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die beleidsvoornemens uit in concrete doelen 
en voorziet in interventies en strak uitgelijnde implementatiestappen om de gewenste 
kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren. Evaluaties, de zogenoemde periodieke 
schoolbezoeken, moeten ervoor zorgen dat de school op koers blijft en dat het verbeterproces 
op tempo blijft. 

 
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. De Wierde 
onderscheidt passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van afspraken, 
regels, planning, toetsafnames, werkwijzen etc. Deze zijn in elke groepsmap, bij het tabblad 
“regels en afspraken”, te vinden. 
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In de 
afspraken staat beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve borging 
uitvoert. Van alle borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een terugkoppeling plaats, 
eventueel wordt meteen aangeven hoe een tekortkoming wordt hersteld.  
 
Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch didactisch 
handelen permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze onderdelen nooit in 
een fase van borging komen, maar zich voortdurend in de implementatiefase bevinden.  

 
Didactisch handelen 
Een leerkracht moet de vakinhoud en -didactiek van meerdere vakken geïnternaliseerd 
hebben. Het uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook omdat de inzichten 
vanuit de didactiek aan verandering onderhevig zijn. De instructievaardigheden van 
leerkrachten10 staan permanent onder de aandacht van de school. Het gaat daarbij om 
algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis en vaardigheden die per vakgebied 
benodigd zijn. Dit vraagt van de school continue reflectie op de bestaande werkwijzen. Ze 
bepaalt steeds welke onderdelen van de instructie (hernieuwde) aandacht krijgen, welk 
vakgebied daarbij centraal staat en hoe er in de komende periode aan die onderdelen gewerkt 
wordt. 
 
Onze school heeft een gevarieerde populatie. Leerkrachten geven les aan kinderen met 
uiteenlopende niveaus en achtergronden. Het is hun taak om het onderwijs zo goed mogelijk 
af te stemmen op de verschillende behoeften. Dit is niet gemakkelijk, zeker niet omdat de 
onderwijsbehoeften van de kinderen per vakgebied verschillen. Leerkrachten hebben de 
kennis en vaardigheden nodig om te kunnen analyseren hoe kinderen leren, om te reflecteren 
op hun eigen handelen en te bepalen wat leerlingen van de leerkracht nodig hebben om hun 
doelen te gaan halen. Het verkrijgen en onderhouden van deze vaardigheden gaat niet 
vanzelf. Leerkrachten hebben hier de juiste ondersteuning bij nodig en mogelijkheden om te 
oefenen en te trainen. Verder is permanent onderhoud voor dit onderdeel noodzakelijk; dit is 
opgenomen in het jaarplan van de school. 
 
Schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun 
sociaal-emotionele vaardigheden maken we gebruik van de methode ‘Kwink’. Om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen systematisch te kunnen volgen, maken wij gebruik 
van ‘ZIEN’. Daarnaast maken wij jaarlijks een sociogram van elke groep. Elk jaar nemen we 
een enquête af bij de leerlingen van groep 7 en 8. In deze vragenlijst staat een veilig klimaat, 
pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het personeel wordt eens in de twee jaar 

                                                      
 
10 Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E 
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gevraagd naar hun welbevinden en veiligheidsbeleving. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat 
we ons beleid moeten bijstellen, zullen we dit uiteraard doen.  
 
Evaluatie opbrengsten 
We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: methode-
gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de methode-
onafhankelijke toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito 
leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we 
‘ZIEN’. Daarnaast worden door de leerkrachten ook eigen (gerichte) observaties uitgevoerd. 
 
Elke school heeft een toetskalender waarop aangegeven staat wanneer welke toets wordt 
afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het aanbod voor de komende 
periode. De toetsen worden volgens het toetsprotocol afgenomen, hierin zijn de eisen die in 
de handleiding staan en schooleigen afspraken verwerkt.  
 
De uitkomsten van de toetsen worden besproken en geëvalueerd door leerkracht en intern 
begeleider. Dit wordt gedaan op individueel-, groeps-, en schoolniveau. De uitkomsten van de 
toetsen worden vergeleken met de geldende landelijke norm en de eigen norm. Hierbij zijn 
zowel de Cito-normen, referentieniveaus en (indien voorhanden) leerwinst voor ons 
belangrijke onderzoeksperspectieven. Daarnaast worden trendanalyses gemaakt om na te 
gaan op welke wijze de opbrengsten zich ontwikkelen. Dit is een belangrijke factor om 
eventuele verbeteractiviteiten in gang te zetten. Echter niet voordat er een integraal 
onderzoek(je) –een zelfevaluatie-  aan vooraf is gegaan. De opbrengsten worden dan in 
samenhang gebracht met het aanbod, tijd, handelen van leerkracht, ondersteuning en de 
condities.  
 
Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 
De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn schoolplan – 
jaarplan, de periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van evaluaties (Q-
gesprekken).  
De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het 
vorige schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in jaarplannen. Elk jaar 
maakt de school een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden opgenomen. De 
evaluatie van het jaarplan vindt in eerste instantie plaats met het team. De resultaten hiervan 
worden weergegeven in een rapportage, die besproken wordt in een periodiek schoolbezoek.  
 
In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van onderwijs en 
kwaliteit: 
 Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de voortgang; 
 Leerlingaantallen en prognoses; 
 Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 
 Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
 Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  
 Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 
 Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  
Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie begroting, 
verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de gesprekkencyclus.  

 
De gegevens van alle scholen worden sectorbreed opgenomen in het jaarverslag en bij 
bijzonderheden in het PO Journaal dat periodiek verschijnt voor de leden van het Algemeen 
Bestuur. De directeur-bestuurder  rapporteert aan het Algemeen bestuur over de behaalde 
resultaten. 

 
2.4  Sociale Veiligheid  
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Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op 
school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie worden 
voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.  
Aanpak pesten: wet Veiligheid op school 

De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat 
scholen zorgen voor sociale veiligheid. Onderstaande punten, die bij ons op school geborgd zijn, 
staan daarin beschreven: 

 We hebben een sociaal veiligheidsbeleid. 

 Er is een aanspreekpunt waar kinderen en ouders pesten kunnen melden. Het pestbeleid wordt door 
iemand gecoördineerd. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn, maar is op onze school wel zo. We zijn 
een kleine school en als het in een specifiek geval, bij een specifiek kind beter is, dat de leerkracht dit 
uitvoert, kunnen we wisselen van rol om het belang van het kind zo goed mogelijk te doen. We pakken 
het als team altijd gezamenlijk op.   

 We volgen de beleving van veiligheid en het welzijn vande kinderen. De bedoeling hiervan is dat er 
altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.  
 
Verantwoordelijkheden scholen 
De scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems hebben in de notitie Sociale Veiligheid, Pedagogisch 
Klimaat, Burgerschap en Integratie en/of in hun schoolplan en schoolgids beschreven: 
de taken van  de vertrouwenspersoon en hoe die persoon te vinden, 
de pestpreventie, 
het programma sociaal-emotionele ontwikkeling,  
hoe incidenten  worden geregistreerd en afgehandeld,  
de regeling schorsen, verwijderen, 
de time-out regeling,  
de meldcode en meldplicht (verbeterd per 1 januari 2019) 
de klachtenregeling, 
hoe de veiligheidsbeleving van de kinderen wordt gemeten en hoe de school zich daarover te 
verantwoordt naar de inspectie. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 

Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen. 
Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  
 
2.5  Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, sector PO streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling 
van het personeelsbestand en het management. 
In het onderwijs werken veel vrouwen, maar weinigen daarvan hebben een leidinggevende functie. 
Op peildatum 7 januari 2019 bestaat de leiding van de 17 scholen uit vijf mannelijke en twee 
vrouwelijke schooldirecteuren. Op meerdere scholen is in onze organisatie een schoolleider 
werkzaam. In totaal zijn dit momenteel één mannelijke en zeven vrouwelijke schoolleiders.  
Bij elkaar opgeteld is het percentage vrouwen in de schoolleiding daarmee 56%. 
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Hoofdstuk 3 
Uitwerking beleidsvoornemens  

  
3.1 Beleidsvoornemens 2019 - 2023 
 
In hoofdstuk I is de SWOT, de sterkte zwakte analyse, kansen en bedreigingen (zie paragraaf 1.5; 
conclusies), tot stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de komende 
periode gaat doen om planmatig een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De beleidsvoornemens zijn 
voor wat het pedagogisch didactisch handelen betreft geformuleerd in termen van geoperationaliseerd 
leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen maken met personeelsbeleid. Bij het aanbod 
worden ook concrete beschrijvingen gegeven van de stappen die we voornemens zijn te maken. 
Elders is het meer beschrijvend.  
De vetgedrukte items komen terug in het schematische overzicht, waarin de doelen worden verdeeld 
over de vier jaren beschreven in dit schoolplan (2019-2023). Dit betekent niet, dat andere punten niet 
van belang zijn, maar deze beschrijven in de meeste gevallen een grondhouding (reflecteren op eigen 
handelen is daarvan een voorbeeld). Deze grondhouding is een voorwaarde voor professioneel 
gedrag en mag in de basis verwacht worden van iemand die het vak van leerkracht uitoefent. 
 
Pedagogisch-didactisch handelen 
 
Het pedagogisch didactisch handelen is continu aan ontwikkeling onderhevig. Om de kwaliteit het 
dagelijks handelen van de leerkracht te verbeteren is het voor de komende planperiode noodzakelijk 
om te investeren in kennis over het leren van kinderen en de leerkracht-vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Dit doen met behulp van het observatie instrument van Lauwers en Eems (met 9 
indicatoren en 4 niveaus in didactische complexiteiten). 
 
We onderhouden en bouwen verder op wat de afgelopen twee jaren is aangeboden en geoefend. Dat 
zal naast het gedrag op de eerste drie niveaus worden uitgebouwd naar niveau 4. De punten uit het 
observatie instrument krijgen met de volgende doelen de aandacht:   
 

 we gaan uit van verschillen in plaats van om met verschillen (de heterogene groepen 
actief inzetten om te leren; gebruik maken van de verschillende rollen van kinderen in 
een groep); 

 de leerkracht heeft de focus op kwaliteit van het werk van kinderen, niet kwantiteit (het gaat 
om dat kinderen leren, niet dat ‘het werk af is’);  

 Speelbeleid: het spelen op het plein sluit aan bij de natuurspeelplaats. Het spel wordt 
begeleid door middel van het gesprek in de klas en er worden samen met kinderen 
afspraken gemaakt over de verwachtingen tijdens het spel.  

 we hanteren als team dezelfde afspraken ten aanzien van de gezamenlijke ruimtes (op het 
leerplein werken kinderen zachtjes, de deuren van de lokalen moeten open kunnen 
blijven ook tijdens instructie);  

 de leerkracht voert een inzichtelijke en overdraagbare leerlingenadministratie 
(klassenmap, kwaliteitsdocumenten per vak in combinatie met de korte zorgcylcus); 

 de leerkracht maakt passend gebruik van ICT (ICT leerlijn vormgeven); 

 de leerkracht analyseert waarom kinderen uitvallen/opvallen en plant en registreert 
interventies naar aanleiding van analyse en reflectie (korte zorgcylcus); 

 de leerkracht reflecteert daarbij ook op het eigen handelen (interpersoonlijk compentent); 

 de leerkracht geeft feedback, door gebruik te maken van feedup en feedforward (duidelijke 
verwachtingen verwoorden naar kinderen); 

 de leerkracht laat kinderen hardop denken; 

 de leerkracht laat kinderen reflecteren door gebruik te maken van reflectie met en tussen 
kinderen (coöperatieve werkvormen, projecten); 

 de leerkracht laat kinderen reflecteren op diverse oplossingsstrategieën en hun eigen 
aanpakgedrag; 

 de leerkracht stimuleert het hanteren van controleactiviteiten (zelf nakijken, elkaar feedback 
geven); 
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 de leerkracht bevordert het toepassen van het geleerde in andere vakken (leerlijn schrijven > 
de spelling moet goed zijn); 

 de leerkracht stemt de verwerking en instructie af op kennis van hoe het kind leert; 

 de leerkracht uit expliciet hoge verwachtingen; 

 de leerkracht geeft kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces (weektaak en 
zelf doelen stellen; autonomie in volgorde en tijd, time management). 

 
Ter ondersteuning van het zich eigen maken van het bovenstaande, zullen we ons (extern) scholen en 
ontwikkelen. Hoofdzaak daarbij is het vermogen situaties te analyseren op basis van wat je weet, wat 
je vindt en hoe je de juiste stappen neemt. Het betreft vaardigheden die kenmerkend zijn voor een 
professionele en lerende organisatie. De leerkrachten en schoolleiding ontwikkelen vaardigheid en 
kennis op het gebied van: 
 

 houding van onderzoekend onderwijzen; 

 het geven van feedback op professioneel gedrag bij elkaar; 

 het geven van feedback gericht op de ontwikkeling; 

 het geven van feedback op doelen; 

 alle stappen van feedback uitvoeren (feedup- feedback- feedforward); 

 het laten zien van een actieve houding; 

 het nemen van verantwoordelijkheid; 

 meer in staat zijn dagelijkse acties in de bredere context van grotere doelen te plaatsen; 

 tijd besteden aan het leren luisteren. 
 
Vanuit bovenstaand geheel kan voortvloeien dat er meer passend onderwijs komt, waarbij de 
leerlijnen meer leidend zijn dan de methode. Ook de huidige groeperingsvorm kan daarbij veranderen. 
(zie ook laatste punt Schoolklimaat / condities hieronder). 
 
Aanbod 
 
Met het huidige aanbod zijn we tevreden. We hebben de laatste drie jaren gewerkt aan het werken in 
een leerlijn en met doelen op het vakgebied rekenen. Dit gaan de komende vier jaren toepassen op 
het gebied van taal.  
 

 Kinderen gaan meer werken met materialen dan voorheen in plaats van te snel over te gaan 
op de abstracte verwerkingen: taalkasten, moestuin, oriëntatie rekenkasten / Met 
Sprongen Vooruit.  

 Er wordt een nieuwe leerlijn voor taal ontwikkeld los van de methode, die we voorheen 
gebruikten. Het schrijven van teksten wordt de paraplu van het taalonderwijs en dit geeft 
mede vorm aan de leerlijn, naast de doelen die de leerkracht als klassendoel stelt.  

 De sociaal emotionele ontwikkeling wordt verder ontwikkeld door een verdiepingsslag te 
maken met de methode ‘Kwink’ voor sociale en emotionele ontwikkeling. De intensieve 
uitwisseling met de vakleerkrachten GVO/LEVO/HVO blijft behouden. ‘Kwink wordt de taal 
van ons allemaal’. Daarnaast wordt er gekeken naar een kindvolgsysteem tot en met groep 3 
om kinderen in de leerlijnen (dit is breder dan alleen sociaal-emotioneel) objectief en 
structureel te kunnen volgen. De observatielijsten van ZIEN door de leerkrachten worden 
behouden in alle groepen. De lijsten die kinderen zelf invullen worden ingezet voor groep 7/8.  

 Een leerlijn voor mediawijsheid / digitale geletterdheid moet worden opgezet de komende 
vier jaren.  

 Het muziekonderwijs blijft gewaarborgd en we oriënteren op een voortzetting van de 
huidige manier van werken vanaf 2021 (wanneer de subsidie afloopt).  

 Het aanbod van studievaardigheden wordt vernieuwd middels de vernieuwde versie van de 
methode Blits, in 2019 voor groep 5/6 en 2020 voor groep 7/8;  

 Het aanbod van WO wordt vernieuwd in 2021. Hierbij nemen we de professionalisering op het 
gebied van Jenaplan mee, waarbij wereld oriënterende vakken meer leidend zouden kunnen 
zijn voor het onderwijs. 
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 Voor de werkdrukgelden is voor een deel een onderwijsassistent ingezet om de klassen 
waarin drie groepen zitten te ontlasten. Voor de overige gelden toegekend in 2019 is de 
expertise van een vakleerkracht tekenen ingezet om te kijken of dit het team kan ontlasten in 
tijd. Eind schooljaar 2019-2020 wordt geëvalueerd of dit doel met deze inzet is bereikt.  

 Het vastgestelde plusbeleid dient als naslagwerk voor de kinderen die opvallen in hun 
resultaten. Dit wordt meegenomen in de leerlingbesprekingen. Met het meer 
gepersonaliseerde aanbod van het onderwijs, wordt het moeilijker het plusbeleid concreet 
vorm te geven. Het dient als handvat om kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Dit kunnen 
ze ook goed inzetten in projecten en het schrijven van verhalen. De vaardigheden van 
kinderen zijn dan analyseren, evalueren en creëren worden dan belangrijker naast het 
onthouden, begrijpen en toepassen.  

 Ten aanzien van de culturele ontwikkeling handhaven we de inzet van onze cultuur 
coördinator. Hierbij volgen we het cultuur beleidsplan met een aantal culturele activiteiten 
per schooljaar voor iedere groep, zoals het sleutelbewaardersproject.   

 Ten aanzien van het (van) buiten leren werken we samen aan de moestuin, doen we mee aan 
de buitenlesdag, worden lessen die buiten kunnen worden gegeven, buiten gegeven.  

 
Schoolklimaat / condities 
 
Over de condities en schoolklimaat is er tevredenheid. De voorwaarden voor goed onderwijs in deze 
school met dit team zijn goed. Ook is de ouderparticipatie groot en kan er met deze populatie veel 
bereikt worden. Het is van belang om de samenwerking tussen school en ouders vast te houden, ook 
nu de noodzaak minder groot lijkt in vergelijking met de beschrijvingen in Toekomstscenario III van 
2015. Hierbij blijft het van belang om wederzijdse verwachtingen duidelijk uit te spreken. Een 
voorbeeld hiervan is het opzetten van de natuurspeelplaats en het inrichten van de moestuin. Het is 
van groot belang met elkaar af te stemmen welke verantwoordelijkheid waar ligt, zodat dit soort 
projecten een grotere kans van slagen heeft.  
De ouderparticipatie wordt vastgelegd in de themagroepen die zijn verbonden aan een OR-lid. 
Deze lijsten worden jaarlijks bijgewerkt tijdens de zakelijke ouderavond, waarbij nieuwe ouders actief 
worden benaderd om te kijken waar zij hun expertise willen bijdragen aan de school.  
Ook willen we de komende vier jaren kijken hoe we de gesprekken met ouders en kinderen willen 
organiseren. Het doel is altijd een stevige driehoek (kind, ouder, school), waardoor het kind optimale 
kansen krijgt zich in een veilige omgeving te ontwikkelen en ziet dat er een goede band bestaat 
tussen de schoolse en de thuisomgeving. Komende periode willen we kijken hoe we de gesprekken 
zo goed mogelijk kunnen organiseren en waar het handig is om kinderen bij het gesprek te betrekken. 
Een belangrijk onderdeel van dit punt is de haalbaarheid voor de leerkracht. Hoe verdelen we het zo 
evenwichtig mogelijk over het jaar en wat is nodig / wenselijk.  
In de communicatie naar ouders starten we met de Parro app. Deze biedt de mogelijkheid om toch 
beeldmateriaal te versturen naar ouders en te handelen volgens de wet AVG. Daarnaast maakt het 
rechtstreekse communicatie makkelijker, waarbij de leerkracht wel vanuit een professionele rol kan 
communiceren (in plaats van bijvoorbeeld Whats app vanaf de eigen telefoon).  
Binnen het team gaan we de komende jaren proberen meer gebruik te maken van collegiale 
visitatie. De bedoeling is om bij elkaar te kijken op thema (bijvoorbeeld de inzet van de leerlijn 
‘teksten schrijven’, hoe pak je het gesprek in de kring aan).  
Een belangrijke conditie voor goed onderwijs is een professioneel team. Zoals altijd ligt er een 
belangrijke nadruk op het scholen en professionaliseren. In het schooljaar 2019-2020 gaat een deel 
van het team de Jenaplan-opleiding volgen met als doel te kijken welke elementen we goed kunnen 
inzetten in ons onderwijs. In die opleiding wordt op andere scholen gekeken en wordt de juiste 
expertise binnen de school gehaald.  
Ten aanzien van het aantal kinderen komt er een tijdelijke dip in schooljaar 2020-2021 door een lage 
instroom. Het jaar daarna is er te verwachten dat er een bovengemiddeld grote groep instroomt. De 
aandacht moet blijvend worden gehouden op het aantal kinderen. De nieuwbouw zou daarbij een 
kans zijn.  
 
Opbrengsten 
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Hoewel de opbrengsten geen risico’s voor de externe toezichthouder in zich hebben, blijven we 
scherp op het feit welke kinderen / groepen sterk van ons onderwijs profiteren en welke minder. Daar 
willen we onderzoek naar doen en zo mogelijk ambities formuleren en hier beleidsconsequenties uit 
trekken. Het werken met referentieniveaus is landelijk in ontwikkeling. Dat bouwen we in eerste 
instantie verder uit binnen de school binnen de route naar het voortgezet onderwijs.  
De klassenbezoeken zullen de komende twee jaren vooral gericht zijn op de korte zorgcyclus (wat 
zie ik, wat doe ik, hoe registreer ik, hoe handel ik morgen) en indicator 6.4 van het observatie 
instrument (de leerkracht analyseert waarom kinderen uitgevallen en opvallen en reflecteert op 
eigen handelen).  
Het analyseren van de toetsgegevens (datamuur) is gericht op de persoonlijk groei van ieder kind. Dit 
is gestart in de tweede helft van schooljaar 2018-2019 en gaan we mee verder.  
De nieuwe manier van werken heeft gevolgen voor de vormgeving van het rapport. Dit zou 
bijvoorbeeld meer in de vorm van een portfolio vormgegeven kunnen worden of met een doelenboek. 
Dit biedt meer mogelijkheden om het proces van een kind in kaart te brengen in plaats van een 
eindproduct. Dit betekent niet dat harde cijfers zullen verdwijnen (zoals bijvoorbeeld de CITO 
uitslagen), maar dat er gezocht wordt naar een passende combinatie van harde cijfers, zachte cijfers 
(observaties, in kaart brengen van groei, bijhouden van de leerlijn) en eigen werk waar kinderen trots 
op zijn. Die zoektocht geven we twee jaar de tijd.  
  
3.2 Fasering van de beleidsvoornemens 2019-2023  
 
De in de vorige paragraaf genoemde beleidsvoornemens voeren wij in de komende vier jaar uit. Deze 
beleidsvoornemens zijn vervolgens, volgens de indeling van de vorige paragraaf, geclusterd in een 
aantal doelen. Bij elk van die doelen is voor het verkrijgen van een concretere voorstelling van 
hetgeen voor ogen staat, een aantal richtinggevende activiteiten beschreven. In onderstaande matrix 
staat in welk schooljaar met welk doel wordt gestart. Horizontaal is dus de tijdsfasering inzichtelijk 
gemaakt, verticaal wat er per schooljaar aan de orde komt. De doelen per schooljaar, per kolom, 
moeten jaarlijks uitgewerkt worden in een schooljaarplan (een uitwerking van de doelen in prestatie-
indicatoren, telkens voorzien van bondige, strak uitgelijnde implementatiestappen met evaluatie- en 
borgingsvoorstellen. In deze schooljaarplannen zal de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen (didactiek, aanbod, afstemming en condities) zichtbaar zijn.  

 
Op basis van evaluaties kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken.   
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 Doelstellingen en activiteiten 19-20 20-21 21-
22 

22-
23 

Pedagogisch 
didactisch 
handelen 

Doel: uitgaan van verschillen in de groep, 
gebruik maken van de verschillende rollen 
van kinderen in de groep. 
Actie: bij taal meer inzet van samenwerking 
tussen verschillende leeftijdsgroepen / waar 
mogelijk vakken samen pakken met doel 
aangepast op capaciteit. 
 
Doel: spelontwikkeling / bevorderen van 
sociaal gedrag. 
Acties: in de kring /klas ruimte maken voor 
het evalueren en voorspreken van het spel 
op de natuurspeelplaats   
 
Doel: eenduidige afspraken op de 
gezamenlijke ruimtes zoals het leerplein. 
Acties: met elkaar evalueren hoe dit gaat 
tijdens teamoverleg.  
 
Doel: overdraagbare administratie over 
kinderen.  
Acties: groepsmap i.c.m. weektaak is helder, 
een invaller kan er meteen mee aan de slag.  
 
Doel: coöperatieve werkvormen meer 
inzetten naast de individuele verwerking.  
Actie: bij alle vakken kijken waar kinderen op 
verschillende manieren kunnen 
samenwerken en welke onderdelen juist 
goed zijn om alleen te doen. Uitwisseling van 
ervaringen tijdens teamoverleg / bij elkaar 
kijken.  
 
Doel: kinderen geven elkaar feedback op het 
werk.  
Actie: bij het schrijven van teksten worden 
teksten klassikaal en in duo’s besproken, 
zodat kinderen onderling leren elkaar 
feedback te geven. Dit wordt eerst leerkracht 
gestuurd en later uitgebreid naar andere 
vakken.  
 
Doel: kinderen leren reflecteren op hun 
oplossingsstrategieën.  
Actie: opnemen in de gesprekken tussen 
leerkracht en kind / kind en kind.  
 
Doel: autonomie in volgorde en tijd van 
werken geven.  
Actie: invoering weektaak voor het 
zelfstandige werk. 
 
Doel: een sluitende methode om alle 
kinderen goede instructie te geven bij de 
verschillende vakken.  
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Actie: kwaliteitsdocumenten nieuwe stijl (1 
a4-tje) voor rekenen, spelling/taal, technisch 
lezen en begrijpend lezen in combinatie met 
het opzetten van de korte zorgcyclus.  
 
 
 

Aanbod Doel: kinderen leren meer spelenderwijs en 
zelf plannen in hun taalontwikkeling.  
Actie: implementatie taalkasten en het 
schrijven van teksten is leidend voor het 
taalonderwijs.  
 
Doel: kinderen leren meer spelenderwijs en 
met concrete materialen. 
Acties: voortzetten manier van werken, met 
een verdieping ten aanzien van Met 
Sprongen Vooruit en een oriëntatie op de 
rekenkasten. 
 
Doel: vakoverstijgend werken.  
Actie: kijken welke leeractiviteiten 
samengevoegd kunnen worden (vb: 
wereldoriëntatie met het schrijven van 
teksten).  
 
Doel: verdiepingsslag maken met Kwink. 
Acties: meer uitwisseling ten aanzien van de 
Kwinkthema’s (concreet wat je doet in de 
klas).  
 
Doel: behoud muziekonderwijs. 
Actie: subsidieaanvraag 2021 in 
samenwerking met muziekdocent.  
 
Doel: informatievaardigheden aanbieden met 
een methode die aansluit bij de huidige 
ontwikkelingen.  
Actie: invoering nieuwste methode Blits. 
 
Doel: er ligt een doorgaande leerlijn ICT 
Actie: oriëntatie met Basicly / contact 
bovenschools ICT coördinator over andere 
mogelijkheden. 
 
Doel: meer leren met en van de natuur.  
Actie: moestuin structureel opnemen in het 
onderwijs.  
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Schoolklimaat / 
condities 

Doel: werkdrukgelden dusdanig inzetten, dat 
dit het team ontlast. 
Acties: evaluatie inzet vakleerkracht tekenen. 
Evaluatie inzet onderwijsassistent.  
 
Doel: ouderparticipatie voor goede 
ontwikkeling kinderen en ontlasten werkdruk 
kleine school.  
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Acties: themagroepen jaarlijks up to date 
houden en blijvend agenderen.  
 
Doel: verbeteren communicatie naar ouders 
volgens AVG wet.  
Acties: invoering Parro app.  
 
Doel: vormgeven oudergesprekken, zodat 
deze aansluiten bij wat nodig is om het kind 
goed te volgen en haalbaar is voor de 
leerkracht.  
Acties: in combinatie met Parro app en 
overleg in MR.  
 
Doel: van elkaar leren.  
Actie: bij elkaar in de klassen kijken / 
collegiale visitatie.  
 
Doel: gebruik maken van de relatief cultureel 
rijke opvoeding, die kinderen krijgen en het 
hoge opleidingsniveau van ouders. 
Actie: verhalen en belevenissen van kinderen 
meenemen in het onderwijsaanbod (schrijven 
van teksten) en expertise ouders inzetten in 
het onderwijs.  
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Opbrengsten Doel: kinderen goed kunnen volgen in de 
onderbouw 
Acties: oriëntatie op kindvolgsysteem 4-7 jaar 
(leerlijnen parnassys).  
 
Doel: nieuwe vormgeving rapportage voor 
kinderen en ouders. 
Acties: oriënteren op verschillende manieren 
van rapporteren. 
 
Doel: aanbod aanpassen op 
ontwikkelingsbehoefte van het kind.  
Actie: kwaliteitsdocumenten en korte 
zorgcylcus (zie pedagogisch didactisch 
handelen).  
 
Doel: het meten van de opbrengsten ten 
aanzien van het werkplezier van kinderen en 
het verhogen van eigenaarschap door de 
gepersonaliseerde manier van werken.  
Actie: tevredenheidsonderzoek 2020 deels 
richten op deze vragen en kinderen 
interviewen over de manier van werken.  
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Hoofdstuk 4 
 
 
Bijlagen  
 
4.1 Vaststelling 
 
4.2 Koersplan en doelstellingen Schoolbestuur Lauwers & Eems 
 
4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
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Bijlage 4.1 Vaststellingsdocument 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling team 
juni 2019 

Instemming MR 
juni 2019 

Vaststelling bestuur 
juli 2019 

 
 
 
 
 
 
Schoolleider Floor van de Werfhorst 

 
 
 
 
 
 
Voorzitter MR Mark Jan Ineke 

 
 
 
 
 
 
Directeur-bestuurder Aris Fickweiler 
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Bijlage 4.2  Koersplan en doelstellingen Lauwers en Eems 
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Bijlage 4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
 
Kwaliteitszorg begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het gebied van de 
kwaliteitszorg, de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het onderwijsleerproces, het 
schoolklimaat, de zorg en de begeleiding en de opbrengsten.  
Hoe doen wij dat, in willekeurige volgorde: 

Wat Frequentie 

Zelfevaluatie, geheel 1x per vier jaar 

Zelfevaluatie op onderdelen jaarlijks 

Kengetallen leerlingen jaarlijks 

SWOT 1x per vier jaar 

Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) 2x per jaar 

Methodetoetsen  Per methodetoets 

Cito- eindtoets jaarlijks 

Observatie in de klas, gesprekken met leerlingen  Dagelijks  

Periodiek schoolbezoek; directeur of schoolleider met de directeur-
bestuurder 

Drie keer per jaar 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar  

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel 1 x per twee jaar 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale 
veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid 

Jaarlijks  

Oudergesprekken jaarlijks (2 of 3 keer per jaar) 

Klassenbezoeken  Jaarlijks  

RIE-analyse jaarlijks 

Functioneringsgesprekken personeel jaarlijks 

Beoordelingsgesprekken  1x per drie jaar 

Zien (observatie sociaal- emotionele ontwikkeling, individueel en op 
groepsniveau) of ander observatie-instrument sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

jaarlijks 

Resultaten voortgezet onderwijs jaarlijks 

Audit 1x per vier jaar 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, ontevredenheid van 
leerlingen, ouders of personeel. De gegevens worden verzameld, geordend aan de hand van de 
kwaliteitsindicatoren, geanalyseerd en gediagnosticeerd. Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we 
nader onderzoek of laten we dat doen. 
 


