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Inleiding
In dit schoolplan staat wie en wat wij zijn, onze missie, onze visie en de doelen die wij met elkaar
willen bereiken. Wij spreken in dit geval van ambities. Het schoolplan is een
verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast is het ons
werkdocument voor de periode 2019-2023. Op basis van dit vierjarig plan stellen we elk jaar een
schooljaarplan, waarin de plannen worden opgenomen. In elk schooljaarplan is ruimte opgenomen
voor een tussenevaluatie en eindevaluatie, waarin we steeds terugblikken of de gestelde
verbeterpunten gerealiseerd zijn.
Dit schoolplan geeft team, bestuur en ouders duidelijkheid over wat we de komende periode willen
bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij hieraan vorm gaan geven. Met dit plan voldoen
we aan de wettelijke eisen die de inspectie stelt.
(School) Plannen kunnen echter nog zo mooi beschreven zijn, het worden pas levende documenten
wanneer er actief door alle geledingen aan en mee gewerkt gaat worden. Wij verwachten daarbij
ieders inzet, betrokkenheid en medewerking. Het schoolplan blijft levend doordat:
er jaarlijks samen met de teamleden een schooljaarplan wordt gemaakt. Deze documenten worden
ieder jaar middels een tussen- en eindevaluatie getoetst op het al dan niet behalen van de doelen,
waarna zo nodig een nieuw plan gemaakt wordt. De ambities die in dit schoolplan zijn opgenomen
worden regelmatig in teamvergaderingen en MR-vergaderingen besproken.
Vanuit de gedachte dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs van
Op Wier gaan we met de uitvoering van dit plan de komende schooljaren enthousiast aan de slag.
Het schoolplan 2019-2023 is gedurende het schooljaar 2018-2019 door het team onder leiding van de
schoolleiding tot stand gekomen. Er is gekozen voor een korte, kernachtige aanpak waarbij de
leerkrachten middels een studiedag een bijdrage hebben geleverd aan het schoolplan. De visie en
missie is ontwikkeld en vastgesteld. Daarnaast hebben wij als team een sterkte- en zwakteanalyse
van de school gemaakt. Deze analyse, de missie en de visie vormen een rode draad in het
Schoolplan. Daarnaast hebben wij gesproken over ambities, ideeën en doelen voor de komende
jaren. Tijdens een middag met de leerlingenraad (10 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8) hebben de
leerlingen ook hun bijdrage aan dit plan geleverd. De ouders hebben op beperkte wijze
(tevredenheidsonderzoek) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het
plan.
Het conceptplan is aan alle teamleden toegezonden en zij konden aanvullingen inbrengen. Deze
aanvullingen zijn verwerkt waarna het definitieve concept is vastgesteld en daarna aan de MR is
voorgelegd. In een bijeenkomst met de leden van de MR is het plan toegelicht. In een vergadering
daarna hebben de leden van de MR ingestemd met het plan. Vervolgens is het plan naar het College
van Bestuur gestuurd ter fiattering.

Rijanne de Boer
directeur
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Hoofdstuk 1
Positionering van onze school
SWS Op Wier maakt onderdeel uit van de stichting Lauwers en Eems. Lauwers en Eems staat voor
het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs met het doel leerlingen
maximale ontwikkelkansen te bieden. Iedere leerling heeft het recht zichzelf te zijn en krijgt de kans
om zijn of haar aanleg te ontplooien.
Daarnaast ziet Lauwers en Eems het als verantwoordelijkheid om medewerkers mogelijkheden te
bieden hun talenten te ontwikkelen en kan alleen kwalitatief goed onderwijs worden gegeven in een
omgeving die veilig en stabiel is, waar ruimte is voor ieder individu en waar aandacht is voor elkaar.
Samenwerkingsschool Op Wier is ontstaan door de fusie van christelijke basisschool “De Springplank”
en openbare basisschool “De Klief” op 1 augustus 2006.
Onze samenwerkingsschool is een basisschool met twee identiteiten. Een van oorsprong christelijke
en openbare school die gezamenlijk het onderwijs vormgeven door o.a. levensbeschouwing een
plaats te geven in onze dagelijkse omgang met elkaar.
Onze school is een streekschool in een plattelandsgebied.
Sinds oktober 2007 hebben wij een nieuw schoolgebouw betrokken aan de Schoolstraat. De kinderen
die onze school bezoeken komen voornamelijk uit Ezinge of uit het buitengebied.
Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren flink gedaald van bijna 100 leerlingen naar 62 leerlingen.
Naar verwachting zal het aantal leerlingen nog verder afnemen naar 42 kinderen (de prognose
Gemeente Westerkwartier) in het jaar 2025. Dit zorgt ervoor dat wij hierop de komende jaren gaan
acteren door onderzoek te doen. De daling van het leerlingaantal zorgt voor minder groepen, minder
leerkrachten en minder uren voor het onderwijsondersteunend personeel

4

Schoolplan 2019 – 2023

1.1 Missie en visie van onze school

Motivatie
* Kinderen zijn
eigenaar
* Variatie in aanbod
* Vakken aan elkaar
verbinden

Portfolio
* Breder dan een
rapport
* Feedback
* Beoordelen
* Reflectie van
het kind zelf

Kindgesprekken
* Kinderen hebben
focus
* Feedback
* Samen leren
* Samen
gesprekken voeren

Veilige omgeving
* Fouten maken
mag
* Talenten benutten
* Leren op eigen
wijze
Leren zichtbaar
maken
* Leren door te
doen
* Feedback
* Authentieke
leeromgeving

Betekenisvol
leren

Samenwerken
leren
* Coöperatief
* Wisselende
groepen
* Thematisch
werken
* Ieder op zijn
eigen niveau

Betekenisvol
* Betrokkenheid
* Leren en leven
* Echte materialen
* Aansluiten bij
kinderen

Betekenisvol Leren
Op onze school vormen betekenisvol – en gemotiveerd leren, samenwerken en samenspelen de basis
van ons onderwijs.
Leren verbanden leggen tussen verschillende vakgebieden leidt tot meer samenhang binnen de
vakgebieden.
Daardoor kunnen kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal ontwikkelen en zich
voorbereiden op de maatschappij.
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Een van onze speerpunten bij betekenisvol leren is dus het verbinden van verschillende vakgebieden.
Zo leren kinderen dat de wereld om hen heen niet uit losse onderdelen bestaat. De vakgebieden
cultuur en techniek zijn hierbij van grote waarde.
Wij benadrukken
We helpen de leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn.
Op onze school zijn we trots op onze leerlingen.
Bij ons kunnen kinderen veilig leren, spelen en werken.
Wij leren hen vaardigheden waar ze nu en in de toekomst iets aan hebben.
Samen vernieuwend leren.
De kinderen krijgen ruimte om hun talenten te benutten.
Samen met ouders helpen wij de leerlingen keuzes te maken.
We vergroten de betrokkenheid door samen te werken.
We leren onze leerlingen gemotiveerd, zelfstandig, ondernemend en ontdekkend bezig te zijn.
Drijfveren
Onze school heeft als drijfveren: intrinsieke motivatie bevorderen, betekenisvol leren, kindgesprekken,
portfolio, persoonlijk leerdoel (gericht op wereldoriëntatie), samenwerkend leren en het leren zichtbaar
maken
Onze missie
Basisschool Op Wier is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de
basisbehoeften, de motivatie en het talent van ieder kind.
We zorgen ervoor dat de kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis hebben opgedaan om
gemotiveerd aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.
Onze visie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van onze school om
elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Onze school werkt volgens een
leerstofjaarklassensysteem. We gaan zo veel mogelijk uit van de intrinsieke motivatie (dit heeft het
kind nodig en is voorwaarde om te kunnen leren) van ieder kind. Betekenisvol en samenwerkend leren
leveren een positieve bijdrage aan vaardigheden die leiden tot eigenaarschap. Aansluiten bij de
basisbehoeften van elk kind is een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren.
Kanjerschool/pedagogisch klimaat
Om het bovenstaande te kunnen realiseren, is van groot belang dat kinderen zich veilig en op hun
gemak voelen. Het kind moet eerst vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen en in anderen en kan
daarna openstaan voor leerstof. Op school wordt daarmee rekening gehouden. Wij zijn een
Kanjerschool en besteden veel aandacht aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regels.
De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas., het stimuleren van sociale vaardigheden en een prettig schoolklimaat. De
kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed
te houden (preventief) of te verbeteren (curatief)
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
De methode hanteert een uitgebreid en erkend leerlingvolgsysteem (KanVas) dat door de
onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.
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We willen voor de kinderen een veilige en functionele leef- en leeromgeving scheppen door:
Het hanteren van begrijpelijke gedrags- en omgangsregels. Deze zijn gebaseerd op respect voor
elkaar en de omgeving. Ze worden jaarlijks met de kinderen besproken en vastgesteld.
Gebruik te maken van een gedragsprotocol dat aan het begin van elk schooljaar met de
leerlingen wordt besproken. Pestgedrag van kinderen zullen wij niet accepteren. Als wij dit
constateren, zullen we dat altijd met de betreffende kinderen bespreken en hun gedrag corrigeren. Als
het nodig is, nemen wij ook contact op met de ouders.
Bewust te werken aan de bevordering van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.
Het bevorderen van sociale vaardigheden als samenwerken en omgaan met conflicten.
Uitgangspunten
Op school gelden natuurlijk gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat kinderen zich prettig en veilig
voelen. We werken volgens de volgende kapstokken van de Kanjertraining:
• We vertrouwen elkaar
• We werken samen
• We helpen elkaar
• We hebben plezier
• We doen mee
Didactische visie
Ons didactisch handelen is gericht op het effectief aanbieden van de leerstof. Er is bewust voor
gekozen om te werken in een jaarklassensysteem. In die groepen wordt instructie op verschillende
niveaus gegeven volgens het ‘gedifferentieerde directe instructiemodel’ middels de kijkwijzer Goed
Onderwijs Lauwers en Eems. Op deze manier geven we invulling aan de verschillende leervermogens
van kinderen. Op onze school hanteren we de volgende didactische uitgangspunten:
• Betrokkenheid
• Samenwerken
• Afstemmen van leerstof en werkwijze
• Leerlingenzorg
• Uitdagende leeromgeving
• Communicatie
• Professionaliteit en deskundigheid

Motivatie en betrokkenheid
Kinderen leren als ze gemotiveerd en betrokken zijn. Kinderen willen graag leren, ontdekken en
spelen. Wij bieden een uitdagende leeromgeving aan met lessen en materialen die uitdaging en
ondersteuning bieden aan alle kinderen.
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Samenwerken
Op een school ben je samen. De kinderen moeten leren met zichzelf en met elkaar om te gaan.
Relaties tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en ouders spelen hier een grote
rol. In het onderwijs en de opvoeding van de kinderen trekken wij als leerkrachten zo veel mogelijk
samen op met de ouders.
Afstemmen van leerstof en werkwijze
Wij gaan ervan uit dat kinderen verschillend zijn, verschillend denken en verschillend leren; ieder met
zijn eigen talenten. We sluiten met ons onderwijs zoveel mogelijk aan bij die verschillen. Dit komt tot
uiting in het aanbod van leerstof en werkwijze, d.m.v. aanpassing van inhoud, tempo, hoeveelheid en
werkvormen.
Leerlingenzorg
In het proces dat een kind doorloopt is soms ondersteuning nodig.
We werken zoveel mogelijk preventief in de groepen door het aanbod aan te passen aan de
behoeften van het kind. Soms ontstaan er situaties waarin meer zorg nodig is. We bieden zorg die het
kind helpt en ondersteunt in zijn ontwikkeling. Hierbij is het contact en de medewerking van ouders
van essentieel belang.
Uitdagende leeromgeving
We richten onze school zo in dat de kinderen uitgedaagd worden om te leren. We bevorderen een
rijke leeromgeving. Er zijn materialen zichtbaar en beschikbaar die de kinderen kunnen gebruiken bij
het uitvoeren van hun opdrachten.
Communicatie
We zijn als school open in wat we doen en wat we vinden. Het gaat hierbij om de communicatie
binnen de school en naar buiten. Allereerst kunnen we als team alleen goed en effectief functioneren
als ontwikkelingen en afspraken onderling goed worden gecommuniceerd. Communicatie is van
belang voor de betrokkenheid onderling, maar ook voor de betrokkenheid van ouders met de school.
Wij geven ouders de gelegenheid mee te denken en te doen in de school, zonder zelf de regie te
verliezen.
Professionaliteit en deskundigheid
We behandelen elkaar als professionals en willen zo ook aangesproken worden. We denken en
werken doelgericht. Ons vak is in samenhang met de samenleving steeds aan verandering
onderhevig. Wij ontwikkelen ons daarom voortdurend, om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij
de ontwikkeling van de kinderen.
Als leerkrachten beschikken we over verschillende talenten (en deskundigheid) en willen daarom ook
elkaars deskundigheid inzetten en op structurele wijze van elkaar leren.
Ons onderwijs kenmerkt zich door:
• Het stimuleren van motivatie, betrokkenheid en zelfstandigheid van onze leerlingen via
activerende instructie en zelfstandig werken;
• Een systematische indeling van de leerstof verdeeld over acht leerjaren;
• Einddoelstellingen van onze leerstof die boven de eisen, die door het Ministerie van Onderwijs
worden gesteld, liggen;
• Een uitgebreid pakket van toetsing, vastgelegd in methodische toetsen en CITO-toetsen, met
eventueel speciale leerhulp;
• Een gedifferentieerde aanpak en begeleiding binnen de groepen, groepsdoorbroken en
individueel;
• Een verscheidenheid aan werkvormen;
• Een uitdagende leeromgeving;
• Medewerking van ouders bij lezen, spelletjes, buitenschoolse activiteiten, et cetera;
• Een goede organisatie van het schoolgebeuren.
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Levensbeschouwelijke identiteit
Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en
handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten:
• Het omgaan met elkaar
• Het pedagogisch handelen
• Het onderwijs
• Omgaan met levensbeschouwing
Hoe realiseren we het?
• Leerkrachten tonen bewust en actief hun respect voor de verschillende levensovertuigingen
• Leerkrachten bieden de leerlingen ruimte uiting te geven aan hun eigen beleving
• Zij leren de leerlingen hiermee respectvol om te gaan
• Leerkrachten zijn bereid al luisterend naar elkaar, wegen te vinden om vorm en inhoud te
geven aan het omgaan met levensbeschouwing.
• Leerkrachten mogen desgevraagd met een zekere terughoudendheid uiting geven aan hun
persoonlijke overtuiging, mits deze steeds zonder waardeoordeel in relatie wordt gebracht met
andere overtuigingen
Hoe geven we vorm aan identiteit?
De bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor het onderwijskundige aanbod in het
algemeen maar ook in het bijzonder voor het aandachtsgebied “Levensbeschouwing”. Bij de invulling
van de levo lessen gaan we uit van deze onderbouwing voor de keuze van methode en de manier van
aanbieding van de levo lessen. Er is gezocht naar één methode voor alle leerlingen die aansluit zowel
bij de christelijke als de openbare identiteit. We hebben gekozen voor de methode Trefwoord.
Cultuur educatie
Cultuur is overal. Op school en daarbuiten. Kinderen maken deel uit van die cultuur. Op school willen
we kinderen voorbereiden op de wereld waar ze deel van uit (gaan) maken. Cultuureducatie is daarbij
een middel en een doel.
Kinderen moeten zich verstandelijk, creatief en sociaal-emotioneel goed kunnen ontwikkelen en weet
hebben van de natuur en de cultuur om hen heen. Ook is het belangrijk dat ze hun mening kunnen
verwoorden en een eigen mening en smaak ontwikkelen.
We kunnen vaststellen dat cultuureducatie een positieve bijdrage aan het schoolklimaat levert omdat
cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. De nieuwsgierigheid
wordt gestimuleerd. Cultuureducatie leert hen genieten en waarderen waarbij kinderen die minder
goed kunnen leren meer zelfvertrouwen krijgen. In de tijd dat de kinderen bij ons op school zijn, willen
we ze op cultureel gebied vertrouwd maken met:
• kunst en kunstuitingen
• erfgoed, m.n. in de eigen regio
• verschillende media
• literatuur
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1.2 Leerlingenpopulatie gegevens analyse 2017
Deze analyse is gemaakt in 2017. De gegevens zijn inmiddels achterhaald. In 2020 zal onderzoek
worden gedaan naar de oorzaken en gevolgen van de Krimp op onze school. Hierin zal ook een
nieuwe analyse van de leerlingenpopulatie worden gemaakt.

SWS Op Wier is in 2007 ontstaan uit een fusie van Obs De Klief en Cbs De Springplank in Ezinge.
Het overgrote deel van de leerlingen kwam uit Ezinge (71 leerlingen), een deel uit de omliggende
dorpen: Feerwerd (12 leerlingen) en Warfhuizen (1 leerling).
Ruim 80 % van alle ouders die samenwonen nemen beide deel aan het arbeidsproces. Van de
ouders die deelnemen aan het arbeidsproces zijn 35 personen HBO of Universitair geschoold. 38
personen MBO geschoold en 17 ouders zijn lager geschoold of de scholing is onbekend. Ongeveer 15
ouders zijn zelfstandig ondernemer.
Rond 10% van de ouders is gescheiden.

Geschoold
HBO of Universitair
MBO
Lager of onbekend

Het aantal kinderen dat naar de voorschoolse opvang ging was ruim 6%. Ruim 30% van de kinderen
ging naar de tussenschoolse opvang. Rond de 13% ging naar de naschoolse opvang op onze school.
Leerling prognose
In de staafgrafieken hieronder zijn de donkergekleurde staven de daadwerkelijke aantallen en de
lichtgekleurde
staven geven de prognose-aantallen aan.
De grafieken hieronder tonen de volgende gegevens weergegeven op
schoolniveau:
• De instroom van vierjarigen in het afgelopen jaar en de verwachte instroom voor de komende jaren;
• Het totaal aantal leerlingen van de school in het afgelopen jaar en het verwachte aantal leerlingen
voor de
komende jaren.
Hoeveel vierjarigen zijn er het afgelopen jaar op de school ingestroomd en wat is de verwachting
voor de komende jaren?
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Hoeveel leerlingen had de school het afgelopen jaar (Vensters P.O.) en wat is de verwachting voor
de komende jaren?

Het schooljaar 2018-2019 is gestart met 62 leerlingen. In januari 2019 is het aantal leerlingen 64
leerlingen + 2 leerlingen (aangemeld) die voor de zomervakantie 2018 zijn gestart. Vrijwel alle
leerlingen zijn van Nederlandse afkomst. Vorig schooljaar is 1 anderstalige leerling gestart op onze
school die voor drie dagen in de week naar de Taalklas ging naar Winsum. Naar verwachting zal in
oktober 2019 nog een 1 leerling starten die eveneens anderstalig is.

Kenmerkend voor onze populatie:
Een deel van de ouders is gemiddeld (MBO) geschoold en een deel van de ouders is hoog opgeleid
(HBO of Universitair). Een klein deel is lager geschoold of de scholing is onbekend.
Het aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft op een of meerdere vakgebieden is
ongeveer 30%. Hierin zijn alle vormen van extra interne zorg meegerekend: van een ‘klein steuntje in
de rug’ tot een eigen leerlijn (pedagogisch of didactisch).

Analyse schriftelijk interview vrijetijdsbesteding :
De meerderheid van de kinderen geeft in de schriftelijke vragenlijst aan lid te zijn van de bibliotheek
en regelmatig de bibliotheek te bezoeken. De meeste kinderen lezen zelf en vooral in groep 5 wordt
regelmatig voorgelezen.
Bijna alle kinderen zijn lid van een sportvereniging en kinderen geven aan graag buiten te spelen met
vriendjes.
De meeste kinderen besteden ongeveer 1 uur per dag aan t.v. kijken of tablet/pc/telefoon. In de
groepen 7/8 ligt dit percentage iets hoger (1 tot 2 uur). Dit heeft vooral te maken met het spelen van
games.
Een klein deel van de leerlingen bespeelt een instrument buiten schooltijd. Opvallend is dat in groep 8
ongeveer de helft van de kinderen een muziekinstrument bespeelt.
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Consequentie algemeen:
In deze analyse van de leerlingpopulatie is gebruik gemaakt van gegevens uit de Datamuur januari
2017, vrijetijdsvragenlijst groep 5 t/m 8, gemeentegeboortecijfers, informatie van geledingen en
ouderbetrokkenheid.
Onze leerlingpopulatie wordt voornamelijk gekenmerkt door uit Nederlands afkomstige kinderen. Het
merendeel komt uit Ezinge. De leerlingen laten overwegend voldoende tot goede resultaten zien. De
omgeving van de leerlingen wordt gekenmerkt door voornamelijk stabiele woonsituaties en
gezinssamenstellingen. Een aantal gezinnen is bekend met hulpverlening (jeugdzorg, CJG,
reclassering).
De specifieke onderwijsbehoeften van met name plusleerlingen kunnen op maat worden
gerealiseerd door in te steken op plusbeleid.

Consequentie analyse leerlingenpopulatie naar het onderwijs:
•

•

“Het bereikte schoolniveau van ouders hangt in hoge mate samen met hun intelligentie. Aan
de bovenkant zitten de slimste mensen, en die geven dat door aan hun kinderen. Het was
lange tijd taboe om over te praten, maar intelligentie is deels genetisch bepaald, psychologen
houden het op vijftig procent. […] Hoger opgeleide ouders kunnen meer ondersteuning
bieden: helpen met huiswerk, bij werkstukken, dat is allemaal van groot belang voor de
cijfers.”(P. de Beer, juni 2016).
Op basis van bovenstaande bevindingen geven wij dit jaar vorm aan planmatig plusbeleid. In
dit document beschrijven we welke mogelijkheden de school heeft om talentvolle leerlingen
passend onderwijs te bieden.

Op groeps- en leerlingniveau:
In de leerlingbespreking, die door de internbegeleider zes keer per jaar met iedere groepsleerkracht
wordt gevoerd, zal extra aandacht worden geschonken aan onderwijs-relevante leerlingkenmerken. Er
wordt op toegezien dat in de groepsplannen helder staat beschreven hoe wordt omgegaan met de
specifieke onderwijsbehoeften van de individuele kinderen en van de groep als geheel.

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 leerlingen (pestprotocol en meldcode), bewegingsonderwijs
(vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit alles is nog niet uitgewerkt maar het geeft
wel aan dat er diverse ontwikkelingen gaande zijn in de komende periode.
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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 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 Westerkwartier 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 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 doelstellingen 1, 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 numetingen: het kwaliteitsbeeld 2 (actuele kwaliteit van het basisonderwijs L&E), volgens de visie van
L&E PO op kwaliteitszorg3, een onderzoek naar de professionele cultuur 4, een onderzoek naar de
leerresultaten5, de bestuursrapportage tevredenheidspeilingen (2016 en 2019) 6, de evaluaties van de

1

Zie bijlage 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
2
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(school)jaarplannen en de uitkomsten van diverse overleggen met betrokkenen (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 (zie schooljaarplan 2019-2020)
• Versterken van beheer en organisatie;
• Intensiveren van samenwerken (met ouders, voorschoolse opvang, tussen scholen onderling,
het voortgezet onderwijs en met andere besturen).
• VVE
• Gegevens kwaliteitsbeeld
• Ontwikkelingen leerlingenaantallen i.v.m. krimp
1.4 Interne sterkte en zwakte analyse
Volgens de vijf stappen:
Stap 1: Vastl eggen van doelen en standaarden
De school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd aan de hand van een sterkte en zwakte analyse. Hierin
kunnen de volgende onderdelen worden meegenomen: Het Schoolplan 2011-2015, De evaluatie van
het SJP 2018-2019, het inspectiebezoek van 2018, prognose leerlingenaantallen van de gemeente en
de analyse leeropbrengsten.
Op Wier heeft vijf stappen doorlopen om tot die sterkte/zwakte analyse te komen:
•
•
•
•
•

Vaststellen van doelen en standaarden
Verzamelen van informatie
Registreren
Interpreteren/reflecteren
Nemen van beslissingen

Deze laatste stap, het nemen van beslissingen, komt in hoofdstuk 3 aan de orde.
Stap 2: Verzamelen van informatie
In deze fase verzamelt de school informatie om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes binnen en
buiten de school. Hiervoor zijn toetsen gebruikt om de vaardigheden van leerlingen te meten
(leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling), een kijkwijzer om de vaardigheden van de
leerkrachten te meten, het inspectierapport van 2018 en de evaluatie van het SJP 2018-2019.
Stap 3: Registreren
In de volgende stap presenteert de school de uitkomsten van de verschillende evaluaties. De
uitkomsten zijn chronologisch gerangschikt. De resultaten van uitgevoerde (interne en externe)
onderzoeken hebben in alle gevallen geleid tot maatregelen. Een deel van die effecten is in een aantal
gevallen zichtbaar in de resultaten van de onderzoeken die op een later tijdstip zijn uitgevoerd.

Zicht op ontwikkeling van leerlingen is voldoende
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen en hebben zicht op de pedagogisch en
didactische behoeften van de leerlingen. Ook de plusleerlingen zijn steeds beter in beeld. Leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze ondersteuning, zowel incidenteel als structureel.
Leerlingen bij wie het leerproces stagneert zijn tijdig in beeld. De leraren analyseren de gegevens om
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de oorzaak van de stagnatie vast te stellen, waarbij geldt dat dit in een aantal gevallen wat beperkt is
vastgelegd. De planning van de begeleiding is verwerkt in het groepsplan en in de weekplanning van
de leraren en wordt regelmatig geëvalueerd. De plusleerlingen krijgen extra ondersteuning in de
groep en eenmaal per week buiten de groep. Ook deze begeleiding is vastgelegd en wordt regelmatig
geëvalueerd.
Didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
De leraren werken aan de hand van een instructiemodel, dat in de meeste groepen herkenbaar is.
Hierbij leggen de leraren helder uit en betrekken ze de leerlingen bij de instructie. De groep die geen
instructie krijgt, laat zien taakgericht zelfstandig te kunnen werken. Tijdens de verwerking hanteren de
leraren ook coöperatieve werkvormen, een van de speerpunten van het huidige schooljaar. Een
aandachtspunt is de lengte van de instructie. Hoewel er goede voorbeelden zijn gezien waarin de
leerlingen die de instructie niet nodig hadden eerder aan het werk konden, zijn er ook voorbeelden
gezien waarbij deze leerlingen eerder aan het werken zouden kunnen. De betreffende leerlingen
toonden na enige tijd duidelijk minder betrokkenheid. In het gesprek bevestigden de leerlingen dat dit
soms gebeurt.
Het pedagogisch klimaat is een sterk onderdeel van de school
Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school en is als goed gewaardeerd. De school heeft
duidelijke regels, die voor een groot deel voortkomen uit de gehanteerde methode voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. De leraren hanteren deze regels consequent, in de inrichting van de lokalen
zijn deze ook herkenbaar en de leerlingen kennen de regels. Zowel tijdens de lessen als op de gang
heerst rust en is de sfeer goed. Ook de ouders worden betrokken bij de methode.
Kwaliteitszorg vindt cyclisch plaats
De school heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het team heeft de kenmerken van
de leerling populatie in beeld, analyseert de resultaten regelmatig en evalueert het
onderwijsleerproces systematisch. Op basis hiervan heeft de directeur de belangrijkste verbeterpunten
uitgewerkt in het schooljaarplan. Vervolgens werkt het team gericht aan kwaliteitsverbetering, waar bij
zowel de voorgang van de activiteiten als eerder gemaakte afspraken regelmatig in het team
besproken worden.
Kwaliteitscultuur als goede basis voor verdere ontwikkeling
Vooral de wijze waarop het team werkt aan kwaliteitsbehoud en verbetering is sterk. Het bepalen van
de visie is gezamenlijk gebeurd, waarna taken zijn verdeeld op basis van kennis en interesse. Zo
zijn er verschillende coördinatoren op de school aanwezig die de ontwikkelingen op hun gebied op
gang brengen en houden. Voorbeelden hiervan zijn de cultuurcoördinator, de muziekcoördinator en
de kanjercoördinator.

Zelfevaluatie (van februari 2017)
In de zelfevaluatie is er gekeken naar onderwijskundige factoren, condities, aanbod, pedagogisch
handelen, leertijd, didactisch handelen en leerlingenzorg.

Conclusie
A. Onderwijskundige factoren
Uit de resultaten Datamuur en de analyse van de leerling populatie blijkt dat wij bovengemiddeld
scoren op de basisvaardigheden. In de groepsplannen is veel aandacht voor zorgleerlingen onder aan
de streep en nog te weinig voor zorgleerlingen die meer aankunnen. Het is wel in beeld en ook zijn er
diverse materialen aangeschaft. Het is noodzakelijk hier structureel beleid van te maken.
B. Condities
Eigenaarschap is binnen ons team een belangrijk onderdeel in ons werkcultuur. Door de
verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen, vinden er ontwikkelingen plaats. Een groot deel van de
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communicatie met ouders gaat via de mail. Een aandachtpunt is het op tijd informeren. Opvallend is
dat een aantal ouders de nieuwsbrief niet goed leest en daardoor te weinig informatie krijgt van onze
school. Hierdoor wordt de indruk gewerkt dat wij te weinig communiceren met ouders. Op onze school
is een betrokken groep ouders die voor de kinderen de handen uit de mouwen steekt. Ook zijn alle
leerkrachten betrokken bij deze groep (O.R.) door bij toerbeurt aan te schuiven tijdens vergaderingen
en uitvoerende werkzaamheden.
Uit de tevredenheidsenquête en uit gesprekken met geledingen en individuele gesprekken met
ouders komt naar voren dat onze school meer gericht is op prestaties en minder op het creatieve vlak
en de ontwikkeling hiervan. Dit is een groot aandachtspunt en vergt verandering
C. Aanbod
Er is sprake van voldoende aanbod maar er wordt wel een kanttekening geplaatst bij het gebruik van
1 methode. Wij werken thematisch (methode Alles in 1) is er diversiteit in ons aanbod. Wel is de
methode veroudert en het aanbod daardoor niet actueel te noemen. Doordat wij nieuwe leerkrachten
in de midden- en bovenbouw is het wenselijk de methode Alles in 1 beter te leren kennen en ons te
verdiepen in deze methode voordat wij overgaan op een nieuwe methode of een vernieuwde versie.
D. Pedagogisch handelen
Wij werken volgens ons beleidsplan sociale veiligheid, pedagogisch klimaat en burgerschap. We zijn
een kanjerschool en dragen dit uit in onze dagelijkse omgang met kinderen en met elkaar. Er is
individuele scholing voor het hele team. Daarna is er in april een informatieavond voor ouders waarin
uitleg wordt gegeven m.b.t. de Kanjertraining en de werkwijze op school die eventueel ook thuis
toegepast worden.
E. Leertijd
De urenberekening is verouderd en zal vernieuwd moeten worden. De groeps- en zorgmap is het
afgelopen schooljaar geëvalueerd en aangepast. Uit klassenbezoeken en gesprekken zal blijken of dit
beleid ook wordt uitgevoerd. Voor dit schooljaar staan nog twee klassenbezoeken (per
groepsleerkracht)gepland . Daarnaast zal er een voortgangsgesprek en een functioneringsgesprek
plaatsvinden.
F. Didactisch handelen
Klassenbezoeken en klassenobservaties door IB-er en directeur vinden plaats aan de hand via het
model directe instructie. Invoering van de nieuwe kijkwijzer (Goed onderwijs). Instructie aan
leerkrachten.
Aandachtspunt n.a.v. diverse klassenbezoeken
- feedback geven aan leerlingen
- verhelderingsvragen stellen (doorvragen)
Tevredenheidsonderzoek
Uitkomsten; waar zijn we trots op
• Leerlingen hebben het leuk op school en vinden dat ze een leuke klas hebben. Ze geven aan
zich veilig te voelen en minder vaak gepest te worden dan landelijk gemiddeld is.
• Ouders en leerlingen zijn beiden erg positief over het onderwijs op SWS Op Wier. Leerlingen
zijn bovengemiddeld tevreden over de mate waarin ze leren samenwerken. Ten opzicht van
2016 zijn ze positiever over de begeleiding die ze krijgen van leerkrachten. Ouders zijn ook
erg positief over de didactische aanpak, begeleiding en ondersteuning die de school biedt.
• Het contact tussen de school en ouders verloopt prettig.
• Het continurooster en de ateliers bevallen goed.
• Iedereen is erg te spreken over de website van de school. Ook de nieuwsbrief wordt hoog
beoordeeld.
Uitkomsten; aandachtspunten
• Minder ouders hebben meegedaan aan het onderzoek dan in 2016. De ouderbetrokkenheid
vormt daarmee een belangrijk aandachtspunt.
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•
•
•

Volgens de ouders kan het onderwijs nog beter bij de belevingswereld van de leerlingen
aansluiten, ze zijn hierover minder tevreden dan in 2016 en dan landelijk gemiddeld. Ook zien
ze verbeteringsmogelijkheden wat betreft de helderheid van het onderwijskundige profiel.
Leerlingen zien kansen op het gebied van het inzetten van ICT aanbod.
Ouders zijn wat mindere tevreden over de mate waarin het schoolplein uitdaging biedt voor
spel, bewegen en ontdekken.

Inspectierapport; bevindingen en conclusie:
Onze school scoort voldoende op ontwikkeling en didactisch handelen. Onze school scoort goed op
pedagogisch klimaat. De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen en hebben zicht op de
pedagogische en didactische behoeften van de leerlingen. Ook de plusleerlingen zijn steeds beter in
beeld. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze ondersteuning, zowel
incidenteel als structureel. Leerlingen bij wie het leerproces stagneert zijn tijdig in beeld. De leraren
analyseren de gegevens om de oorzaak van de stagnatie vast te stellen, waarbij geldt dat dit in een
aantal gevallen wat beperkt is vastgelegd. De begeleiding van de leerlingen met extra zorg is verwerkt
in het kwaliteitsdocument (voorheen groepsplan) en in de weekplanning en deze worden regelmatig
geëvalueerd.
Didactisch handelen is ook van voldoende kwaliteit. De leraren werken aan de hand van een
instructiemodel dat in de meeste groepen herkenbaar is. Hierbij leggen de leraren duidelijk uit en
betrekken de leerlingen bij de instructie. De groep die geen instructie krijgt, laat zien taakgericht te
kunnen werken. Tijdens de instructies hanteren de leraren ook coöperatieve werkvormen, 1 van de
speerpunten van dit schooljaar. Een aandachtspunt is de lengte van de instructie.
Het pedagogisch klimaat is een sterk onderdeel van de school en is als goed gewaardeerd door de
inspectie. De school heeft duidelijke regels, die voor een groot deel voortkomen uit de gehanteerde
methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling, de Kanjertraining. De leraren hanteren deze regels
consequent en de leerlingen kennen deze regels. Ook de ouders worden betrokken in de methode.
De school heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het team heeft de kenmerken van
de leerlingpopulatie in beeld, analyseert de resultaten regelmatige en evalueert het
onderwijsleerproces systematisch. Op basis hiervan zijn de belangrijkste verbeterpunten uitgewerkt in
het schooljaarplan. Op basis hiervan werkt het team gericht aan kwaliteitsverbetering, waarbij zowel
de voortgang van de activiteiten als eerder gemaakte afspraken regelmatige in het team besproken
worden.
Vooral de wijze waarop het team werkt aan kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering is sterk. Het
bepalen van de visie is gezamenlijk gebeurd, waarna taken zijn verdeeld op basis van kennis en
interesse. Zo zijn er verschillende coördinatoren op de school aanwezig, die ontwikkelingen op hun
gebied op gang brengen en houden. Voorbeelden hier van zijn de cultuurcoördiator, de
muziekcoördinator en de kanjercoördinator. Ook is op de school een identiteitscommissie aanwezig.
De betrokkenheid en de bevlogenheid van het team zijn ook terug te zien bij het volgen van scholing
en andere professionaliseringsactiviteiten.
De school verantwoordt zich in voldoende mate naar de ouders en het bestuur en voert een actieve
dialoog met externe betrokkenen. De verantwoording naar de ouders vindt met name plaats op
informatieavonden via de schoolgids, nieuwsbrieven en het schooljaarplan, dat ook op de website
staat. De verantwoording naar het bestuur gaat via het schooljaarplan dat ook besproken wordt met
de bestuurder. Hierbij worden ook de toetsresultaten en tevredenhedenheidspeilingen onder ouders,
leerlingen en personeel betrokken. Verder voert de school een actieve dialoog met belangrijke externe
partijen, zoals de buitenschoolse opvang en hulpverleningsinstanties waar nodig.

Kwaliteitsbeeld voor schoolplan Op Wier
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Tussentijdse opbrengsten:
Twee keer per jaar, na de Citotoetsen, evalueert het team de tussentijdse opbrengsten. De
zorgcoördinator maakt de datamuur op basis van de vaardigheidsgroei op groeps- en leerlingniveau.
De bevindingen van het team worden meegenomen in de vervolgplanning van de school.
Het algemene beeld laat goede scores zien op alle vakken, met hier en daar een dipmoment. Hier is
geen rode draad in te vinden. Bij de laatste 2 toetsmomenten zien we wel dat er onvoldoende scores
worden behaald in de middenbouw op technisch lezen. De scores worden behaald door kinderen die
in de kleuterperiode al bekend waren met zwakke resultaten op de leesvoorwaarden. Hier wordt nu
extra op ingestoken in de aanloop naar groep 3. Het lijkt erop dat de leerlingpopulatie aan het
veranderen is en kinderen minder van thuis meekrijgen op dit gebied. Dit zou (mede) een verklaring
kunnen zijn. De schoolfactoren (combinatiegroepen, leerkrachten en aantal leerlingen) zijn constant.

Eindopbrengsten:
Score

Lezen 1F
(LG)
Lezen 2F
Taal 1F
Taal 2F
Rekenen 1F
Rekenen 1S
Uitval

2017
536,7 14/15 lln
LG 535,1 =
ondergrens
(1% lln-gewicht)
80%

2018
535,9 9/9 lln
LG 534,9
Ondergrens 535,1
(1% lln-gewicht)
89% (98)

2019
531,9 7/7 lln
LG 535,7
Ondergrens 534,8
(3% lln-gewicht)
100% (99)

47%
74%
47%
100%
40%

67% (75)
100% (97)
67% (59)
89% 93)
44% (45)
begr. Lezen
interpunctie

57% (79)
100% (98)
57% (64)
100% (92)
14% (46)
begr. Lezen
getallen

Afgelopen 3 jaar heeft Op Wier 2 keer voldoende gescoord op de centrale eindtoets (Cito). In 2019
heeft de groep onder de norm gescoord. 4 Van de 7 leerlingen scoorden (veel) lager dan op basis van
het voorlopig advies verwacht mocht worden. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Op basis van de
analyse van zowel de entree- als eindtoets van 2018 is het aanbod voor interpunctie aangescherpt.
Dit heeft geresulteerd in een voldoende score op dat onderdeel in 2019. Op basis van de op dit
moment bekende score van groep 7 zouden we volgend jaar op de eindtoets weer een voldoende
score moeten kunnen halen.
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.
Uit de verzamelde informatie komt naar voren dat de kwaliteit van planmatige zorg nog verbeterd kan
worden dit in combinatie met de nieuwe samenstelling van de groepen. Er moet gekeken worden hoe
we het lesgeven in de nieuwe combinatiegroepen kunnen aanscherpen. Hierbij hanteren we het
PDCA (plan-do-check-act) principe. Dit cyclisch handelen zal versterkt worden. Hierbij speelt de
kijkwijzer een belangrijke rol spelen.
Een grote stap kan gemaakt worden door in te zetten om de instructie te verbeteren
• De eerste didactische complexiteit: pedagogische en organisatorische voorwaarden voor een
goede les. Uit klassenbezoeken blijkt dat deze complexiteit door de leerkrachten beheerst
wordt.
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•

•

•

Ook de tweede complexiteit: het in de vorm beheersen van didactische processen (in de
steigers zetten van een les), 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 deze complexiteit hebben de leerkrachten onder de
knie.
Een derde didactisch complexiteit: het betekenisvol hanteren en inzetten van deze didactische
principes; volwaardige feedback aan leerlingen, reflectie tussen leerlingen op gang brengen,
reflecteren op meerdere aanpakken en/of oplossingsstrategieën, zicht te krijgen op het leren
van leerlingen, zelfstandig leren, coöperatief en/of samenwerkend leren. Op onze school komt
de complexiteit regelmatig aan de orde, maar is nog geen gemeengoed voor alle leerkrachten.
Hier zal in de komende periode meer aandacht voor moeten komen.
Het spreekt voor zich dat de vierde didactische complexiteit: differentiatie en het passend
hoge verwachtingen expliciteren, voor een deel afhankelijk is van de kwaliteit van de derde
didactisch complexiteit.

Algemene conclusie pedagogisch-didactisch handelen
Een belangrijke bijdrage aan de groei in vaardigheid en kennistoename zal een verdiepende stap in
de instructie en het onderwijs in leren en denken moeten leveren. Uit lesobservaties blijkt dat de
eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische voorwaarden voor een goede les,
beheerst wordt. Ook de tweede complexiteit, het in de vorm beheersen van didactische processen,
het juist hanteren van vakdidactiek, omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig werken en
coöperatieve werkvormen zijn op schoolniveau herkenbaar in de lessen. Bij de derde complexibiliteit,
het betekenisvol hanteren en inzetten van deze didactische principes (volwaardige feedback aan
leerlingen, reflectie tussen leerlingen op gang brengen, reflecteren op meerdere aanpakken en op
oplossingsstrategieën en om zicht te krijgen op het leren van leerlingen zelfstandig leren, coöperatief
en/of samenwerkend leren zien we een wisselend beeld. Een toenemend aantal leerkrachten bereikt
dit niveau van instructie. Wel zien we dat hierop zeker nog winst te behalen is.
Het spreekt voor zich dat de vierde didactische complexiteit, differentiatie en het passend hoge
verwachtingen expliciteren, die voor een deel afhankelijk is van de kwaliteit van de derde didactisch
complexiteit, nog ontwikkeling behoeft. Hieronder verstaan we tevens ook het goed kunnen omgaan
met meervoudige intelligentie en leerstijlen.
Aanbod
Ieder jaar bekijken we of het aanbod op orde is en we nog doen wat we hebben afgesproken
(evalueren en opnieuw afstemmen kwaliteitsdocumenten). Ook wordt er gekeken of er verandering
plaats moeten vinden. Het aanbod van onze school ligt vooral op het gebied van rekenen, taal en
lezen (basisvaardigheden). Daarnaast besteden wij veel aandacht aan talentvorming en culturele
activiteiten. Te denken valt aan ateliers, voorstellingen en samenwerking met het museum.
Schoolklimaat/ condities
Uit het inspectierapport en de tevredenheidsenquête blijkt dat leerlingen, ouders en leerkrachten het
klimaat op school zeer waarderen. De sfeer is goed bevonden en dat willen wij blijven continueren.
Stap 5: Het nemen van beslissingen
Zie hoofdstuk 3
1.5 Conclusies
Op basis van de evaluaties komen wij tot onderstaand totaaloverzicht met sterke punten, zwakke
punten en kansen en bedreigingen.
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Aanbod

Pedagogisch didactisch handelen

interne sterkte/zwakte analyse
Belangrijkste
sterkten school
• Gedragen visie
didactisch
pedagogisch
handelen
(toepassen van
activerende
didactiek gericht
op
samenwerken,
verschillende
leerstrategieën
en
zelfstandigheid)
• Goede
zorgstructuur
• Gebruik DGP’s
voor technisch
lezen, begrijpend
lezen, rekenen
en spelling.
•
•
•
•
•

Kanjerschool
Atelier
Cultuureducatie
Plusbeleid
Muziekeducatie

Belangrijkste zwakten
school
• Deels klassikaal
(sturend) lesgeven
• Aanscherpen van
analyseren van het
waarom leerlingen
uitvallen en
reflecteren op eigen
handelen

•
•

•
•

•

Opbrengsten

•

Opbrengsten
voldoen ruim aan
de
inspectienormen
Professionele
kwaliteitscultuur
Pedagogisch
klimaat

•

•

•

Belangrijkste
kansen
• Feedbackgesprekken met
kinderen
voeren
• Portfolio
• Kindgesprekken (kindouders-l.k.)
• Zelfstandig
leren

•
ICT leermiddelen
Activiteiten
aanbieden die tot
samenwerken
leiden
Thematisch werken
(toepassen Alles in
1)
Effectief
feedbackgesprekken met leerlingen
n.a.v. de
opbrengsten
Team: gericht op
eigen groep meer
nadruk op
didactisch
samenwerken en
van elkaar leren
Activerende directe
instructie

•
•
•

•

Belangrijkste
bedreigingen
• Onvoldoende kennis
van gesprekstechnieken
feedback

Extra formatie
inzet l.k.
- portfolio
- kindgesprek
Afstemmen
doorgaande
lijn alles in 1
Engels
Effectief
feedbackgesprekken met
leerlingen
doelen stellen
Team: gericht
op
samenwerken
met en van
elkaar leren

•

Complexer
populatie
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Schoolklimaat/condities

•
•
•
•
•

Opgeleid team
Kanjertraining
Inrichting lokalen
en leerpleinen
Communicatie
Inpandige vooren naschoolse
opvang
Team; open
houding, stabiel
en
laagdrempelig,
gericht op
samenwerking

•
•
•

•

Werkdruk (klein
team)
Samenwerking VVE
ICT (geen
geschoolde
coördinator binnen
het team)
ICT (ontwikkeling
technologie gaat
sneller dan onze
school kan volgen)

•

•
•

Nieuw
meubilair
gericht op
werkwijze
didactisch
handelen
Inzet extra
lokaal
splitsing
Verbinding
peuterspeelza
al

•

•

Krimp
(teruglopen
aantal lln
volgens
prognose
gemeente)
Leeftijd
team
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Hoofdstuk 2
Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg
2.1

Aanbod

Ten aanzien van het leerstofaanbod maakt de school gebruik van een aanbod dat voldoet aan de
kerndoelen. Per schoolplanperiode wordt minimaal een keer nagegaan of het gebruikte aanbod
dekkend is voor onze doelstellingen. En of de werkwijzen nog effectief en werkbaar zijn. De school
zorgt ervoor dat voldoende tijd wordt ingeroosterd voor leerlingen om het aanbod zich eigen te maken.
Dit wordt tenminste eenmaal per jaar geëvalueerd.
Het aanbod ziet er als volgt uit:
Aanbod:
Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde

Groep 1 – 2:
Fonemisch bewustzijn
Schatkist
Ontwikkelingsmateriaal
Klassenkrant
Zelfstandige werkmap
Voorlezen
Schatkist
Met sprongen vooruit
Ontwikkelingsmateriaal
Digitaal: Ik reken

Aanvankelijk lezen + Technisch
lezen

Schrijven
Begrijpend lezen

Pennenstreken
Schatkist
reuzenleesboeken

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en techniek
Verkeer
Gymnastiek
Sociale vaardigheden

Kanjertraining

Groep 3 t/m 8
Alles in 1
Taalzee
Pluswerk
VLL
Wereld in getallen
Dagelijksrekenen.nl
Rekentuin.nl
Pluswerk
Veilig leren lezen (Kim versie
20214)
Vloeiend en vlot
Woordrijen
Tutorlezen
Stil lezen
Leesplezier
Leespromotie
Pennenstreken
VLL Kim versie
Jippie
Nieuwsbegrip
Cito hulpboek
Blits zelfstandig werken met Max
Alles in 1
Alles in 1
Atelier
Alles in 1
Op voeten en fietsen
Jeugdverkeerskrant
Raak
Kanjertraining

Borging aanbod
•
•

Door het leerstofaanbod, deze voldoet aan de kerndoelen. 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 leerlingen 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
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onderwijs en wordt gecontroleerd. Naast deze controle wordt het leerkrachtgedrag twee keer per
jaar door de directie en IB-er gemonitord met behulp van de kijkwijzer.
Door het leerkrachtgedrag te ondersteunen, te controleren en te monitoren tijdens
klassenbezoeken en de gesprekkencyclus. Wordt de onderwijstijd efficiënt ingezet, is de didactiek
effectief en hoe stemt de leerkracht het aanbod af op de verschillen tussen leerlingen?
In de halfjaarlijkse evaluatie (datamuur) kijken we of de leeropbrengsten in overeenstemming zijn
met het verwachtte niveau en na analyse worden eventuele aanpassingen gedaan in het
leerstofaanbod, de onderwijstijd en leerkrachtgedrag waarna het schoolbeleid wordt aangepast.
Ieder jaar worden de kwaliteitsdocumenten per vakgebied besproken en geëvalueerd en op basis
van opbrengsten aangepast en opnieuw vastgesteld.

•
•
•

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 de 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.

Stap in de
HGW
cyclus

Leerkracht

Interne begeleider

Administratie

Groepsniveau

Leerkrachtniveau

Korte zorgcyclus

Leerling niveau

Groepsniveau

Grote zorgcyclus

Leerling niveau

Groepsbespreking

Externe
deskundigheid en BOT7
Leerkrachtniveau
Groepsniveau

Individueel leerling
dossier

Onderzoeken

Bronnen
onderzoek.
Leerstofaanbod en
leerlijnen.

Kennis bezitten en
beheersen van
vaardigheden mbt
onderzoeken,
ontwikkeling van
leerlingen en

Ontwikkelingsperspectief
Bronnen:
Methodeonafhankelijke toetsen
Methodegebonden
toetsen

Leerlingniveau

Gedragsdeskundige
Orthopedagoog

Observatie en gesprek

7

BOT is de afkorting voor Bovenschools Ondersteunings Team van L&E
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Vastlopen of
opvallen.

ondersteuning van
leerkrachten.

Administreren in:

CJG:
Jeugdverpleegkundige

Korte zorgcyclus
Onderzoeken welke
behoeften er liggen bij
leerkrachten.

Logopedist
Grote zorgcyclus
Groepsbespreking
Ontwikkelperspectief

Doktersassistent
Commerciële
instanties:
OCRN
Molendrift
Accare
Lentis

Reflecteren

Reflecteren
mbv
didactische
driehoek.

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

Administreren in:

Gedragsdeskundige

Korte zorgcyclus
Grote zorgcyclus

Orthopedagoog

Groepsbespreking
Ontwikkelperspectief

Reflecteren op eigen
handelen mbt de
leerkracht.
Doelen
stellen en
plannen

Doelen en
planning nav
reflectie.

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

Administreren in:

Gedragsdeskundige

Grote zorgcyclus
Weekplanning

Orthopedagoog

Groepsbespreking
Ontwikkelperspectief

Doelen stellen en
plannen mbt de
ontwikkeling van de
leerkracht.
Uitvoeren

Pedagogisch,
didactisch en
organisatorisch

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

Administreren in:

Gedragsdeskundige

Weekplanning
Orthopedagoog

Ondersteunen van de
leerkracht.
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Evalueren

Evalueren van
gepleegde
interventies.

Controleren

Kennis bezitten en
beheersen van
vaardigheden mbt
onderzoeken,
ontwikkeling van
leerlingen en
ondersteuning van
leerkrachten.
Controleren of de
permanente
ontwikkeling van
leerlingen voortgang
boekt.

Administreren in:

Gedragsdeskundige

Korte zorgcyclus
Grote zorgcyclus

Orthopedagoog

Groepsbespreking
Ontwikkelperspectief
Administreren in:
Groepsbespreking
Leerlingbespreking

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 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
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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
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 zij 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 leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een leerling 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 termijn planning. De leerkracht
noteert naar aanleiding van de korte zorgcyclus welke afwijkende /extra doelen gesteld
worden voor een leerling of een groepje leerlingen. 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 vijf maal per jaar gehouden.

26

Schoolplan 2019 – 2023

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 leerlingenniveau 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 leerlingen 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
leerlingen.
Leerlingbespreking
Op het moment dat de leerkracht vastloopt in een van de fases van de leerlingenzorg kan hij
een leerling bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de vervolgstappen
zullen zijn.
Weekplanning
De planning die de leerkracht maakt om de gestelde doelen te halen staat genoteerd in de
weekplanning
Individueel leerling dossier
Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen:
- Leerlingengegevens in de leerlingenmap die de leerkracht bijhoudt
- Leerlingendossier in ParnasSys waarin toetsgegevens, oudergesprekken, overige
notities en een eventueel ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn
- De ingescande leerlingengegevens.
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn
Leerlingen 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 leerlingen 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 deze leerling.
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 haar primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft zicht op de
ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in de school. Zij maakt
daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoeksmatige houding. Zij doorloopt ook de
cyclus van onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, uitvoeren en evalueren met
haar team.
Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de
onderwijsresultaten. Zij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de doelen te
realiseren. Op grond van haar 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.
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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 elke leerling 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
belangrijk te weten met welke populatie een school te maken heeft. Een school kan zijn
onderwijs hierop inrichten.
De leerling populatie rondom SWS Op Wier is divers. Deze staat beschreven in paragraaf 1.2.
Deze leerlingenpopulatie kan ook een voorspeller zijn voor de te verwachten arrangementen.

Interne ondersteuning
Twee maal 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 leerlingen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden (cluster
2) in aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra ondersteuning. In overleg
met ouders kunnen we besluiten om externe deskundigen (bijv. orthopedagoog) onder
schooltijd te laten werken met kinderen. De beslissing hiervan ligt bij de school.
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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 kwaliteitszorg 8.
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
leerlingen, 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 SWS Op Wier 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 doelen bepaald die de school nastreeft en waaruit 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. Het is nog
geen gemeengoed 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
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, waar deze vraag ook stond.
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 er voor zorgen dat de school op koers blijft en dat het
verbeterproces op tempo blijft.
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang middels borging. SWS Op Wier
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.

8
9

Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016)
Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse
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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
nodig 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 leerlingenpopulatie. Het is de taak van leerkrachten om
het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende behoeften. Dit is niet
gemakkelijk, zeker niet omdat de onderwijsbehoeften van de leerlingen per vakgebied
verschillen. Leerkrachten hebben 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 Kanjertraining We volgen de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch met behulp van Kanvaslijsten.
Elk jaar nemen we een enquête af bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8. In deze
vragenlijst staat een veilig klimaat, pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het
personeel wordt eens in de twee jaar 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: methodegebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de methodeonafhankelijke toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito
leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we
Kanvaslijsten. 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
10

Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E
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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, leerkrachthandelen, 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 (Qgesprekken).
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 de school wordt 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

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. In de wet staat dat scholen:
Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar
leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren.
Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. 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)
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de klachtenregeling,
hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en hoe de school zich daarover
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. Elders is het meer
beschrijvend.
Pedagogisch-didactisch handelen:
Het pedagogisch didactisch handelen is continu aan ontwikkeling onderhevig. Om de kwaliteit van het
dagelijks handelen aan te scherpen is het voor de komende planperiode belangrijk te investeren in
kennis over het leren van kinderen en de leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen. Dit doen wij
met behulp van de Kijkwijzer van Lauwers en Eems. We onderhouden en bouwen verder op wat de
afgelopen twee jaren is aangeboden en bouwen verder op wat de afgelopen twee jaren is
aangeboden en geoefend.
De leerkracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat geen verloren tijd gaan aan het begin van de les en bij leshervattingen
Besteed de geplande tijd daadwerkelijk aan het doel
Laat de les lopen volgens een adequate planning
Zorgt voor een ordelijk verloop van de les
Zorgt voor een doelmatig klassenmanagement
Leert leerlingen effectief omgaan met uitgestelde aandacht
Voert een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie
Maakt duidelijk hoe de les inhoudelijk aansluit bij de voorgaande lessen
Geeft duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten
Maakt passend gebruik van didactische hulpmiddelen
Betrekt alle leerlingen bij de les
Hanteert werkvormen die leerlingen activeren
Geeft feedback aan leerlingen
Leert leerlingen strategieën voor denken en leren
Laat leerlingen hardop denken
Laat leerlingen reflecteren op oplossingsstrategieën en hun eigen aanpakgedrag
Stimuleert reflectie d.m.v. interactieve instructie- en werkvormen
Stimuleert het hanteren van controleactiviteiten
Bevordert he toepassen van het geleerde
Zorgt voor een goede individuele betrokkenheid van leerlingen bij de instructie
Laat Leerlingen werken op betrokken wijze aan hun taak
Laat Leerlingen zijn actief gericht op leren.

Om het eigen zich eigen maken van het bovenstaande, waarbij kunnen reflecteren op jezelf en het
geven van feedback aan leerlingen een voorwaarde is, zullen we ons (extern) scholen: het vermogen
situaties te analyseren op basis van wat men weet, wat men vindt en hoe men de juiste stappen
neemt. Het betreft vaardigheden om kinderen te begrijpen en met hen samen te werken. De
leerkrachten en schoolleiding ontwikkelen vaardigheid en kennis van:
•

Houding van onderzoekend leren
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•
•
•
•

Het geven van feedback gericht op de ontwikkeling van kinderen
Het geven van feedback op doelen
Alle stappen van feedback uitvoeren (feedup- feedback- feedforward)
Tijd besteden aan het leren luisteren

Aanbod:
In de komende schooljaren zal het technisch lezen centraal staan. Het doel is om deze methode tegen
het licht te houden. Het kritisch bezien van het aanbod is een continu proces. We zullen moeten
beseffen dat ons werken gericht is op de visie en missie van onze school nl. het betekenisvol leren.

Schoolklimaat/ condities:
In de afgelopen jaren zijn wij in leerlingenaantal gedaald van bijna honderd leerlingen naar ruim zestig
leerlingen. SWS Op Wier is tien jaren geleden ontstaan door de fusie van de christelijke en openbare
school. Deze dalende leerlingenaantal en dalende geboortecijfers kan ingrijpende gevolgen hebben
voor onze school. Het schoolbestuur zou in de toekomst (niet voor 2023) bijvoorbeeld kunnen
besluiten om de school te fuseren of te sluiten. Deze besluiten dienen wel overwogen te worden
genomen, omdat er diverse belanghebbenden zijn, namelijk leerkrachten, schoolleiders en ouders. De
komende jaren gaan wij in kaart brengen welke argumenten een rol spelen bij een eventuele
besluitvorming. Deze argumenten kan als basis dienen voor het nemen van een meer gedegen
besluit over het voortbestaan van basisscholen. Hierbij zal aandacht zijn voor financiën,
leerlingenaantallen, onderwijskwaliteit en sociale cohesie.

Opbrengsten:
Hoewel de opbrengsten geen risico’s voor extern toezicht in zich hebben, blijven we scherp op het feit
welke leerlingen/groepen sterk van ons onderwijs profiteren en welke minder. Daar willen wij
onderzoek naar doen en zo mogelijk ambities formuleren en beleidsconsequenties uit trekken.

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, 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 prestatieindicatoren en omschrijvingen 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
Pedagogisch
didactisch
handelen

Doel: Deskundigheidsbevordering in reflectie op
pedagogisch didactisch handelen
Acties: Kennis aanscherpen team
complexiteit 1 t/m 4
Doel: Deskundigheidsbevordering in reflectie op
pedagogisch didactisch handelen
Acties: Bepalen in welke complexiteit wij als
professional zitten en hoe wij tot complexiteit 4
kunnen komen.
Doel: Drijfveren betekenisvol leren (visie en missie)
verwerken in ons pedagogisch-didactische aanpak
Acties: Praktische uitwerking inzet drijfveren
Drijfveren:
Kindgesprekken
Motivatie
Portfolio
Samenwerkend leren
Leren zichtbaar maken
Veilige omgeving
Betekenisvol leren

Aanbod

Doel: Onderzoeken met alle data die wij hebben
waar en waarom leerlingen uitvallen
Acties: Welke data gebruiken we en wat zegt dit
ons?

Schoolklimaat/condities Doel: Onderzoek bestaansrecht van onze school
i.v.m. de krimp
Acties:
* Formeren werkgroep
* Formeren onderzoeksdoelen (gericht op kwaliteit
van onderwijs, sociale cohesie, werkdruk, financiën
etc.)
* Analyse leerlingpopulatie
* Uitwerken doelen onderzoek

2122

2223

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

Doel: Aanbod Alles in 1 implementeren
Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen in didactiek,
zorg en begeleiding
Doel: Technisch lezen verbeteren
Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen in didactiek,
zorg en begeleiding

Opbrengsten

19- 2020 21

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
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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

Handtekening directeur

Handtekening voorzitter

Handtekening directeur-bestuurder
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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 directeurDrie keer per jaar
bestuurder
Inspectie
Minimaal 1x per vier jaar
Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel
1 x per twee jaar
Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale
Jaarlijks
veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid
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
jaarlijks
groepsniveau) of ander observatie-instrument sociaal-emotionele
ontwikkeling
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.
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