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Inleiding 

Totstandkoming document 

Dit schoolplan is voor de periode 2015- 2019. Het is opgesteld volgens het format van Stichting 

PrimAH. Bovenschools zijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling in de komende jaren. Daarnaast 

zijn in dit schoolplan schoolspecifieke beleidspunten opgenomen.       

Om dit schoolplan te schrijven hebben wij als team een nulmeting gedaan; wie zijn wij, welke 

ontwikkelingen hebben we tot nu toe doorlopen en welke weg willen we met zijn allen inslaan? Alle 

resultaten zijn opgenomen in een zelfevaluatie rapport: PrimAH alert. Dit rapport is doorgenomen 

met het team en de MR. 

We hebben niet alleen naar ons zelf gekeken, ook de ouders en leerlingen hebben een belangrijke 

rol gespeeld in het schrijven van dit schoolprofiel. Ouders en leerlingen hebben kunnen aangeven 

wat ze van onze school vinden en welke ontwikkelingen ze graag zouden willen zien voor de 

toekomst. U ziet een aantal begrippen terug in het overzicht waarmee ieder hoofdstuk begint. 

Het gegeven dat ouders en leerlingen met ons meedenken over het onderwijs vinden wij heel 

belangrijk. Wij willen leerlingen van onze school op een speelse, ontdekkende manier leren om 

zelfstandig te zijn. Maar ook bewust laten worden dat ze er mogen zijn in de maatschappij. 

Om op de juiste manier les te geven aan onze leerlingen is het goed om te kijken naar 

verschillende aspecten van het onderwijs. In de komende hoofdstukken worden deze aspecten 

beschreven. 

Om een goed beeld te krijgen van hoe wij de toekomst van onze school zien moet u dit schoolplan 

zeker lezen. 

  

We wensen u veel leesplezier! 

  

Namens het team van o.b.s. J. Emmens, 

  

Jantinus Esschendal
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Organogram Stichting PrimAH 

 

De directeur-bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de schooldirecteuren 

uitvoeringsverantwoordelijk zijn. Het toezicht van de Raad van Toezicht richt zich op de strategie, 

de doelen en het beleid van de stichting. De gemeenteraad ziet als extern toezichthouder toe op de 

financiële positie van de stichting en de onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit op de 

scholen. 

Algemene Visie   

Ieder kind krijgt de ruimte om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien elk 

kind in zijn geheel en hebben oog voor de totale ontwikkeling. Zo kan iedereen zich optimaal 

ontwikkelen en gaan we voor ‘eruit halen wat er in zit’.   

We bieden kinderen een rijke leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar informatie, op de 

computer bijvoorbeeld of buiten. Daarmee prikkelen we hun nieuwsgierigheid en krijgen ze 

inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook een inspiratiebron voor ons. We ontdekken graag 

wat een kind belangrijk vindt en wat het ons kan leren. 

Op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals coöperatief- en duurzaam leren, springen we 

actief in. Daarbij leren we van en met elkaar. De leerkrachten zijn ons kapitaal, hun vakmanschap 

is belangrijk. We verantwoorden ons over de keuzes die we maken. Anderen kunnen erop rekenen 

dat we doen wat we zeggen en dat we ons daarvoor inzetten. 

We hebben doorlopend de focus op de onderwijskwaliteit. We bieden passend onderwijs. 

Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen staat hierbij centraal. 

We gaan uit van ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen, waarbij we ons richten op 

de positieve kwaliteiten: wat kan dit kind goed? Wat vindt het leuk? Wat zijn de stimulerende 

factoren? Waarin ben ik als leerkracht sterk? Welke aanpak werkt wel en onder welke 

omstandigheden? 

We benutten deze positieve kwaliteiten in het onderwijsaanbod naar leerlingen. 
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Doelstellingen 

We hebben de focus op de totale ontwikkeling van kinderen en bevorderen deze. We richten ons op 

de cognitieve en op de emotionele ontwikkeling, op creativiteit en op het verwerven van sociale, 

culturele en lichamelijke vaardigheden. We besteden aandacht aan doelen die voor alle 

leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen 

handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en 

bekritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van 

zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van 

de leefomgeving. 

De doelstellingen van onze school zijn grotendeels bepaald door de Wet op het Primair Onderwijs 

en de vastgestelde kerndoelen. Kerndoelen zijn streefdoelen, ze geven aan wat iedere school in elk 

geval moet nastreven. 

Kwaliteitszorg 

Binnen ons systeem van cyclische en integrale kwaliteitszorg is gekozen voor het INK-model. Het 

model helpt om de samenhang tussen de processen inzichtelijk en logisch te beschrijven. Het 

indelen van het schoolplan op basis van het INK model is voor ons de beste manier om samenhang 

in het schoolplan aan te brengen. 

Onder planmatige schoolontwikkeling verstaan we het doordacht en stap voor stap verbeteren van 

allerlei werkprocessen binnen de school. De relatie tussen het schoolplan en planmatige 

schoolontwikkeling laat zich goed verbeelden in de PDCA cyclus: 
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De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en 

probleemoplossing, ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten 

die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een 

betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de 

aandacht is. 

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 

 PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze 

werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 

 DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 

 CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke 

situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 

 ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

We zijn proactief en alert ten aanzien van het beoordelen van de kwaliteit van ons onderwijs. We 

bepalen vooraf nog nadrukkelijker onze koers en gaan na of we onze (onderwijs)doelstellingen 

hebben bereikt (evidence based), op leerling-, groeps-, school- en bovenschools niveau 

We bewaken dit proces door middel van PrimAH Alert. Aan de ene kant is dit ons early warning 

system, aan de andere kant onze schoolplanmonitor, zowel voor de schooldirecteur als de 

directeur-bestuurder. 

Rol bevoegd gezag 

Jaarlijks worden kwaliteitsgesprekken gevoerd met de schooldirecteur over het schooljaarplan, het 

schooljaarverslag en de resultaten uit PrimAH-Alert. Daarnaast gebruikt de directeur-bestuurder 

PrimAH Alert om naar de Raad van Toezicht verantwoording af te leggen over het strategisch 

beleid, welke doelen zijn bereikt en welke (verbeter)processen nog lopen. 

Met behulp van ESIS (leerlingvolgsysteem) is het mogelijk om de (leerling)opbrengsten van de 

scholen in kaart te brengen en te monitoren of de gestelde normen van de inspectie, CITO of van 

het bestuur worden gehaald. 
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1. Visie en beleid 

Context 

De maatschappij stelt hoge eisen aan het onderwijs. Er wordt gevraagd om leerlingen te laten 

kennismaken met wetenschap en techniek; er is discussie over de rol van ICT in het onderwijs en 

ouderbetrokkenheid wordt steeds belangrijker. De maatschappij wordt daarbij ook steeds kritischer 

op de leeropbrengsten. 

De maatschappelijke eisen nemen ook nog op een andere manier toe. Nu passend onderwijs per 

wet geregeld is, hebben we ‘zorgplicht’ en goede samenwerking met ketenpartners is daardoor 

cruciaal geworden. Daarnaast hebben we vanwege het feit dat er minder kinderen geboren worden, 

te maken met een krimpende sector. 

1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat ‘hart voor kinderen en hart voor personeel’ 

centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven verantwoordelijkheid. Openheid 

en respect zijn waarden die in de scholen zichtbaar zijn. In al ons handelen zijn we consequent en 

transparant. We werken continu aan verbetering van het onderwijs, met goede schoolresultaten op 

het gebied van kennis, vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als 

meetbaar gevolg. Dit doen we in een cultuur waarin we open staan voor nieuwe ideeën en 

veranderingen. 

We zijn samen op reis naar een veilige, goed georganiseerde plek, een podium voor passie voor 

onderwijs. Een plek waar we rekening houden met elkaars behoeften en wensen, waar ruimte is 

voor verschillen en gebruik wordt gemaakt van elkaars kracht. Een plek met ruimte voor emoties 

en humor. Een plek om trots op te zijn. Op die manier organiseren we onderwijskwaliteit die 

duurzaam is, daar plukken we allemaal de vruchten van. 

Samenwerking is een noodzaak om op alle fronten de uitdagingen van de toekomst tegemoet te 

treden. 

 Samen werken aan kwaliteit van onderwijs. 

 Samen werken aan kwaliteit van leiderschap. 

 Samenwerking tussen scholen om elkaar te versterken 

 Samen staan voor een PrimAH cultuur en klimaat. 

 Samen zorgen voor goede faciliteiten. 

De school is een belangrijke factor in haar omgeving (dorp). De communicatie met die omgeving is 

zeer belangrijk: “It takes a village to raise a child”. Het is een taak van de medewerkers van de 

school om een brug te slaan naar die omgeving en er voor te zorgen dat de school wordt ervaren 

als een sieraad in het dorp. 

We werken vanuit het gedachtegoed van Michel Fullan. De samenhang der dingen is belangrijk. 

Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel.  

Onze visie en doelstellingen van de school zijn grotendeels bepaald door de Wet op het Primair 

Onderwijs en de vastgestelde kerndoelen. Belangrijk is hierbij dat: 

 alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; 
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 het onderwijs gericht is op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen, 

maar ook op de ontwikkeling van de creativiteit, noodzakelijke kennis, sociale, culturele en 

lichamelijke vaardigheden; 

 er van uitgegaan wordt dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 

 het onderwijs gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; 

 leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen 

van leeftijdgenoten. 

Het kind staat centraal! 

De kinderen gaan bij ons met plezier naar school, voelen zich veilig en vertrouwd in en rond de 

school en stralen dat ook uit. Binnen onze school willen we structuur en geborgenheid bieden. Dat 

zien we als een voorwaarde voor het kunnen leren. Naast het leren van de basisvaardigheden 

vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die 

verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en gedrag. Wij helpen de kinderen een positief 

zelfbeeld te ontwikkelen. Dit doen wij door de leerlingen in groepjes te laten (ver)werken, door 

(kring) gesprekken met name in de onderbouw te voeren, presentaties op het podium en door het 

geven van feedback. 

Spelend leer ik, 

lachend leef ik, 

al doende weet ik, 

waarom dingen 

bestaan… 

  

Nieuwsgierig, ontdekkend, 

mijn grenzen verleggend, 

zo leer ik met anderen, 

zelfstandig te zijn… 

De toekomst tegemoet! 

  

Zelfstandig, de toekomst tegemoet…, een belangrijk stukje uit het gedicht waarmee wij duidelijk 

willen maken waar wij als school voor staan. 

Het gedicht bevat een aantal begrippen, dat voor onze kijk op onderwijs van groot belang is. Het 

pedagogisch handelen van leerkrachten is hierbij essentieel belang. Wij leren leerlingen zelfstandig 

te (ver)werken. Hierbij creëert het team samen met de leerlingen, een goede (werk) sfeer in de 

groep, optimale samenwerking in groepjes en duidelijke afspraken. Leerlingen worden uitgedaagd 

om het beste uit zich te halen, juiste keuzes te maken en goed te plannen. Daarnaast vinden wij 

het belangrijk dat leerlingen met veel plezier naar school gaan, fouten durven te maken en veel 

ontdekken. 
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1.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Het einddoel is dat elk kind zich bij het verlaten van de school optimaal ontwikkeld heeft. Het is 

dan in staat zelfstandig te leren en verantwoordelijkheden te nemen. Een leerling heeft zich vele 

sociale vaardigheden eigen gemaakt. De leerling weet hoe hij of zij verschillende 

documentatiebronnen kan raadplegen, zowel via bibliotheekcentra als via de computer en het 

internet. De aansluiting naar het vervolgonderwijs verloopt vloeiend, doordat een leerling zijn 

verantwoordelijkheden kent, taakgericht is en zich oefenstof zelfstandig eigen weet te maken. 

Om deze verschillende uitgangspunten goed gestroomlijnd toe te passen hebben wij een duidelijke 

onderwijsvisie beschreven in ons handboek begeleid zelfstandig leren. Wij staan open voor nieuwe 

ontwikkelingen in het onderwijs en zullen sommige ontwikkelingen die passen bij ons schoolprofiel 

toepassen. 

De komende planperiode willen we ons nog meer richten op de doorgaande lijn binnen de school en 

richting ouders nog duidelijker maken waar de obs J. Emmens voor staat. 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

 

Factor PI Doel S 

We werken 
volgens onze 
missie  

Toekomstbestendig  Onze school werkt samen met een andere school 
volgens de richtlijn Samenwerking.  

0  

We werken 
volgens onze 
missie  

PrimAH beleid  In ons schoolplan en schooljaarplan zijn de Big 5 
en de 4 grote projecten herkenbaar opgenomen.  

10  

We werken 
volgens onze 
missie  

It takes a village to 
raise a child  

Onze school organiseert activiteiten om ouders, 
dorpsgenoten en belangstellenden bij de school 
te betrekken.  

10  

We werken 
volgens onze 
missie  

It takes a village to 
raise a child  

Onze school draagt bij aan een aantal activiteiten 
van het dorp.  

10  

  

1.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

De richtlijn Samenwerking is in ontwikkeling. Er is nog geen duidelijk vastgesteld kader waarbinnen 

de samenwerking gestalte moet krijgen. In het schooljaar 2016-2017 gaan we kijken in hoeverre 

we volgens de richtlijnen invulling kunnen geven aan de samenwerking. 

In het schooljaar 2015-2016 gaan we een boekje ontwikkelen met daarin alle relevante informatie 

voor nieuwe ouders en leerlingen. Naast allerlei praktische zaken moet het boekje een goed beeld 

geven waar de school voor staat. 

Daarnaast gaan we de komende periode met het team nadenken over een nieuw ontwerp voor het 

schoollogo. 
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2. Leiderschap en management  

Context 

Goed schoolleiderschap is van vitaal belang. Politiek en sociale partners hebben het 

schoolleidersregister voor het primair onderwijs opgezet. Elke schoolleider zal binnen nu en vier 

jaar moeten voldoen aan de hiervoor vastgestelde registratie-eisen. Dit is opgenomen in de CAO 

voor het Primair Onderwijs. 

2.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Klasse!Management 

Schooldirecteuren maken het verschil bij het functioneren van scholen. De stijl van leidinggeven 

moet matchen met de situatie om effectief leiderschap tot stand te brengen. Vanuit onderzoek 

wordt het belang van onderwijskundig leiderschap voor de schooleffectiviteit onderstreept. 

Onderwijskundige schoolleiders zijn sterk gericht op het schoolsucces voor elk kind, proberen 

nieuwe werkwijzen uit als bestaande praktijken niet goed werken, betrekken alle geledingen binnen 

de school bij het zoeken naar oplossingen en tonen een passie voor leren en ontwikkelen. 

Onderwijskundig leiderschap is sturing, de beïnvloeding van wat er in het 

onderwijsleerproces gebeurt, met het oog op structurele verbetering van het leren van 

de leerlingen binnen de school. 

Onderwijskundig leiderschap, oftewel management met klasse, in de school brengt leerkrachten in 

de positie om leerlingen goede resultaten te laten behalen, bijvoorbeeld door passend onderwijs en 

door ICT-mogelijkheden te benutten in het onderwijsleerproces. Onderwijskundig leiderschap 

stimuleert leerkrachten om zich professioneel te ontwikkelen. 

De relatie tussen schooldirecteur en leerkrachten is cruciaal. Het opstellen en communiceren van 

schooldoelen, het ondersteunen en evalueren van de instructie, het waken over de instructietijd, 

het veelvuldig aanwezig zijn, het zorgen voor beloningen voor leren en vooral ook het volgen van 

de leerlingresultaten vormen uiterst invloedrijk gedrag van de onderwijskundige leider binnen de 

school. Het houdt meer in dan een simpel weten wat er moet gebeuren; het is weten wanneer, hoe 

en waarom zaken moeten gebeuren. 

Goed voorbeeld doet goed volgen. 

Morele doelen, inzicht in verandering, relaties opbouwen, kennis ontwikkelen en delen, en 

samenhang creëren zijn de componenten voor effectief leiderschap. Voeg daarbij energie, 

enthousiasme en hoop en je hebt de effectieve leider die zorgt voor betrokkenheid en positieve 

resultaten. 

Op onze school functioneert de schooldirecteur als onderwijskundig leider. Dat betekent dat de 

schooldirecteur 

 energiek en enthousiast de organisatie leidt. 

 een visie heeft en deze uitdraagt. 

 richting en sturing geeft aan het team en de individuele werknemers. 

 op effectieve wijze organiseert en plant, 

 in de meest brede zin van het woord resultaatgericht is. 

 delegeert, flexibel, reflectief en zelfsturend is. 
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 problemen analyseert, actie onderneemt en daarbij besluitvaardig en communicatief is. 

 overtuigingskracht heeft, luistert en achter zijn personeel staat. 

 het primaire proces bewaakt, daarbij kwaliteitsgericht, ondernemend en innovatief is. 

 voor faciliteiten en voorwaarden zorgt opdat leerkrachten hun werk naar behoren en in 

balans kunnen verrichten. 

 vertrouwen geeft en schept. 

Managementstatuut 

Stichting PrimAH kent een statutair directeur-bestuurder, die het bevoegd gezag is van de 

stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder. In het 

managementstatuut is de relatie van de schooldirecteuren tot de directeur-bestuurder verhelderd. 

Dit heeft tot doel om op een effectieve en heldere wijze de missie en het beleid van de organisatie 

te realiseren. Het uitgangspunt is, dat de schooldirecteur bevoegd is om binnen de eigen school 

alles te doen of te laten wat nodig is om zijn opdracht, zoals die is vastgelegd in de 

functiebeschrijving van schooldirecteur in het functieboek van de stichting, te realiseren. De 

schooldirecteur legt hierover verantwoording af aan de directeur-bestuurder volgens het reglement 

College van het Bestuur. 

Het accent op goed leiderschap vinden wij een goede zaak. We vinden het belangrijk dat er sprake 

is van transparant, betrouwbaar en zichtbaar leiderschap. Er moet sprake zijn van open 

communicatie, hetgeen ten goede komt aan inspraak en andere input. Het onderwijskundig 

leiderschap moet op een inspirerende manier vorm krijgen en moet ondernemend en innovatief 

zijn.  

We vinden het belangrijk dat de directeur weet wat er leeft, dat hij op de hoogte is van het 

functioneren (Vaardigheidsmeter), de ambities en het welbevinden van de medewerkers, zowel op 

het persoonlijke als op het professionele vlak. De directeur vindt het belangrijk 

verantwoordelijkheden op de juiste plaats te beleggen. Leerkrachten moeten bezig kunnen zijn met 

onderwijs; zaken daaromheen moeten zo gecoördineerd en verdeeld worden, dat de werkdruk 

acceptabel blijft en dat voor de leerkrachten de prioriteit bij het primaire proces ligt. De directeur 

stuurt op opbrengstgericht werken. We evalueren de resultaten van de leerlingen en maken 

afspraken over te behalen doelen. De directeur is verantwoordelijk voor de borging van afspraken 

en procedures. De directeur neemt weliswaar de leiding maar hij biedt het team ruimte om 

zelfstandig te functioneren en hij zet het team aan tot participatie in het groepsproces. 

De school werkt planmatig en methodisch aan onderwijsvernieuwing. De directeur, maar ook de 

leerkrachten volgen scholing om de schoolontwikkeling goed te laten verlopen. Door op een 

positieve manier cursussen en bijeenkomsten te volgen kan de directeur teamleden stimulerend en 

ondersteunend tegemoet komen. De directeur volgt intervisiebijeenkomsten met andere 

directeuren van stichting PrimAH en met andere directeuren van de NES schoolleider opleiding. 

Directeuren leren samen in een professionele leergemeenschap (PLG) 

2.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

Factor PI Doel S 
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Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Klasse! Management Op onze school is sprake van 
Klasse!management. 

8 

Opmerking  
 

Op school hebben we een handboek klassenmanagement. Daarin staan de 
richtlijnen voor ADIM, zelfstandig werken en coöperatief leren. Met behulp 
van de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) en de daaraan 
gekoppelde gesprekken, wordt bekeken of de afgesproken richtlijnen 
worden gehanteerd.  

 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Onderwijskundig 
leiderschap 

Ik functioneer als onderwijskundig 
leider, conform richtlijnen. 

8 

Opmerking  
 

De directeur heeft een licentie voor het afnemen van de VHM bij 
leerkrachten. De directeur-bestuurder bespreekt in een 
functioneringsgesprek met de directeur de resultaten van VHM voor 
directeuren. Verder blijkt in de tevredenheidspeiling hoe het personeel het 

leiderschap en management ervaart.  
 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Visie Ik heb een visie op onderwijs en weet dit 
uit te dragen en ernaar te handelen in 
mijn school. 

9 

Opmerking  
 

In schoolprofiel en schoolplan staat de visie door de directeur opgesteld in 
samenspraak met DIBO, personeel en MR. In de tevredenheidspeiling 
wordt gevraagd in hoeverre de directeur deze weet uit te dragen en er naar 
weet te handelen.  

 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Analyse Ik ben in staat om de analyses van de 
leerlingresultaten om te zetten naar 
beleid voor onze school. 

9 

Opmerking  
 

Dit gebeurt in samenspraak met de IB-er. Zij analyseert in samenspraak 
met het team de resultaten en doet voorstellen ter verbetering. Deze 
worden in het MT en team besproken, uitgezet in actiepunten en 
actieplannen.  

 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Professioneel en 
lerend 

Ons team functioneert als een 
professionele leergemeenschap. 

7 

Opmerking  
 

De (team)vergaderingen zijn effectief, constructief, gericht op 
ontwikkeling. Beleidsstukken, werkdocumenten, afspraken en regels staan 
goed geordend op een intranet (PrimAHnet).  

 

Alle leidinggevenden 

dragen zorg voor 
Klasse!management 

Professioneel Ik ben geregistreerd bij het 

schoolleidersregister register PO, 
conform CAO. 

5 

Opmerking De aanvraag is ingediend, maar we hebben nog geen bevestiging ontvangen. 

 

2.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Ons team functioneert als een professionele leergemeenschap. Klasse! 
management 

Ik ben geregistreerd bij het schoolleidersregister register PO, conform CAO. Missie 
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3. Personeel 

Context 

Een blik op de lerarenagenda 2013-2020 leert ons waar de uitdagingen voor leraren voor de 

komende jaren liggen. De school als lerende organisatie en permanente scholing. En ook: het 

lerarenregister. Daarvan is de verwachting dat het de komende jaren wordt ingevoerd, grotendeels 

analoog aan het schoolleidersregister. Daarbij wordt er na 2015 een verdere vernieuwing verwacht 

van de CAO Primair Onderwijs. 

De afspraken in de huidige CAO primair onderwijs zullen beleidsmatig moeten worden vertaald 

naar de medewerkers van stichting PrimAH. Het betreft diverse onderwerpen, waaronder: 

professionalisering, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en medezeggenschap. 

3.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Versterken van de leer-kracht in de klas 

De afgelopen jaren is intensief geïnvesteerd in scholing, ontwikkeling en coaching. Het team en 

individuele leerkrachten hebben zich ontwikkeld op diverse terreinen: het werken met het ADIM 

(activerende directe instructiemodel), het versterken van de vaardigheden op het gebied van ADIM 

n.a.v. de VHM (vaardigheidsmeter instructiegedrag), het werken met coöperatieve werkvormen, 

omgaan met (on)gewenst gedrag, analyseren van leerresultaten, etc. Het is van belang deze 

opgedane kennis en vaardigheden te borgen en te vergroten. We maken daarbij zo mogelijk 

gebruik van eigen expertise. 

Het is van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen en dat doen vanuit een professionele 

grondhouding. Ruimte voor nieuwe ideeën, een kritische houding naar elkaar en naar zichzelf 

dragen daaraan bij. 

Een goede voorbereiding van de lessen, oog voor kwaliteit en benutten van elkaars specialiteit 

versterkt de kracht van een leerkracht. Deskundige en inspirerende leerkrachten zijn de 

belangrijkste krachtbron voor goed leren van leerlingen. 

De leerkracht in balans 

We hebben aandacht voor de positie van de leerkracht. We zorgen voor voldoende 

ontwikkelingsmogelijkheden door middel van scholing en collegiale consultatie. De teams werken 

als een professionele leergemeenschap. Er is aandacht voor werkdruk en het samen zoeken naar 

oplossingen. Waar mogelijk verminderen we de bureaucratie en waar schriftelijke verantwoording 

nodig is, zorgen we voor werkbare formats. 

Klasse!management 

De leerkracht is de manager van het onderwijsproces in de klas. Klasse!management omvat alle 

maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. Met andere 

woorden: klasse!management is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt. Het gaat 

hierbij niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de lesinhoud, de methoden, de manier 

van werken, de instructie en de relatie tussen leerkracht en leerlingen. Bij klasse!management zijn 

de competenties van de leerkracht belangrijk, de leerkracht moet bijvoorbeeld duidelijk en 

consequent zijn, er voor zorgen dat de lestijd effectief gebruikt wordt. Daarnaast draait het bij  

goed klasse!management niet alleen om het oplossen van problemen, maar vooral om het 

voorkomen van problemen. 
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Professionele leergemeenschap (PLG) 

Een PLG is een team dat duurzaam individueel en samen leert om het onderwijs aan leerlingen en 

de resultaten van de leerlingen te verbeteren. In een PLG staat het leren van de leerlingen 

centraal. 

Ons team is een PLG, het is een team 

 met een duidelijke en gedeelde visie op onderwijs en het leren van kinderen. 

 dat de overtuiging heeft dat ‘ieder kind kan leren en elke leerkracht kan lesgeven met de 

juiste hulp’. 

 dat zijn eigen onderwijspraktijk onderzoekt en/of reflecteert 

 dat kennis deelt, open staat voor nieuwe inzichten en samen leert. 

 dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt en betrokken is bij het onderwijsleerproces 

 met een cultuur van elkaar aanspreken en feedback geven . 

 dat de reflectieve dialoog aangaat. 

Leren kan niet in een isolement en daarom stimuleren we dat leerkrachten en schooldirecteur van 

en met elkaar (en van en met experts) kunnen leren. We consulteren elkaar en delen ervaringen 

over wat wel en niet werkt en waarom. We bespreken de resultaten en verbeteren het onderwijs in 

de klas. 

Leren van elkaar    

De afgelopen jaren is intensief geïnvesteerd in scholing, ontwikkeling en coaching. Team en 

individuele leerkrachten hebben zich ontwikkeld op diverse terreinen: het werken met het ADIM 

(directe instructiemodel), het versterken van de vaardigheden op het gebied van DIM n.a.v. de 

VHM (vaardigheidsmeter instructiegedrag), het werken met coöperatieve werkvormen, omgaan 

met gedrag, analyseren van leerresultaten, etc. 

Het is van belang deze opgedane kennis en vaardigheden te actualiseren en te vergroten. We 

maken daarbij zo mogelijk gebruik van eigen expertise. 

We organiseren diverse bijeenkomsten waarbij leerkrachten van elkaar leren, bijvoorbeeld op de 

onderwijsontmoetingsdag, bij doelgroepenbijeenkomsten of bij themabijeenkomsten op de scholen. 

We blijven inzetten op uitwisseling van kennis en ervaring, o.a. door collegiale consultatie en 

intervisie te stimuleren, zowel binnen de eigen school als tussen scholen onderling. 

Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) 

Jaarlijks wordt de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) bij de leerkrachten afgenomen. De 

schooldirecteur observeert (met indicatoren) het instructiegedrag om de pedagogische en de 

didactische vaardigheden van de leerkrachten in kaart te brengen. Met de vaardigheidsmeter 

instructiegedrag komen die aspecten naar voren die verder ontwikkeld moeten worden. Training en 

coaching kunnen daarna gericht worden ingezet. Schoolleiders worden getraind en gecertificeerd in 

het gebruik van de VHM.  

Gesprekscyclus 

Elk jaar wordt met elke leerkracht na de afname van de VHM en een eventuele hermeting een 

PrimAH SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) competentie-gesprek gehouden. De afname van 

de VHM en het PrimAH SBL competentie-gesprek vormen samen het functioneringsgesprek en zijn 

onderdeel van de gesprekscyclus. 
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Tijdens het PrimAH SBL competentie-gesprek worden, indien noodzakelijk, afspraken gemaakt aan 

welke competentie(s) de komende periode wordt gewerkt. Tevens worden aanvullend de volgende 

PrimAH-onderwerpen besproken en aan de PrimAH SBL-lijst toegevoegd: 

 afspraken gemaakt tijdens vorige gesprek 

 werkplezier 

 loopbaanontwikkeling 

 mobiliteitswensen 

 verzuimfrequentie 

 verbetersuggesties voor de organisatie 

 persoonlijk 

Beoordelingsgesprekken  

Een beoordelingsgesprek is een eenrichtingsgesprek, waarin de schooldirecteur een waardeoordeel 

uitspreekt over het functioneren van de leerkracht. In het beoordelingsgesprek baseert de 

schooldirecteur zich op de prestaties uit de VHM afname en het PrimAH SBL-competentie-gesprek, 

waarmee alle bekwaamheidseisen in de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) worden 

beoordeeld. Daarnaast wordt er een goed personeelsbeleid gevoerd om de bekwaamheid van de 

leerkracht op peil te houden en verder te ontwikkelen. Daarom houdt de school een 

bekwaamheidsdossier bij van iedere leerkracht. 

Taakbeleid 

Taakbeleid heeft als doelstelling het beheersen van de taakbelasting van het onderwijzend 

personeel om een zo evenredig mogelijke spreiding van werkzaamheden te realiseren, over de 

week en over het jaar. Jaarlijks worden de taken voor het volgend schooljaar vastgesteld en 

verdeeld tijdens de planningsbijeenkomst. Er kunnen schooltaken verdwijnen, maar ook nieuwe 

geïntroduceerd worden. Een ieder kan zijn of haar voorkeur vooraf bekend maken. 

Mobiliteit/Afvloeiing 

Alle personeelsleden hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen iedere school van 

de stichting geplaatst kunnen worden. Het streven is altijd om te komen tot vrijwillige mobiliteit, 

zodat het loopbaanperspectief en het plezier aan het werk blijft bestaan. Mocht vrijwillige mobiliteit 

niet tot een resultaat leiden, dan wordt overgegaan tot verplichte mobiliteit. Hoe mobiliteit er in de 

praktijk uit ziet en hoe we het binnen de stichting organiseren, staat omschreven in het 

mobiliteitsplan. De CAO-PO blijft altijd van kracht en de afvloeiingsvolgorde diensttijd is daarbij 

leidend. Elke school heeft met de richtlijnen mobiliteit de mogelijkheid om eigen criteria inzake de 

afvloeiingsvolgorde aan te brengen. 

Formatie op Maat (FOM) 

Wij werken voor de inzet van het personeel vanuit de uitgangspunten van Formatie op Maat. Dit 

houdt in dat vanuit de stichting een rekenmethode wordt toegepast op basis van het aantal 

leerlingen per school. Op basis hiervan wordt formatie toegekend aan onze school voor de groepen, 

de directie, eigen beleid, intern begeleider, ICT-er en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. 
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Startende leerkracht 

Er valt onderscheid te maken tussen leerkrachten die al over enige ervaring beschikken en 

leerkrachten die nauwelijks over ervaring beschikken. We vinden het belangrijk dat leerkrachten 

zich goed en snel moeten kunnen inwerken. Er is een richtlijn opgesteld ter ondersteuning van de 

nieuwe collega. 

3.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

Factor PI Doel S 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Capabel Op onze school werken de 
leerkrachten volgens het ADIM. 

10 

  

  

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Vitaal Het ziekteverzuim op onze school is 
lager dan 5%. 

10 

  

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Vitaal Op onze school heeft niemand zich het 
afgelopen schooljaar vaker dan 2x ziek 
gemeld. 

0 

Opmerking 1 leerkracht was langdurig afwezig en met tussenpozen. 

  

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Gemotiveerd Ik ben in-gesprek-met mijn teamleden 
over hun ambities. 

10 

  

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Tevreden Ons team is tevreden over PrimAH als 
werkgever. 

8.9 

  

  

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Zorgzaam Op onze school worden jonge 
leerkrachten ondersteund volgens de 
afspraken in de notitie 'Startende 
Leerkrachten'. 

10 

  

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Loopbaanperspectief Op onze school zijn (naar verhouding 
van onze schoolgrootte) voldoende 
taken, passend bij de functie van LB 
leerkracht. 

10 
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We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd personeel: 
de leerkracht in balans 

Balans Op onze school wordt er balans tussen 
werkdruk en werkplezier ervaren. 

7 

Opmerking We streven naar een goede balans tussen werkdruk en werkplezier voor alle 
medewerkers. Cruciaal hierbij is goed management in alle lagen van de 
organisatie en waar mogelijk het verminderen van bureaucratie. 
De resultaten van de personeelstevredenheidsenquête laten zien dat 50 % 
werkdruk ervaart maar 67 % toch met plezier naar het werk gaat. 

Toelichting • Personeelstevredenheidspeiling • Functioneringsgesprekken 

 

 

3.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Op onze school heeft niemand zich het afgelopen schooljaar vaker dan 2x ziek 

gemeld. 
De leerkracht in 

Balans 
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4. Cultuur en klimaat 

Context 

Met het actieplan ‘Basis voor Presteren’ zet de overheid in op opbrengstgericht werken, het 

bevorderen van excellentie en meer aandacht voor talentontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 

opvattingen en kwaliteiten van schoolleiders en leerkrachten hierin het verschil uitmaken. Een 

andere ontwikkeling die te zien is, is dat ouders steeds kritischer worden op de resultaten van het 

onderwijs, terwijl hun eigen druk en opvoedstress toeneemt. Op dit vlak is het van groot belang 

dat we vanuit het onderwijs helder, d.w.z. duidelijk communiceren, zowel over wat we kunnen 

bieden, maar ook over waar grenzen en onmogelijkheden liggen. Een veilige, lerende organisatie. 

4.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Een-mét elkaar in gesprek cultuur 

We creëren een mét-elkaar-in-gesprek cultuur op diverse fronten. Kernbegrip is daarbij twee-

richting-verkeer, elkaar informeren, naar elkaar luisteren, van elkaar leren, elkaar versterken en 

ondersteunen. 

Het is van belang dat we erkennen dat iedereen uniek is, dat we eigen standpunten los kunnen 

laten of in een breder perspectief gaan zien. Vertrouwen is daarbij een belangrijke factor. 

Leidinggevenden in-gesprek-met medewerkers. 

Voor leidinggevenden en medewerkers hanteren we uiteraard de werkwijze volgens de 

gesprekkencyclus, maar daarnaast bieden professionele leergemeenschappen (PLG), intervisie, 

collegiale consultatie en individuele gesprekken een aanknopingspunt om met-elkaar-in-gesprek te 

zijn. 

Teamleden in-gesprek-met leerlingen. 

Met leerlingen wordt in de klas op diverse manieren gesproken, soms in groepjes, soms 

individueel. Het verdient aanbeveling om daarnaast een podium te creëren waarin leerlingen mee 

denken en praten en ze te betrekken bij besluiten over zaken waarin hun mening meegewogen kan 

worden (bijvoorbeeld een leerlingenraad). 

Teamleden in-gesprek-met ouders 

Het is van belang om met-ouders-in-gesprek te gaan over zaken waarin hun mening meegewogen 
wordt. Dat kan zijn op het niveau van het belang van hun eigen kind, maar ook bij schoolse zaken 

van algemene aard (bijvoorbeeld omgekeerde oudergesprekken).  
Ouders worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek over voortgang cognitieve en 
sociale ontwikkeling.  
 
Daarnaast vindt aan het begin van het schooljaar het omgekeerde oudergesprek plaats waarin 
ouders de leerkracht vertellen over hun kind. 

 

Ouders kunnen tussentijds altijd een afspraak maken met de leerkracht. 
Leerkrachten nodigen indien nodig ouders tussentijds uit. 

Professionele cultuur 

Een voorwaarde voor onderwijsontwikkeling is een professionele cultuur in de school, waarin 

kwaliteit leidend is. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen 
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gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: zogenoemde 'erkende 

ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.  

Werken op basis van vertrouwen 

Wederzijds vertrouwen is een voorwaarde voor het nemen van verantwoordelijkheid, het maakt 

veel beheersinstrumenten overbodig. 

 

We werken naar de onderstaande waarden: 

 We hebben een brede rolopvatting, een hoge mate van betrokkenheid en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 

 We hebben vertrouwen in elkaar en in anderen (team, schoolleiding, bestuur), maar zijn 

wel waakzaam. 

 We zijn voorspelbaar en consistent. 

 We zijn helder in onze communicatie. 

 We tonen voorbeeldgedrag en zijn integer. 

 We kunnen loslaten en er is ruimte voor fouten. 

 We zoeken en bieden hulp en steun. 

 Er is een vrije uitwisseling van kennis en informatie. 

 Het groepsbelang gaat boven het persoonlijk belang, maar we zijn wel betrokken bij wel en 

wee van personen. 

Het is de plicht van ieder van ons om deze waarden te bewaken. 

Opbrengst- en handelingsgericht werken 

Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de 

prestaties van leerlingen. Werken met een professionele leergemeenschap komt, volgens ons, de 

werkcultuur van scholen en organisaties rondom de school ten goede. We gaan de uitdaging aan 

om een onderzoekende en opbrengstgerichte cultuur te creëren in alle lagen van de organisatie. 

Oftewel, we scheppen een werkcultuur waarin planmatig gewerkt wordt aan de verbetering van het 

onderwijs en het verhogen van resultaten. Vooral kennis van ‘evidence based practice’ is hierbij 

cruciaal. 

Cultuur en klimaat staan in deze voor het geheel van gewoontes, normen en waarden van een 

schoolteam. Regelmatig wordt gesproken over de noodzaak een 'sterke' cultuur te hebben. De 

schoolcultuur wordt bepaald door: 

 De samenstelling van het team en de specifieke culturele bagage die deze personen in de 

organisatie meebrengen. 

 De interactieprocessen die zich binnen de school afspelen 

 De specifieke doelstelling van de school en haar organisatiestructuur 

 De plaats van de school in de bredere maatschappelijke context. 

Een positief (werk)klimaat  met betrekking tot leerlingen, ouders en collega’s, staat bij ons hoog in 

het vaandel. 

Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij is dat 

kinderen graag naar onze school gaan. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, 

positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo hebben wij gedragsregels opgesteld waar leerlingen, 
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ouders, schoolleiders en leraren het over eens zijn geworden en stemmen we ons onderwijsaanbod 

af op de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van het pestprotocol 

wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als 

een kind gepest wordt. Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast heeft 

Stichting PrimAH een vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken die de 

deskundigheid van de school overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, criminaliteit, 

problemen in de gezinssituatie, werken wij o.a. samen met politie, justitie, maatschappelijk werk, 

St. Welzijn en bureau jeugdzorg. 

Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te 

bieden. Ook leraren (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige 

(werk)omgeving. Geweld tegen leraren is ontoelaatbaar. 

Onze school wil de veiligheid van de leerlingen en het personeel zo goed mogelijk garanderen. 

Hiervoor hebben wij een aantal documenten op schoolniveau gemaakt: 

 een pestprotocol 

 mediaprotocol 

Daarnaast voeren wij twee keer per jaar een ontruimingsoefening uit, werken we samen met 

bureau Halt, doen fietscontroles en wordt onze school door de GGD onderzocht op het gebied van 

hygiëne en veiligheid. 

Samenwerking met ouders: 

De ouders (en hun kinderen) zijn de doelgroep van onze school. Als de ouders tevreden zijn over 

de school heeft dat ontegenzeglijk zijn positieve uitstraling op hun kinderen en uiteindelijk ook op 

het imago van onze school. Samenwerking met en afstemming op de behoeften van onze 

doelgroep vinden we erg belangrijk. 

 er komt één keer per twee weken een nieuwsbrief uit waarin wij de ouders informeren over 

allerlei zaken die de school betreffen 

 aan het begin van het schooljaar vinden omgekeerde oudergesprekken plaats 

 er vinden drie keer per jaar spreekavonden plaats 

 ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad 

 ouders worden één keer per vier jaar op tevredenheid geënquêteerd 

 er is een schoolgids en een schoolkalender 

 er is een actuele website 

 wij kennen een klachtenregeling  

Stichting PrimAH staat voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat hart voor kinderen en hart 

voor personeel centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven 

verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die in de scholen zichtbaar zijn. In al ons 

handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan verbetering van het 

onderwijs, met goede schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal-

emotionele ontwikkeling van de kinderen als meetbaar gevolg. Dit doen we in een cultuur waarin 

we open staan voor nieuwe ideeën en veranderingen 

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt obs J Emmens bij aan de maximale 

ontplooiing van alle talenten van kinderen. Hierbij is het de plicht van obs J Emmens constant te 

werken aan de verdere verbetering van het onderwijs. 
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Het onderwijspersoneel heeft hierbij een centrale rol. Leerkrachten worden gestimuleerd zich 

maximaal te ontplooien, waardoor er kwalitatief goed onderwijs plaatsvindt.  

4.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Positief Ik ben trots op PrimAH en straal dat uit. 10 

Toelichting • Tevredenheidspeiling • verslagen gesprekscyclus 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Positief Ons team is trots op de PrimAH en straalt 
dat uit. 

10 

Toelichting • Tevredenheidspeiling • verslagen gesprekscyclus 

Samen met elkaar in 

gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Met-elkaar-in-

gesprek 
Op onze school zijn we met elkaar in 

gesprek volgens de richtlijn van de ‘met-
elkaar-in-gesprek-cultuur’. 

10 

Toelichting • Richtlijn in-gesprek-met-elkaar • Functioneringsgesprekken • MR peiling 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Bekend beleid Ons team en de MR zijn bekend met de Big 
5 en de 4 grote projecten uit het strategisch 
beleidsplan. 

9 

Toelichting Peiling MR en team 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Zichtbaar Op website van onze school is belangrijke 
informatie over de school. 

9 

Toelichting • Peiling ouders/mr/team • Controle op inhoud website 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Zichtbaar Ouders hebben toegang tot afgeschermde 
info over de school via een digitaal portal. 

0 

Opmerking Vanaf januari 2016 starten wij met een digitaal ouderportaal. Op dit moment 
loggen ouders met een wachtwoord in op de website om foto's te bekijken. 

Toelichting Aanschaf digitale portal en functioneren portal 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Lerend Ons team wisselt ervaring en kennis uit op 
PrimAHnet. 

10 

Opmerking Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken alle teamleden met PrimAH net. 

Toelichting Inzage in gebruiksgegevens PrimAHnet 
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Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Herkenbaar We slaan een brug naar de omgeving en 
onze school wordt ervaren als een ‘sieraad’ 
in het dorp en haar omgeving. 

8 

Opmerking Onze school is gehuisvest in MFC de Spil. In het MFC zijn meerder partijen 
gehuisvest. Hierdoor is het eenvoudig om contact te leggen met bewoners 
van het dorp. Ook worden dorpsbewoners regelmatig uitgenodigd om 
activiteiten bij te wonen. 
 

 

Toelichting • Peiling bewoners, betrokkenen • Tevredenheid en deelname georganiseerde 
activiteiten/bijeenkomsten betrokkenen 

Samen met elkaar in 
gesprek zodat 
leerlingen, ouders en 
personeel zich gehoord 
voelen 

Betrokkenheid Ik werk volgens de uitgangspunten van het 
Statement Vertrouwen. 

10 

Toelichting Functioneringsgesprek/VHM schooldirecteur 

 

4.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Ouders hebben toegang tot afgeschermde info over de school via een digitaal 
portal. 

De school in haar 
omgeving 
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5. Middelen en voorzieningen 

Context 

Adequate huisvesting is een essentiële randvoorwaarde voor het geven van kwalitatief goed en 

verantwoord onderwijs. Dit valt onder verantwoordelijkheid op stichtingsniveau. Daarnaast wordt 

de rol van ICT in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt ook de nodige investeringen en 

onderhoud en elke school zal hierop ook eigen beleid moeten ontwikkelen. 

5.1 Wat is onze visie op dit domein? 

De belangrijkste verdeling in kostensoorten is die tussen personele kosten en materiële kosten.  

Personele kosten 

Ten aanzien van personele kosten zijn de volgende onderdelen van belang: 

 salariskosten 

 bedrijfsgezondheids- en arbozorg 

 vervanging en ziekteverzuim 

 ontwikkeling, coaching en scholing 

 reis- en verblijfskosten 

 cafetariamodel en attentieregeling 

Voor de inzet van personeel op de scholen is de beleidsnotitie Formatie op Maat leidend en de inzet 
wordt op bestuursniveau bepaald.  

Materiële kosten 

OLP-B (onderwijsleerpakket B) 

Hieronder vallen de kosten voor de aanschaf van lesmethodes. De middelen worden op 

bovenschools niveau beheerd. Op grond van een meerjarenbegroting, die de schooldirecteur 
jaarlijks indient, kunnen na overleg met de beleidsmedewerker onderwijs, methodes worden 
aangeschaft. 

De vergoeding in de lumpsum volgens de oude Londo-bekostiging is de norm.  

Huisvesting 

Adequate huisvesting en onderhoud van het schoolgebouw is een essentiële randvoorwaarde voor 

het geven van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. Het huisvestingsbeleid valt onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het goed 
beheer van het schoolgebouw en - terrein. Aan de gemeentelijke dienst voor Openbare Werken is 
uitbesteed dat zij: 

 de schoolgebouwen eens in de 2 jaar inspecteren; 

 het meerjaren onderhoudsprogramma opstellen (a.d.h.v. de inspecties); 

 de uitvoering van regulier en groot onderhoud initiëren. 

Op voorstel van de directie kunnen zaken worden aangepakt. Daarbij moet echter rekening worden 
gehouden met het algemeen beleid van het bevoegd gezag.  

Zelfbeheerbudget 

Een aantal onderdelen van de lumpsum financiering is gemandateerd aan de schooldirecteuren, het 
zogenaamde zelfbeheerbudget. Het gaat hierbij om de budgetten voor: 
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 jaarlijkse uitgaven onderwijsleerpakket (OLP-A). Hieronder vallen de kosten voor aanschaf 

van dagelijkse leermiddelen (pennen, potloden, schriftjes etc.) en andere 

inrichtingsartikelen.  

 ict-vergoeding. Hieronder vallen dagelijkse kosten die te maken hebben met ict.  

 klein herstel-onderhoud schoolgebouw. Kleine kosten die in eigen beheer kunnen worden 
uitgevoerd worden hieruit betaald.  

 overige uitgaven. Hieronder vallen bijv. kosten m.b.t. telefoon, porti, reiskosten en 

schooltelevisie.  

 TSO-middelen. Hieronder vallen kosten die te maken hebben met de aanschaf van 
materiaal voor het overblijven. 

Bij de uitvoering van het zelfbeheer zijn de volgende afspraken vastgelegd: 

 De budgetten worden jaarlijks bovenschools vastgesteld. 

 De nota’s van het zelfbeheerbudget worden betaald van de eigen schoolrekening.  

 De schooldirecteur legt halfjaarlijks verantwoording af over het zelfbeheerbudget aan de 
beleidsmedewerker financiën. 

De overige gelden, zoals b.v. de groepsafhankelijke gelden (onderhoud, schoonmaak, meubilair, 
elektriciteit, verwarming e.d.) worden beheerd op bovenschools niveau. 

Sponsoring 

Voor het bedrijfsleven kan de school aantrekkelijk zijn om te benaderen voor sponsoring, de jeugd 

is immers een aantrekkelijke doelgroep. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen en/of diensten, 
die een sponsor verstrekt aan de school/het bevoegd gezag. In sommige gevallen kan een 
tegenprestatie van de school worden verlangd en is het van belang af te wegen of sponsoring in 
het belang is van de kinderen en of het verantwoord is de kinderen/de ouders met een 
tegenprestatie (b.v. reclame) te confronteren. Schenkingen vallen niet onder sponsoring. 

Mocht de school sponsoring overwegen dan wordt bekeken of sponsoring verenigbaar is met de 
doelstellingen van de school. Overwogen wordt of de sponsoring in overeenstemming met de 
goede smaak en het fatsoen is en of de objectiviteit gewaarborgd is. 

ICT 

Daarnaast wordt de rol van ICT in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt ook de nodige 
investeringen en onderhoud waarop wij als school ook eigen beleid moeten ontwikkelen. 

Op het gebied van ICT worden we ondersteund door Picto en de bovenschoolse ICT coördinator. 

De automatiseringsprocessen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de ICT-
coördinator. 

In alle klassen hebben we de beschikking over digiborden. Daarnaast bevinden zicht in alle klassen 
leerlingcomputers en hebben we de beschikking over een schoollaptop, 

Voor de diverse methodes hebben we software licenties afgesloten. De software wordt dagelijks op 
zowel leerkrachtniveau als leerlingniveau gebruikt. 

Huisvesting 

Obs J. Emmens is een dorpsschool. Dit wil zeggen dat de school zich richt op het dorp 

Gasselternijveen. In het schooljaar 2013-2014 zijn we verhuisd naar MFC de Spil. Het dorp kent 
twee basisscholen; de christelijke basisschool Het Kompas en de openbare basisschool J. Emmens. 

Beide scholen zijn gehuisvest in MFC De Spil. Het MFC is centraal gelegen in het dorp. De andere 
kernpartners van het MFC zijn Buurtzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek, Stichting 
Welzijn Aa en Hunze en Skidkinderopvang.  
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We hebben de beschikking over 4 lokalen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de 

gemeenschappelijke ruimtes in het MFC die o.a. worden gebruikt voor dans, drama en andere 
culturele activiteiten.  

Boven bevinden zich de directiekamer, de administratieruimte en de teamkamer. Ook bevindt zich 
hier een aantal spreekkamers. De computers staan in de klassen. Onze school is een school met 
volop leer-, ontdek- en speelruimte. Het plein is toegankelijk voor alle leerlingen en is voorzien van 
speeltoestellen en bankjes waarop kinderen even tot rust kunnen komen. De jongste leerlingen 
spelen op het kleuterplein. 

De directeur maakt deel uit van het MFC bestuur. Het MFC bestuur heeft een plan voor het 
meerjarenonderhoud opgesteld. Het groot onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. 

5.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Er zijn voldoende 

middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

In control Ik blijf binnen ons zelfbeheerbudget. 10 

Opmerking De school werkt binnen vastgestelde begrotingskaders, welke worden aangereikt 
vanuit het ministerie d.m.v. de lumpsum financiering. 
Het wisselt per periode of we binnen het zelfbeheerbudget blijven. De 
jaarbestelling slokt een groot deel van het budget op. Jaarlijkse licentiekosten 
zijn voor ons ook een grote kostenpost. Door het opbouwen van een buffer en 
door ondersteuning van de ouderraad zijn we financieel gezond. 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

In control De meerjaarlijkse uitgaven (voor OLP-B) 
blijven binnen onze meerjarenbegroting. 

10 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Inzichtelijk Ik heb zicht op de budgetten, inkomsten en 
uitgaven die voor onze school relevant zijn 

10 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Transparant Ik kan de PrimAH begroting uitleggen aan 
mijn team. 

10 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Energiebewust In ons team levert iedereen een actieve 
bijdrage aan de daling van de energielasten. 

8 

Opmerking We hebben meegedaan aan de Energy Challenges en het MFC waarin we 
gehuisvest zijn, is gebouwd volgens de laatste energieneutrale regelgeving. 
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Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 

van kwaliteit te 
voldoen 

Energiebewust De energielasten op onze school zijn 
gedaald. 

10 

Opmerking We zijn verhuisd naar een nieuw gebouw. Dit gebouw is volgens de laatste 
energiezuinige maatregelen gebouwd. In vergelijking tot het vorige 
schoolgebouw zijn de energiekosten gedaald. 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 

voldoen 

Goed onderhouden Ik ben tevreden over het (groot)onderhoud 
van onze school. 

10 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Adequaat Op onze school is het ICT-gebruik doelmatig 
en eigentijds. 

10 

Opmerking PrimAH net wordt gebruikt als intranet voor de school. 
website up to date 
digibord gebruik leerkrachten 
programma's 

 
Aandachtspunt: aantal en kwaliteit vaste computers 

  

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Faciliterend Onze school ervaart dat het stafbureau zorg 
draagt voor adequate voorzieningen. 

10 

  

5.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Al onze doelstelling staan op groen. Het onderdeel middelen en voorzieningen houden we scherp 

door structurele overlegmomenten met o.a. de beleidsmedewerker financiën.  
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6. Management primaire processen 

Context 

Er zijn drie ontwikkelingen die van directe invloed zijn op het primair proces. Allereerst de 

talentontwikkeling. Dit thema is benoemd in het bestuursakkoord van de PO-Raad. De overheid 

stelt extra gelden beschikbaar voor vroegtijdige signalering van talenten en het investeren in 

talentontwikkeling, met name om te zorgen dat ook de leerlingen die hoogbegaafdheid zijn kunnen 

excelleren. 

Het tweede thema betreft de leergroei. De overheid investeert in ontwikkelingen waarbij scholen 

nog meer dan voorheen hun onderwijs gaan afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen en 

leergroei over langere perioden zichtbaar gaan maken. 

Het derde thema is wetenschap en techniek. De overheid heeft als doelstelling dat in 2020 op alle 

basisscholen structureel aandacht wordt besteed aan wetenschap en technologie. Om dit te 

bereiken wordt door de overheid budget vrijgemaakt. 

6.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Onderwijs dat PrimAH past 

We dragen zorg voor Passend Onderwijs in de breedste zin van het woord. We zorgen dat we 

voldoen aan de richtlijnen van het ministerie, maar doen dat vanuit een eigen visie op 

onderwijskwaliteit, waarbij “hart voor kinderen” leidend is. 

Ieder kind mag er zijn en heeft recht op maximale ontwikkelmogelijkheden op alle terreinen. Het is 

van belang dat er evenwicht is in het aanbod van de vakken. De laatste jaren is onder de noemer 

van “opbrengstgericht werken” de focus gelegd op taal en rekenen. Dit heeft zijn vruchten 

afgeworpen. De tijd is nu rijp om het accent iets te verleggen en te focussen op de totale 

ontwikkeling van het kind. 

Voor een goede ontwikkeling van kinderen is het tevens van belang te zorgen voor een veilige 

leeromgeving met structuur, rust, ruimte, regels en voorspelbaarheid. 

De leerkracht maakt het passend 

We benaderen de kinderen vanuit een positieve grondhouding. De leerkrachten weten wat een kind 

nodig heeft en passen het aanbod hierop aan. Al onze leerkrachten werken volgens het directe 

instructie model (ADIM). Ze zijn geschoold in het omgaan met verschillen. Ze leren van elkaar en 

vormen samen een op elkaar afgestemd onderwijsteam. 

Klasse!Management 

De leerlingen zijn onder aansturing van de leerkracht verantwoordelijk voor het groepsproces in de 

klas en zijn samen deel van het geheel. Voor een gedeelte zijn ze eigenaar van hun eigen 

leerproces. Wanneer dat goed georganiseerd is spreken we van Klasse!management. 

Handelingsgericht werken (HGW) 

Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen 

verbeteren. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. 

HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de 

kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. 
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Ook is het belangrijk dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op scholen, 

onder andere bij het maken en uitvoeren van groeps- en individuele handelingsplannen. Daarom is 

de HGW-cyclus ontwikkeld, om de zorg op groepsniveau en individueel niveau goed te regelen. 

Groepsplannen 

We zijn aan de slag gegaan met opbrengst- en handelingsgericht werken. Een middel voor het 

opbrengstgericht- en handelingsgericht werken dat wordt ingezet is het groepsplan. Hierin is het 

onderwijskundig handelen ten aanzien van een groep voor (meestal) een halfjaar vastgelegd. Dat 

handelen moet in lijn zijn met de leer- en sociale opbrengsten die de school wil bereiken met haar 

leerlingen. In het groepsplan is weergegeven welke inhoudelijke doelen de leerkracht met zijn 

groep nastreeft. In het dagelijks handelen draait het allemaal om het bereiken van de lesdoelen 

met in het achterhoofd het behalen van de thema- en methodeblokdoelen, de tussendoelen uit de 

leerlijn en tenslotte de vaardigheidsgroei van alle leerlingen in de groep. Wanneer daartoe 

aanleiding is. Woren de doelen tussentijds bijgesteld. 

Activerend 

Een effectieve instructie kan niet zonder zorgvuldige planning en efficiënte tijdsindeling. Bij 

activerende directe instructie doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een interactieve 

manier de stappen in de onderwijsleersituatie. Dit model is gestructureerd opgebouwd in zeven 

fasen: 

 Terugblik. De onderwijsactiviteit start met het ophalen van voorkennis en/of het bespreken 

van het voorgaande werk. 

 Oriëntatie. De leerkracht presenteert het onderwerp van de les. De leerkracht geeft een 

lesoverzicht met eindtijd. Ook benoemt de leerkracht de lesdoelen en bespreekt de 

leerkracht het belang van de lesstof. 

 Instructie. In kleine stappen onderwijst de leerkracht de leerstof. 

 Begeleide inoefening. Onder begeleiding van de leerkracht oefenen de leerlingen de zojuist 

aangeboden leerstof. 

 Zelfstandige verwerking. In deze fase gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. 

 Evaluatie. Daarna komt de nabespreking van de dingen die goed en minder goed gingen. 

Laat de leerlingen dit zelf benoemen. Controleer of het lesdoel bereikt is. 

 Terug- en vooruitblik. De leerkracht plaatst de les in de context van de andere lessen en 

geeft aan welke vervolgactiviteit komt. 

Coöperatief leren 

Coöperatief leren stimuleert dat leerlingen actief informatie verwerven, bewerken, toepassen of 

oefenen. Doordat de leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk 

begrip uit te leggen en hun gedachten onder woorden brengen, ondergaat de leerstof een 

persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer betekenis voor de leerling. 

Coöperatief leren stimuleert de interactie tussen de leerlingen. Ook sociale en communicatieve 

vaardigheden worden door de interactie bevorderd. Coöperatief leren bevordert een positief 

pedagogisch klimaat. Door regelmatig coöperatieve werkvormen toe te passen wordt duidelijk dat 

het belangrijk is samen te werken aan activiteiten en samen doelen te bereiken. Kinderen leren 

elkaar beter kennen en er ontstaan meer onderlinge relaties. Door te ervaren dat je met 

verschillende leerlingen prettig samen kunt werken, ook met kinderen die heel anders zijn dan 

jijzelf, ontstaat respect en waardering voor elkaar. 
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Onderwijsvisie 

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt obs J Emmens bij aan de maximale 

ontplooiing van alle talenten van kinderen. Hierbij is het de plicht van obs J Emmens constant te 

werken aan de verdere verbetering van het onderwijs. 

Het onderwijspersoneel heeft hierbij een centrale rol. Leerkrachten worden gestimuleerd zich 

maximaal te ontplooien. 

Leerstofaanbod en differentiatie 

De methoden die wij gebruiken zijn actueel en voldoen aan de eisen die de overheid verlangt. In de 

begroting die wij ieder jaar opstellen staat beschreven wanneer wij een methode vervangen. Bijna 

ieder schooljaar wordt er één methode vervangen door een nieuwe uitgave of een andere methode. 

De boeken en materialen zijn qua inhoud en uitvoering zo gekozen dat leerkrachten en leerlingen 

er met plezier mee werken, functioneel is en toegesneden op het onderwijskundig beleid van de 

school en de populatie 

Kinderen kunnen alleen tot leren komen als ze zich veilig en gerespecteerd voelen. Daarom is de 

sfeer waarin wordt lesgegeven erg belangrijk. 

Op school en in de klassen werken we gestructureerd en voorspelbaar. Er zijn duidelijke afspraken 

en regels. We hechten veel waarde aan orde, regelmaat en rust. We sluiten aan op wat het kind al 

kan en we benaderen de kinderen positief. Ons klassenmanagement, de instructie en de interactie 

zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen. 

De leerprestaties worden in onze school veelvuldig en op systematische wijze geëvalueerd. Wij 

maken gebruik van een leerlingvolgsysteem van Esis. 

Het onderwijs is in de groepen 1/2 thematisch ingericht volgens een beredeneerd aanbod, waarbij 

de thema’s zo zijn gekozen dat zij zich dicht bij de belevingswereld van het kind bevinden. 

Ons leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen van het primair onderwijs en stelt de leerlingen 

in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Indien leerlingen 

niet in staat zijn de kerndoelen te realiseren zal dit blijken uit de interne leerroute die we dan voor 

hen hebben uitgestippeld. 

Naast de genoemde methoden is er ook een uitgebreid aanbod aan ICT-programma’s, die bijna alle 

leergebieden bestrijken. 

Bij de keuze van onze methoden en de aanschaf van computersoftware houden wij rekening met 

onze schoolpopulatie. 

Wij gebruiken moderne hulpmiddelen om de diverse vaardigheden aan te leren. Zo werken we met 

timetimers en is in het schooljaar 2014-2015 voor alle leerlingen een uitgestelde aandacht blokje 

aangeschaft. 

De gebruikte methoden staan in de schoolgids vermeld. 

De voorbereiding op de Nederlandse samenleving wordt gestalte gegeven door projecten rond 

Prinsjes dag, adopteer een monument, gastlessen, en het inspelen op de politieke actualiteit. 

Daarnaast gaan de leerlingen van groep 8 ieder jaar naar de raadszaal van het gemeentehuis om 

in gesprek te gaan met de burgemeester en/ of de wethouders.  
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Maatschappelijk burgerschap vindt plaats tijdens activiteiten in school en in de omgeving. Zo 

worden ouders en andere belangstellenden voor de presentaties verwelkomd door de leerlingen 

zelf, worden ouders begeleid bij het ophangen van de jassen en voorzien van een kop koffie. 

Verschillende activiteiten vinden plaats tussen leerlingen en bewoners uit het dorp; bezoek 

bibliotheek, workshops op locatie en de pannenkoekendag. 

Maatschappelijk burgerschap verder weg vindt plaats door 2 keer per jaar kleding in te zamelen 

voor het Liliane fonds, door het verkopen van de kinderpostzegels, door actief te lezen in de 

Samsam en door gesprekken tijdens de HVOlessen en GVO lessen.  Deze activiteiten worden 

begeleid door de leerkracht/ of een deskundige. 

We hebben contact met de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs en schoolmaatschappelijk 

werk. Daarnaast hebben we contact met andere organisaties waaronder de Inspectie van het 

Onderwijs, de sportverenigingen, Stichting Welzijn Aa en Hunze, Kunst en Cultuur Drenthe en de 

gemeente Aa en Hunze. 

Lesroosters 

De lesroosters zijn opgesteld met het totaal aantal geplande uren per week. De roosters zijn 

opgenomen in de klassenmap. Onze roosters zijn zo opgesteld dat we voldoen aan de wettelijke 

eisen. Jaarlijks publiceren wij in onze schoolgids het rooster van vakanties en vrije dagen. Deze 

opzet wordt (jaarlijks) met de medezeggenschapsraad besproken. 

De leerlingen op onze school maken de volgende uren per week: 

1. groep 1                              22,00 uur 

2. groepen 2, 3 en 4 uur         24,00 uur 

3. groepen 5 t/m 8                 26,00 uur 

Ten aanzien van de verplichte onderwijstijd schrijft de wet voor, dat er in moet worden voorzien 

dat 

1. de groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen; 

2. de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur onderwijs in 4 jaar ontvangen; 

3. de kinderen ten hoogste 5, 5 uur per dag onderwijs mogen 

ontvangen.                                                         

 

Pauze 
Wij pauzeren iedere ochtend van 10.15 tot 10.30 uur. De leerlingen spelen bij mooi weer buiten 
onder toezicht van twee leerkrachten. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen klas. 

Zoemer: 

De zoemer gaat 5 minuten voor schooltijd. Alle leerlingen gaan dan naar binnen en om half negen 

gaat de tweede zoemer. Dit is het teken dat de lessen daadwerkelijk beginnen. 

Aangezien niet alle kinderen hetzelfde aantal uren per jaar naar school moeten, verschillen de 

lesuren. 

Groep 1:           

1. elke morgen van 8.30 tot 12.00 uur 

2. woensdag tot 12.30 uur 
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3. deze kinderen hebben alleen maandagmiddag en dinsdagmiddag school van 13.15 tot 

15.15 uur. 

Groep 2, 3 en 4: 

1. elke morgen van 8.30 tot 12.00 uur 

2. woensdagmorgen tot 12.30 uur 

3. 's middags van 13.15 tot 15.15 uur 

4. woensdag- en vrijdagmiddag geen school 

Groep 5 t/m 8 

1. elke morgen van 8.30 tot 12.00 uur 

2. woensdagmorgen tot 12.30 uur 

3. 's middags van 13.15 tot 15.15 uur en op de woensdagmiddag geen school 

Als bijlage is een rooster opgenomen, hierin staat beschreven hoeveel tijd besteed wordt aan de 

verschillende leer- en vormingsgebieden. 

6.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

Factor PI Doel S 

We leveren 

kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons  

A-DIM  Ik monitor het Activerende Directe 

Instructiemodel conform de richtlijnen van de 
stichting.  

10  

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons  

Doelgericht  Onze leerkrachten zijn in staat om kwantitatieve 
en kwalitatieve doelen te formuleren voor hun 
groep.  

9  

Opmerking We werken met groepsplannen. Daarnaast vinden er met grote regelmaat 
zorgvergaderingen plaats en wordt bij alle leerkrachten de vaardigheidsmeter 
afgenomen. 
Tijdens de teamvergaderingen wordt de voortgang van het onderwijs regelmatig 

besproken en worden prioriteiten gesteld voor de komende jaren. 
Onze school werkt voortdurend aan de verbetering van haar onderwijs, zodat 
kwalitatief goed onderwijs gewaarborgd blijft. Het instructiegedrag van de 
leerkrachten wordt daarbij ook kritisch bekeken.  
 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons  

Analyse  Onze leerkrachten zijn in staat om de resultaten 
en opbrengsten van hun groep te analyseren en 
hier doelgerichte acties op te ondernemen.  

10  

Opmerking Door het werken met groepsplannen komen we tot verdieping en verbreding. 
Daarnaast kijken we kritisch naar onze hulpmiddelen en gaan we een plan maken 
hoe wij omgaan met leerlingen die zowel onder als boven het gemiddelde scoren. 
Vanuit Cedin worden we begeleid om het niveau van onze groepsplannen op een 
hoger niveau te brengen. 
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Factor PI Doel S 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons  

Opbrengstgericht  Onze school werkt opbrengstgericht volgens de 
PrimAH richtlijnen.  

0  

Opmerking De PrimAH richtlijn is nog niet opgesteld. 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 

ontwikkelen we 
ons  

Inspectieproof  Op onze school wordt het toezichtskader van de 
onderwijsinspectie aantoonbaar als minimale 
standaard voor onderwijskwaliteit gehanteerd.  

10  

Opmerking Normering bij kinderen via normen toezichtskader inspectie, Cito norm en 
school/stichtingnorm. 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons  

Effectief  Op onze school is een adequaat beleid ter 
voorkoming van pesten en we reageren effectief 
op pestproblematiek.  

10  

Opmerking Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. 
Belangrijk daarbij is dat het kind graag naar onze school gaat. Wij willen onveilig 
gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Zo 
hebben wij gedragsregels opgesteld waar leerlingen, ouders, schoolleiders en 
leraren het over eens zijn geworden en stemmen we ons onderwijsaanbod af op 

de wensen en mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van het 
pestprotocol wordt gericht aandacht besteed aan het voorkomen van pestgedrag, 
maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt 
De komende periode willen we het pestprotocol up to date maken. 
We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met de Gouden Weken 
Onze school wil de veiligheid van de leerlingen en het personeel zo goed mogelijk 
garanderen. Hiervoor hebben wij een aantal documenten op schoolniveau 
gemaakt: 
• een pestprotocol 
• veiligheidsplan. 
• mediaprotocol 

 

 

6.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

 

Nog niet alle doelstellingen staat op groen. Er wordt bovenschools gewerkt aan een 
opbrengstgerichte PrimAH richtlijn. Zodra deze afgerond is, conformeren wij ons aan deze richtlijn. 
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7. Management secundaire processen 

Context 

Elk schoolbestuur heeft een wettelijke zorgplicht – ieder kind moet een passende plek krijgen - en 

elke school moet een schoolondersteuningsprofiel hebben, waarin mogelijkheden en grenzen 

beschreven staan op het vlak van passend onderwijs. Dit is een maatschappelijke opdracht die 

tevens vraagt om sterke samenwerking in de keten onderwijs-zorg. 

7.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Passend Onderwijs: A, B en S leerlingen 

Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons onderwijs de 

behoefte van de kinderen centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat heeft dit kind nodig om 

tot een optimale ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de differentiatie in instructie, de leertijd 

en uitdaging in het aanbod van de leerstof. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, 

werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange 

termijndoelen. Positieve aspecten zijn daarbij van groot belang. Dit gaat niet alleen om de 

positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. 

Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra ondersteuning. Dit komt 

neer op: 

 Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier onderwijsprogramma. 

Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie 

of benodigde basisondersteuning waarbij wordt afgeweken van de standaard differentiatie. 

 Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is en een 

specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt het niveau van de 

basisondersteuning. Uitgangspunt is: “regulier waar het kan, speciaal waar het moet”. 

 In ons Onderwijs Zorg- en OndersteuningsProfiel (OZOP) hebben wij uitgebreid 

omschreven op welke wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze kinderen. Het OZOP 

is in te zien op school en is gepubliceerd op onze website. 

Verwijzing leerling of niet toelaatbaar 

Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet (helemaal) zelf 

kunnen bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel kan. Om in aanmerking te 

komen voor speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een kind een 

toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband geeft deze 

toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.   

Samengevat: 
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Grensoverschrijdend gedrag 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij zowel fysiek als verbaal wangedrag zoals 

bijvoorbeeld: 

Fysiek:   slaan, schoppen, vechten of andere vormen van lichamelijk geweld.  

Verbaal: intimidatie, schelden of alle taalgebruik dat anderen kwetst c.q. negatief benadert. 

Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het welzijn en de 

veiligheid van andere kinderen en van leerkracht in het geding komt, dan stellen we de ouders 

daarvan direct in kennis. Ook de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar worden in kennis 

gesteld wanneer er sprake is van time-out of schorsing. 

Bij incidenten op het gebied van ernstig ongewenst gedrag, dat een direct gevaar vormt voor 

andere kinderen of voor groepsleerkrachten, kan worden besloten tot een time-out en/of een 

schorsing c.q. ontzegging van de toegang van de school. 

We onderscheiden de volgende vormen van time-out en schorsing en het ontzeggen van de 

toegang tot de school: 

1. Time out A (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 

2. Time out B (tijdelijke verwijdering uit de school). 

3. Schorsing 

4. Verwijdering 

In het ‘beleid aanmelding, toelaten, verwijzing en verwijdering’ zijn de richtlijnen en 

stappenplannen ten aanzien van aanmelding, verwijzing en het grensoverschrijdend gedrag 

beschreven. Dat is in te zien op school of via onze website 

Begeleiding naar het VO, schooladvies en centrale eindtoets 

Inleiding 

Sinds het schooljaar 2014-2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht; het is 
leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en 

fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating tot het voortgezet 
onderwijs is dus niet afhankelijk van het resultaat op de eindtoets.  
 
Schooladvies VO 
Elke school formuleert net zoals voorgaande jaren het advies voor het voortgezet onderwijs. 

Echter, vóór de voorjaarvakantie (formeel 1 maart) moeten alle leerlingen een schriftelijk 
vastgelegd schooladvies krijgen. Een standaardbrief is bij deze notitie gevoegd als handvat. Ouders 
worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek om het schooladvies aan te reiken en 
nader toe te lichten. 
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Het schooladvies binnen Stichting PrimAH is in ieder geval gebaseerd op de items zoals die door de  

IB-ers en leerkrachten groep 8 (doelgroepenbijeenkomst) naar voren zijn gebracht, namelijk; 

 resultaat leerlingvolgsysteem CITO van de groepen 6 t/m 8 
 resultaten methode gebonden toetsen groep 6 t/m 8 
 sociaal-emotionele ontwikkeling 
 werkhouding 
 doorzettingsvermogen 
 zelfstandigheid 

 omgaan met huiswerk 
 
De Plaatsingswijzer VO kan gehanteerd worden als hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Dat 
betekent dat wanneer je als school werkt met de plaatsingswijzer, je zelfstandig bepaalt welk 
advies je meegeeft aan de leerling. Met andere woorden, de resultaten van de plaatsingswijzer 
(uitkomst welke leerweg of schoolsoort) kun je overnemen of er beredeneerd van af wijken.  

 
Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus 
alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. 
Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn niet meer toegestaan. Leerlingen waarover twijfel bestaat, 
dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te stromen. 

 
De school neemt het schooladvies gelijktijdig (dus voor 1 maart) op in het onderwijskundig 

rapport, dat een beeld geeft van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-
emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 
 
Heroverwegen schooladvies 
Valt het resultaat op de Centrale Eindtoets hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de 
basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en ouders kan de school het advies 
dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Het is wenselijk dat de vo-school (waar de 

leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken. 
 
Ligt het resultaat van de Centrale Eindtoets onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan 
wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans 
om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen. 
 

Toelating VO  
De VO-scholen mogen bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens als tweede 

gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze 
kunnen wel andere gegevens opvragen, maar deze zijn niet bepalend voor de toelating. 
Met andere woorden, de plaatsingswijzer zoals die op een aantal VO scholen gehanteerd wordt, is 
niet leidend voor het advies of te gebruiken als toelatingscriterium.  
 

Onderwijskundig Rapport (OKR) 
Basisscholen/regio’s kunnen het OKR tegelijk met het schooladvies aan de VO-school verstrekken, 
dus voor 1 maart (de leerlingen en de ouders krijgen het schooladvies al eind groep 7, begin groep 
8). Voordeel hiervan is dat de VO-school tijdig kan bepalen of, en welke, ondersteuning de leerling 
nodig heeft. Nadeel is dat de score op de eindtoets dan nog niet bekend is en dat het schooladvies 
op basis daarvan later nog naar boven kan worden bijgesteld. Deze informatie is ook belangrijk 
voor het OKR. Scholen die hiervoor kiezen, leveren daarom na de eindtoets een aangevuld OKR 

aan de VO-school. 
 
De VO-school krijgt via het onderwijskundig rapport gedetailleerd inzicht in de kennis, 
vaardigheden en ondersteuningsbehoeften van een potentiële leerling. Hierin staan onder meer de 
toets resultaten die een leerling in het verleden heeft behaald. Een VO-school krijgt deze gegevens 
dus altijd te zien, mede omdat dit de VO-school kan helpen om een doorlopende leerlijn te 

realiseren. Ook zijn deze gegevens voor de VO-school belangrijk om de ondersteuningsbehoeften 
van de leerling te kunnen vaststellen. De VO-school mag deze gegevens echter niet gebruiken als 
enig of doorslaggevend criterium bij de beslissing of de leerling wel of niet toelaatbaar is tot een 
bepaalde schoolsoort. Dit wordt beslist aan de hand van het schooladvies. 
 
Geen extra toetsen 
De VO-school neemt voor de toelating geen extra toetsen en testen af om het niveau van de 

leerling nader te bepalen, bijvoorbeeld een toelatingsexamen of een psychologisch onderzoek. Ook 
mag zij, naast de eindtoets, geen extra gegevens als tweede gegeven gebruiken of eisen, 
bijvoorbeeld de Entreetoets (groep 7), toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/
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Basisscholen en VO-scholen hebben alle ruimte om op regionaal of lokaal niveau afspraken te 

maken over de overstap van leerlingen en de gegevens die zij hierbij gebruiken en overdragen. Zo 
kunnen zij afspreken welke gegevens basisscholen gebruiken bij het opstellen van het schooladvies 
en hoe zij deze gegevens in dit advies laten ‘meewegen’. 
 
In de volgende situaties mag de VO-school in het kader van de toelating de kennis en 
vaardigheden van de leerling wél zelf toetsen: 

 Er is voor de leerling geen schooladvies opgesteld en/of de leerling heeft geen eindtoets 
gemaakt, bijvoorbeeld omdat hij van een particuliere school of uit het buitenland komt. 

 Scholen met een bijzonder profiel (dat specifieke kennis en vaardigheden vereist), mogen 
voorafgaand aan de toelating, de profiel specifieke kennis en vaardigheden van leerlingen 
toetsen. Zo mogen bijvoorbeeld tweetalige scholen of Topsport Talentscholen de Engelse 
taalvaardigheid of de sportprestaties van leerlingen toetsen. De school mag niet toetsen of 

de leerling geschikt is voor een bepaald onderwijsniveau (dat staat al in het schooladvies), 
maar alleen of de leerling de vaardigheden beheerst die zijn gerelateerd aan het specifieke 
profiel van de school. 

 
Zorgplicht en Toelaatbaarheidsverklaring vso 

Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen (PO en VO) een zorgplicht voor 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De school moet elke aangemelde leerling met extra 
ondersteunings-behoeften een passende onderwijsplek bieden. Is de school zelf niet in staat om de 
leerling de benodigde ondersteuning te geven, dan moet zij op zoek gaan naar een andere school 

voor deze leerling. Hiervoor werken scholen samen in (regionale) samenwerkingsverbanden. 
Binnen zes weken moet de leerling een passende onderwijsplek hebben. Deze termijn mag met 
maximaal vier weken worden verlengd. 
 
Ouders die hun kind op meerdere scholen hebben aangemeld, moeten aangeven welke school hun 
voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht. Er zijn regio’s waar ouders hun kind maar bij één 
school kunnen aanmelden. 

 
De zorgplicht geldt voor alle leerlingen die zijn ingeloot. Loting gaat dus vooraf aan de zorgplicht. 
 
Om scholen te helpen bij de uitvoering van de zorgplicht, heeft het ministerie van OCW 
stroomschema’s ontwikkeld voor de toelating van leerlingen met speciale 
ondersteuningsbehoeften. 

 

Voor toelating in het vso moet het samenwerkingsverband vo een toelaatbaarheidsverklaring 
afgeven. De school waar een leerling is aangemeld, heeft zorgplicht. In principe vraagt dus de vso-
school (en niet de ouders) deze verklaring aan. Geeft het samenwerkingsverband deze verklaring 
niet af, dan houdt de aanvragende school de zorgplicht. Zowel de school als de ouders kunnen 
bezwaar maken tegen het besluit van het samenwerkingsverband.  
 

Toptalenten sport en cultuur 

Sport en cultuur nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Op hoog niveau presteren 

als toptalent op het gebied van sport en cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. 

Hierdoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat 

tegenover dat de school, in overleg met ouders en leerling, een inhaalprogramma opstelt dat de 

leerling moet verwezenlijken. Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken 

hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. 

Leerlingenzorg 

Schoolspecifieke zorgverbredingfaciliteiten, middelen en kennis. 

De interne begeleider coördineert in onze school de zorg voor leerlingen. Een uitgebreide 

taakomschrijving is te lezen in het Functieboek van de stichting PrimAH. Belangstellenden kunnen 

dit document inzien op school. 
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Het team beschikt over de volgende specialistische kennis: een vakleerkracht gymnastiek, die 

tevens bevoegd is tot het geven van motorische remedial teaching en een onderwijsassistent, die 

naast reguliere zorgtaken de zorg van een leerling met een buidel en de extra onderwijsbehoeften 

voor de gecombineerde groepen, waarvoor we ook een buidel ter beschikking hebben, op zich 

neemt. 

De ICT coach ondersteunt de groepsleerkrachten bij hun werk met computer-programma’s. 

Belangrijke uitgangspunten bij de leerlingenzorg zijn: 

 werken met kinderen betekent dat we de onderlinge verschillen accepteren en weten 

hiermee om te gaan; 

 we hebben extra zorg en aandacht voor kinderen die dreigen buiten de boot te vallen; 

 Een leerkrachten is speciaal belast met de coördinatie van de zorg voor leerlingen (interne 

begeleider); 

 kinderen worden aan de hand van de toetskalender regelmatig gescreend en getoetst om 

leerlingen te volgen en hiaten op te sporen; 

 de leerkracht overlegt met de interne begeleider over een “plan van aanpak” in de groep 

en bij individuele kinderen; 

 de groepsleerkracht bespreekt het (groeps)handelingsplan met de ouders. De hierboven 

beschreven directe vorm van leerlingenzorg vormt de ruggengraat van ons pedagogisch-

didactisch handelen. Uitgangspunt hierbij is het Activerende Directe Instructie Model (ADIM 

genoemd).De leerkracht wordt hierin bijgestaan door de IB.er, de onderwijsassistent en zo 

nodig ook door externe zorgmedewerkers. Het geheel wordt aangestuurd door de directie 

en de IB-er. De registratie van de leerlingenzorg vindt plaats op leerling-, groeps-, en 

schoolniveau: De opbrengsten van ons onderwijs worden door de groepsleerkrachten 

genoteerd in de digitale klassenmap op PrimAH net. De resultaten van de cito-toetsen 

worden ingevoerd in het computerprogramma Esis. Een print hiervan wordt in de 

groepsmap bewaard.   Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt er steeds meer gewerkt met 

groepsplannen. In dit traject werden we begeleid door extern deskundigen van de 

IJsselgroep (2010-2011), daarna zijn verder gegaan in een begeleidings-traject met Cedin. 

In het document “Zo werken wij met groepsplannen” is te lezen hoe dit in de dagelijkse 

praktijk werkt. 

 Soms is het nodig dat een leerling voor een bepaald vakgebied verder gaat met een 

individuele leerlijn; de werkwijze wordt beschreven in dit handboek. 

 De resultaten van de verschillende toetsen worden steeds – samen met de intern 

begeleider - geanalyseerd door de leerkrachten; op basis van deze analyses wordt er een 

groepsplan en/of OOP (ontwikkelingsperspectief) gemaakt. 

 De zorgleerling is die leerling die een IV of V scoort op de cito-toetsen en/of de leerling 

die op de methodegebonden toetsen minder dan 80% goed scoren en/of een 

dyslexieverklaring heeft en/of een Buidel heeft. Niet elke leerling met deze score is per 

definitie een zorgleerling. 

 De resultaten van de methodegebonden toetsen worden bijgehouden op de formulieren die 

bij de desbetreffende methode horen. Sommige daarvan worden ook digitaal ingevuld. 

 De leerlingenzorg is de verantwoordelijkheid van het volledige team, dat steeds nieuwe 

kennis en vaardigheden zal moeten ontwikkelen. 

 Onze school erkent en herkent de verschillen tussen kinderen. De verschillen in 

leermogelijkheden, sociaal-emotioneel functioneren en lichamelijke mogelijkheden maken 
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dat de kinderen verschillen in onderwijsbehoeften. De school streeft er naar dat de 

leerkrachten in staat zijn gedifferentieerde ondersteuning of onderwijs te bieden om 

daarmee passend onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken. 

Het instrument OZOP (OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel) 

OZOP stelt scholen van Stichting PrimAH in staat om leerlingenzorg en de wijze waarop 

leerlingenzorg in school wordt gerealiseerd, inzichtelijk te maken. In het document OZOP wordt 

kort uitgelegd wat een Onderwijsondersteuningsprofiel is en aan welke eisen het moet voldoen. De 

uitwerking van het Referentiekader Primair Onderwijs geeft hierover de volgende uitleg 

(Eindversie, 21 februari 2012): 

“Goed onderwijs impliceert ook goede onderwijszorg. De wet schrijft voor dat iedere school in het 

samenwerkingsverband een Onderwijsondersteuningsprofiel heeft. Onder 

Onderwijsondersteuningsprofiel verstaan we de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de 

basiszorg en de eventuele extra onderwijszorg die een individuele school biedt, eventueel in 

samenwerking met ketenpartners.” 

Daar waar in de wettekst wordt gesproken over een ‘schoolondersteuningsprofiel’ wordt er in het 

referentiekader de term ‘Onderwijsondersteuningsprofiel’ gehanteerd. De AVS heeft er in beginsel 

voor gekozen om de term OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® te gebruiken, maar zal echter in 

haar toekomstige beleidsvoering niet meer spreken van ‘zorg’ maar van ‘ondersteuning’. 

Een Onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs en ondersteuning een 

school haar leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe 

ondersteuning de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning. Daarnaast kan dit Onderwijsondersteuningsprofiel een 

professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. 

De gezamenlijke schoolprofielen geven uiting aan de zorgplicht van de schoolbesturen. 

7.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

 

Factor PI Doel S 

De 
ondersteuning is 
goed geregeld 

Passend Onze school biedt passend onderwijs aan alle 
ingeschreven leerlingen. 

10 

De 
ondersteuning is 
goed geregeld 

Helder Op onze OZOP is begrijpelijk te lezen wat onze 
school wel en niet kan bieden en waar ons team 
zich in wil ontwikkelen. 

8 

De 
ondersteuning is 
goed geregeld 

Bekwaam Onze IB’er is bekwaam om de leerkrachten te 
ondersteunen om passend onderwijs te bieden. 

10 

Opmerking De taak van de IB-er is om de leerlingenzorg binnen de school te coördineren, de 
deskundigheid van de teamleden op het gebied van leerlingenzorg te vergroten, 
leerkrachten bij te staan in de uitvoering van de leerlingenzorg en te adviseren bij het 
schrijven van een handelingsplan voor een leerling. Tevens is de IB-er het eerste 
aanspreekpunt voor de consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) vanuit het PrimAH 
Exptertise Team en de scholen voor speciaal onderwijs. 
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De 
ondersteuning is 
goed geregeld 

Ondersteunend Ons team krijgt effectieve ondersteuning van het 
PrimAH Expertise Team. 

9 

De 
ondersteuning is 
goed geregeld 

Effectief Onze school krijgt effectieve ondersteuning van 
het stafbureau. 

8 

De 
ondersteuning is 
goed geregeld 

Functioneel Onze ICT’er is bekwaam om de leerkrachten te 
ondersteunen op het functioneel gebruik van ICT. 

10 

 

7.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Alle doelstellingen staan op groen. 
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8. Waardering personeel 

Context 

Het is van belang dat leerkrachten hun werk goed doen en dat lukt vooral als zij plezier houden in 

hun werk. Dat wil zeggen: hun werk aankunnen, blijvend uitdagingen zien en stimulans ervaren 

om hun vakmanschap te vergroten. Het is bekend dat het niet volstaat de toets van tevredenheid 

alleen aan direct leidinggevenden over te laten. Het is beter om een objectieve testmethode te 

gebruiken. Tevredenheidsmeting is hierin het geëigende middel. Tevredenheid beïnvloedt de 

kwaliteit namelijk direct. Ook de tevredenheid van leidinggevenden en overig personeel wordt 

gemeten. 

8.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Wij hebben heel tevreden medewerkers, en toch blijven we een vinger aan de pols houden, omdat 

we weten hoe belangrijk het is dát men tevreden is. Daarin sluiten we ons helemaal aan bij wat 

hierboven in de contextbeschrijving staat! We vragen medewerkers  1 keer per 4 jaar een 

tevredenheidsenquête in te vullen.  

We doen aan benchmarking: we vergelijken onze resultaten met de landelijke cijfers en kijken op 

welke punten we het beter of slechter doen en verbinden daar conclusies aan. Waar nodig werken 

we aan verbetering.  

 

8.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

 

Factor PI Doel S 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie  

Tevreden  Op onze school is het rapportcijfer uit de 
personeelstevredenheidspeiling minimaal gelijk aan 
het landelijke gemiddelde.  

9  

Opmerking Score 2010 7,1 
Score 2014 7,2 
 
Referentie alle scholen 6,8 
 
Schoolklimaat 2014 8,4 

Referentie alle scholen 7,4 
 
Rapportcijfer voor de school : 8,4 (2010 8,5)  
Referentie alle scholen 7,6 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie  

Zichtbaar  In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de 
acties voortkomend uit de 
personeelstevredenheidspeiling concreet beschreven.  

10  

Opmerking Op stichting niveau nemen we werkdruk serieus en wordt actie ondernomen. 

We kijken kritisch naar hoe we effectiever kunnen vergaderen.  
Onze interne informatiestromen hebben we onder de loep genomen. 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie  

Gewaardeerd  Onze teamleden voelen zich door mij gewaardeerd.  8.9  
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Factor PI Doel S 

Opmerking De directeur wordt door alle medewerkers gewaardeerd t.a.v. leidinggevende 
capaciteiten en ondersteuning (89%) 
Relatief veel medewerkers zijn ontevreden over de aanspreekbaarheid van de 
directeur (2014 was de directeur werkzaam op 2 scholen waardoor hij weing 
aanwezig was op school). 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie  

Veilig  Onze teamleden voelen zich veilig in onze school en in 
de directe omgeving van school.  

9  

8.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Op onze school is het rapportcijfer uit de personeelstevredenheidspeiling minimaal 
gelijk aan het landelijke gemiddelde. 

De focus op de 
totale ontwikkeling 
van kinderen 
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9. Waardering klanten 

Context 

Waardering door klanten meten is belangrijk en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats 

gaat het om een vorm van ‘customerservice’. Zijn de ouders tevreden? Zouden ze de school 

aanraden? Zo bezien is tevredenheidsonderzoek een marketinginstrument. 

Omdat het hier om ouders van leerlingen gaat, is het meten van tevredenheid om nog een reden 

van belang. Oudertevredenheid heeft namelijk ook directe invloed op de resultaten van de school. 

Als ouders zich positief betrokken voelen bij school, presteren hun kinderen beter. 

9.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Aangezien wij het belang van tevredenheid van ouders onderschrijven, vragen we ouders 
tweejaarlijks een oudertevredenheidsenquête in te vullen. Ook leerlingen leggen we tweejaarlijks 

een tevredenheidsonderzoek voor in de vorm van een enquête.  

 
Net als bij de medewerkerstevredenheid, doen we hier aan benchmarking: we vergelijken onze 
resultaten met de landelijke cijfers en kijken op welke punten we het beter of slechter doen en 
verbinden daar conclusies aan. Waar nodig werken we aan verbetering. Ook hier is onze ambitie is 
om boven het landelijk gemiddelde te scoren.  

Waardering door ouders 

Achtergrondgegevens 

OBS J. Emmens heeft deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep 

bevat gegevens van 94646 ouders en verzorgers van 1367 scholen. 

Van OBS J. Emmens hebben 36 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Deze 36 ouders 

hebben de vragenlijst voor 47 leerlingen ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 18 ouders 

met een kind in de bovenbouw en van 29 ouders met een kind in de onderbouw. Het 

responspercentage voor de peiling is 62%. Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is 

minder dan 95%. De uitslag dient derhalve met enige terughoudendheid te worden 

geïnterpreteerd. Meer informatie over het betrouwbaarheidsniveau vindt u achterin de rapportage. 

Waardering en betrokkenheid 

Algemene tevredenheid 

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.56. OBS J. 

Emmens scoort gemiddeld 8.61. De waardering van de ouders voor OBS J. Emmens is daarmee 

1.05 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Rapportcijfer 

Rapportcijfer voor de school 

• Van de ouders geeft 97 procent aan dat men zich goed thuis voelt op OBS J. Emmens 

(landelijk is dit 87%). 

• 100 procent van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 95%). 
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• Van de ouders is 98 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt. 

Ouderbetrokkenheid 

 69 procent van de ouders is regelmatig actief als hulpouder of commissielid. 

 75 procent bezoekt vaak een ouderavond of open dag van de school. 

 97 procent leest onze nieuwsbrief vaak. 

 79 procent helpt hun kind regelmatig met huiswerk, opdrachten of werkstukken. 

Belangrijkheid schoolkeuzemotief en imago van de school 

De zorg en aandacht die de school voor de leerlingen heeft is voor ouders het belangrijkste motief 

om voor OBS J. Emmens te kiezen. 

Volgens 97 procent van de ouders staat de school goed bekend in de wijk. 92 procent van de 

ouders vindt de schriftelijke informatie aantrekkelijk en voor 86% van de ouders is het goed 

duidelijk wat de school te bieden heeft. 

Waardering door leerlingen 

Achtergrondgegevens 

OBS J. Emmens heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige 

referentiegroep bevat gegevens van 65198 leerlingen van 1093 scholen. 

Van OBS J. Emmens hebben 44 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 17 uit groep 7 en 8. 

De responsgroep bestond uit 45% jongens en 55% meisjes. 

Waardering en betrokkenheid 

Algemene tevredenheid 

De resultaten geven een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen OBS J. Emmens 

waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is 8.06. OBS 

J. Emmens scoort gemiddeld 8.80. De waardering van de leerlingen voor OBS J. Emmens is 

daarmee 0.74 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Het rapportcijfer dat de leerlingen aan OBS J. Emmens geven vergeleken met het rapportcijfer dat 

de leerlingen van de referentiegroep ‘Alle scholen’ aan hun school geven. 

‘Rapportcijfer’ voor de school. 

OBS J. Emmens 

Alle scholen 

• Van de leerlingen vindt 77% dat je op OBS J. Emmens veel leert (landelijk is dit eveneens 

77%). 

• Volgens 91% zijn hun ouders tevreden over de school; 2% denkt dat hun ouders niet 

tevreden zijn (landelijk zijn deze percentages 79% en 4%). 
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• Van de leerlingen denkt 23% soms of vaak ‘zat ik maar op een andere school’; 77% denkt dit 

bijna nooit. De landelijke percentages zijn respectievelijk 29% en 70%. 

• 77% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit 75%. 

Oordeel van de leerlingen 

In deze paragraaf wordt de tevredenheid van de leerlingen over het betreffende onderwerp 

weergegeven. 

De lessen en de vakken 

Van de leervakken vinden de leerlingen van OBS J. Emmens ‘Techniek’ het leukst. Ook hoog scoren 

de volgende vakken: ‘Het vak biologie’ en ‘Het vak rekenen’. 

Minder enthousiast zijn de leerlingen over ‘Godsdienstles/Levensbeschouwing’ en ‘Het vak taal’. 

Van de werkvormen zijn de leerlingen het meest enthousiast over ‘Werken met de computer’ en 

‘Samenwerken’. 

Van de vormende vakken vinden de leerlingen ‘Excursies’ en ‘Gymnastiek’ het leukst. 

De groep en de klas 

Het grootste deel van de leerlingen, namelijk 93%, heeft het behoorlijk tot goed naar de zin in zijn 

of haar groep. Van de leerlingen geeft 66% aan dat ze veel vriendjes en vriendinnetjes op school 

hebben. 

Ten aanzien van de sfeer in de klas scoort ‘Duidelijkheid regels’ de hoogste gemiddelde 

waardering. Het meest kritisch zijn de leerlingen over de ‘Rust in de klas’. 

Welbevinden 

Van al onze leerlingen geeft 50% aan met plezier naar school te gaan; 30% antwoordt ‘gaat wel’ 

en 20% vindt schoolgaan niet zo leuk. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk: 44%, 41% en 

14%. Op de vraag of er genoeg leuke dingen op school te doen zijn antwoordt 64% ‘Ja’; 27% ‘gaat 

wel’ en 9% ‘niet zo’. 

77% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, 20% is wel eens bang op het schoolplein. 

Ten aanzien van het pesten op school geeft 39% aan soms wel eens gepest te worden, 7% geeft 

aan vaak gepest te worden. Landelijk is dit resp. 23% en 6%. Tevens geeft 16% aan soms zelf wel 

eens te pesten en 2% pest zelfs vaak. Landelijk is dit resp. 15% en 1%. Via internet wordt 14% 

soms gepest en 0% vaak. 20% van de leerlingen vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij 

gepest wordt. Wij werken met een pestprotocol. 

De leerkracht 

Als de leerlingen om een oordeel over de eigen leerkracht wordt gevraagd, geeft 80% aan dat deze 

best aardig is (18% antwoordt ‘gaat wel’ en 2% ‘niet zo’); 82% vindt dat de juf/meester behoorlijk 

goed kan uitleggen (16% antwoordt ‘gaat wel’en 2% ‘niet zo’) en 57% vindt hem of haar best wel 

streng. Ook vindt 70% van de leerlingen dat de leerkracht over het algemeen helpt als dat nodig is 

en doorgaans extra opdrachten geeft als je snel klaar bent (84% vindt dat hij/zij dat soms tot vaak 

doet). 64% van de leerlingen vindt dat ze genoeg hulp krijgen bij het werken met de computer. 
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De school 

Ten aanzien van het schoolgebouw en het schoolplein zijn de leerlingen het meest enthousiast over 

‘Inrichting van de school’ en ‘Hygiëne in school’; 

Het meest kritisch zijn de leerlingen over ‘Aantrekkelijkheid schoolplein’ en over ‘Veiligheid van de 

weg naar school’. 

Hobby's en vrije tijd 

Als de leerlingen thuis zijn leest 41% van onze leerlingen vaak een boek, 55% kijkt vaak televisie 

en 43% speelt vaak computerspelletjes. Landelijk is dat respectievelijk 43%, 61% en 45%. 

De computer wordt door 41% van onze leerlingen thuis ook voor schoolwerk gebruikt. Landelijk is 

dit 69%. Internet wordt door 93% van onze leerlingen soms tot vaak gebruikt. Landelijk is dit 

95%. 

In hun vrije tijd speelt 73% van onze leerlingen vaak buiten; 89% is lid van een sportclub en 41% 

is lid van een andere club of vereniging. Landelijk is dit respectievelijk 64%, 78% en 38%. 

9.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie 

Tevreden Op onze school is het rapportcijfer uit de 
oudertevredenheidspeiling minimaal gelijk aan het 
landelijke gemiddelde. 

9 

Opmerking Als de ouders tevreden zijn over de school heeft dat ontegenzeglijk zijn positieve 
uitstraling op hun kinderen en uiteindelijk ook op het imago van onze school. 
Samenwerking met en afstemming op de behoeften van onze doelgroep vinden we 
erg belangrijk. 
2014: 8,6 
2010: 7,9 
Referentie alle scholen 7,6. 

  

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie 

Met-elkaar-in-
gesprek 

Op onze school zijn we in-gesprek-met de ouders. 10 

Opmerking Onze school acht het van groot belang om ouders/verzorgers zoveel mogelijk te 
betrekken bij de school. Op verschillende manieren verstrekken wij informatie. 
Twee keer per maand ontvangen ouders een nieuwsbrief, de website wordt 
bijgehouden en wij geven twee keer per schooljaar een schoolkrant uit. Daarnaast 
worden ouders in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond 
en worden ouders uitgenodigd voor tien minuten gesprekken, 6 keer per jaar krijgen 
de kinderen een portfolio mee met eigen werk. 

  

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie 

Met-elkaar-in-
gesprek 

Over de uitkomsten en vervolgacties van de 
oudertevredenheidspeiling zijn we in gesprek met 
elkaar. 

10 
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Opmerking Uitkomsten van het onderzoek zijn in de MR besproken. Verslag van dit onderzoek is 
op de website gepubliceerd en ook in de OR worden een aantal onderdelen 
besproken. 

  

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie 

Zichtbaar In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de 
acties voortkomend uit de oudertevredenheidspeiling 
zichtbaar aanwezig. 

10 

  

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie 

Informatief De nieuwsbrieven van onze school worden door 
ouders als informatief bestempeld. 

10 

Opmerking 98% is tevreden 

  

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Tevreden Op onze school is het rapportcijfer uit de 
leerlingentevredenheidspeiling minimaal gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. 

9 

  

  

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Met-elkaar-in-
gesprek 

Op onze school zijn we interactief in gesprek met 
leerlingen (ook over de uitkomsten van de enquête). 

10 

Opmerking We zij in gesprek met kinderen. Ons actiepunt is het instellen van een 
leerlingenraad. 

  

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Zichtbaar In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de 
acties voortkomend uit 
leerlingentevredenheidspeiling zichtbaar aanwezig. 

10 

  

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Veilig Onze leerlingen voelen zich veilig in de school en in 
de directe omgeving van school. 

8 

Opmerking 77% van de leerlingen voelt zich veilig in de school. 
Veiligheid m.b.t de weg naar school verdient onze aandacht. 

  

 

9.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Alle doelstellingen staan op groen. 
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10. Waardering maatschappij 

Context 

De maatschappij investeert in onderwijsorganisaties en verwacht dat het onderwijs op een goede 

manier met de middelen omgaat. Daarvoor moet het onderwijs garant staan en ook 

verantwoording afleggen op het vlak van resultaten en bedrijfsvoering. Dit wordt ook steeds 

duidelijker gevraagd. 

10.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Door de ontwikkelingen in de maatschappij (zoals toenemende individualisering en een pluriformer 

wordende samenleving) wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale 

integratie te bevorderen. Daarnaast maakt de school het mogelijk dat elke leerling kennis heeft 

van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Kennismaking met die 

leeftijdsgenoten is daarbij een eerste stap. Burgerschapsvorming zien wij niet als een apart vak, 

maar als een vanzelfsprekend onderdeel in het onderwijs. Het beste resultaat wordt bereikt als we 

het burgerschap verweven met het handelen van zowel de leerlingen als de leerkrachten. 

Naast de basisvakken besteden we veel aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. Het 

schoolklimaat waarin kinderen opgroeien is – net als het thuisklimaat - van zeer groot belang om 

tot een volwaardig en zelf verantwoordelijk mens te kunnen uitgroeien. Er wordt binnen onze 

school voortdurend gewerkt aan een sfeer van veiligheid, openheid en respect voor elkaar. Wij 

maken gebruik van de speciale methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling: ‘Kinderen en hun 

sociale talenten’. 

Daarmee willen we onze leerlingen helpen en stimuleren om vanuit zelfvertrouwen en inzicht in 

eigen gedrag een positief kritische levenshouding te ontwikkelen, positief kritisch ten opzichte van 

zichzelf, anderen en hun directe leefomgeving. 

Respectvol zijn voor elkaar en elkaars verschillen, voor materialen en voor de leefomgeving is 

daarbij een belangrijke basishouding. Respectvol zijn betekent ook, dat leerlingen voor hun mening 

uit durven komen, maar tevens bereid zijn elkaars gezichtspunt in te nemen; dat ze kunnen 

luisteren om een ander te begrijpen en dat ze zich kunnen en willen inleven in hoe anderen de 

wereld ervaren Daarbij horen belangstelling voor elkaar, betrokkenheid, hulpvaardigheid en goede 

omgangsvormen. Vanuit die respectvolle houding willen we communicatieve vaardigheden en het 

samen werken en samen spelen ontwikkelen en stimuleren. 

Ook willen we onze leerlingen helpen en stimuleren om steeds zelf keuzes te maken die gebaseerd 

zijn op feiten en eigen overtuigingen maar ook om de verantwoordelijkheid voor hun keuzes te 

nemen. 

Voorwaarden daarbij zijn, dat ze inzicht hebben in sociale relaties en situaties, hun eigen gevoelens 

kunnen begrijpen en uiten, dat ze een positief zelfbeeld hebben ontwikkeld en dat ze zelfstandig en 

weerbaar zijn. Dat laatste houdt vooral in, dat onze leerlingen leren op een geweldloze manier voor 

zichzelf op te komen en hun eigen grenzen aan kunnen en durven geven. 

We leven niet alleen in deze maatschappij en niet alles gaat naar onze wens. 

Daarom vinden wij het voor onze leerlingen belangrijk, dat zij met anderen leren samenwerken en 

daartoe bereid zijn; dat ze emoties kunnen beheersen en dat zij oplossingsgericht met 
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teleurstellingen en conflicten kunnen omgaan. Incasserings- en doorzettingsvermogen en gevoel 

voor humor spelen daarbij een belangrijke rol. 

Wij realiseren ons dat in een snel veranderende maatschappij een schoolklimaat van rust, 

veiligheid en regelmaat in belangrijke mate bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen en we zijn ons ook terdege bewust van de voorbeeldfunctie die wij daar als leerkracht te 

positieve in willen vervullen. 

Aanpassing waarderingskader onderwijsinspectie 

De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs op een 

school of instelling gebruik van een toezichtkader. Daar staat in hoe de inspectie werkt, wat zij 

beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is.  

 

De inspectie hanteert nu alleen de oordelen ‘zeer zwak, ‘zwak’ of ‘basiskwaliteit’.  Bij 

gedifferentieerd toezicht (invoering vermoedelijk in 2016) wordt niet meer gesproken over 

basiskwaliteit, maar onderscheid tussen scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en – via een andere weg 

- ‘excellent’ zijn. Met deze transitie wordt het voor de inspectie mogelijk om van elke school 

zichtbaar te maken wat de positie is op het gehele spectrum van onderwijskwaliteit, zoals 

hieronder afgebeeld. 

 
 

De norm voor basiskwaliteit die nu wordt gehanteerd door de inspectie zal met de introductie van 
een nieuw gedifferentieerd toezichtkader worden herijkt. Dit betekent een aanpassing van de 
basisnormen die de inspectie hanteert op zowel het terrein van leerprestaties als het 
onderwijsleerproces. 
 
Elke school zal door de inspectie worden voorzien van een kwaliteitsprofiel. De inspectie gaat uit 

van onderwijskwaliteit op een aantal kerngebieden waarbij het niet alleen om de opbrengsten (de 
leerprestaties op het cognitieve domein én de sociale opbrengsten van onderwijs) gaat maar ook 
om de wijze en de voorwaarden waaronder deze tot stand zijn gekomen. Een kwaliteitsprofiel laat 

op een aantal cruciale kwaliteitsgebieden zien welk niveau de school levert en waar verbeteringen  
mogelijk zijn. 
 
De inspectie werkt de komende jaren aan het zichtbaar maken van de volgende kwaliteitsgebieden 

in het kwaliteitsprofiel. Deze vijf kwaliteitsgebieden worden verschillend gewogen in het 
gedifferentieerde oordeel: 
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Samengevat wijziging toezichtskader onderwijsinspectie 
 

 

 

10.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken. De directeur maakt deel uit van het MFC bestuur. In 

deze functie werkt hij nauw samen met de andere kernpartners. 

De voorbereiding op de Nederlandse samenleving wordt gestalte gegeven door projecten rond 

Prinsjes dag, adopteer een monument, gastlessen van bureau Halt, en het inspelen op de politieke 

actualiteit. Daarnaast gaan de leerlingen van groep 8 ieder jaar naar de raadszaal van het 

gemeentehuis om in gesprek te gaan met de burgemeester en/ of de wethouders.  

Maatschappelijk burgerschap vindt plaats tijdens activiteiten in school en in de omgeving. Zo 

worden ouders en andere belangstellenden voor de presentaties verwelkomd door de leerlingen 

zelf, worden ouders begeleid bij het ophangen van de jassen en voorzien van een kop koffie. 

Verschillende activiteiten vinden plaats tussen leerlingen en bewoners uit het dorp; bezoek 

bibliotheek, workshops op locatie en de pannenkoekendag. 
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Maatschappelijk burgerschap ver weg vindt plaats door 2 keer per jaar kleding in te zamelen voor 

het Liliane fonds, door het verkopen van de kinderpostzegels, door actief te lezen in de Samsam en 

door gesprekken tijdens de HVO lessen.  Deze activiteiten vinden altijd plaats met een aantal 

lessen gegeven door de leerkracht/ of een deskundige. 

We hebben contact met de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs en schoolmaatschappelijk 

werk. Daarnaast hebben we contact met andere organisaties waaronder de Inspectie van het 

Onderwijs, de sportverenigingen, Stichting Welzijn Aa en Hunze, Kunst en Cultuur Drenthe en de 

gemeente Aa en Hunze. 
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11. Resultaten en opbrengsten 

Context 

Sturen op kengetallen en het aantonen van de maatschappelijke meerwaarde wint in zijn 

algemeenheid aan belangrijkheid. Enerzijds betreft het hier de gebruikelijke ‘bedrijfsmatige’ 

getallen, anderzijds de leeropbrengsten van scholen. 

11.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Focus op de totale ontwikkeling 

Onderwijs is meer dan alleen de resultaten op de basisvakken taal, lezen en rekenen. We willen 

onze leerlingen in hun totale ontwikkeling zien, volgen, stimuleren en ontplooien. We begeleiden de 

kinderen in hun totale ontwikkeling, waarbij we de sociaal-emotionele en de cognitieve 

ontwikkeling zoveel mogelijk gelijkwaardig aan bod laten komen. Daarbij werken we ook aan de 

motorische en creatieve ontwikkeling. Onze school is een veilige plek waar we kinderen, met 

aandacht en respect voor elkaar, voorbereiden op de toekomst. 

Opbrengstgericht werken 

Opbrengstgericht werken gaat meer dan alleen om een vuist vol 

cijfers. In het figuur hiernaast zijn de stappen van 

opbrengstgericht werken opgenomen, die we doorlopen. 

Belangrijk hierbij is dat we de leerlingresultaten zien als het 

middel waarmee we de opbrengsten meten en niet als doel. Bij 

het analyseren van de leerlingresultaten ligt de focus op het 

handelen van de leerkracht. Oftewel nagaan wat heeft het 

handelen (korte-, verlengde of individuele instructie, 

(aangepaste) lestijd en -aanbod etc.) van de leerkracht er toe 

bijgedragen om het gewenste resultaat te bereiken.  

Focus op de leergroei 

Naast de resultaten op de belangrijke leergebieden taal en rekenen wordt gestreefd om ook op 

andere leergebieden het door de school bereikte niveau zichtbaar te maken. Binnen het 

gedifferentieerd toezicht (kwaliteitsgebied ‘onderwijsleerproces’) moet ook zichtbaar gemaakt 

worden hoe leerlingen zich ontwikkelen op het gebied van sociale competenties en wordt duidelijk 

hoe ouders en leerlingen zelf oordelen over het onderwijs (bijvoorbeeld met behulp van 

tevredenheidspeilingen).  

Daarnaast wordt het begrip leergroei verder ontwikkeld. Dat levert daarmee niet alleen een oordeel 

op over het bereikte niveau aan het eind van een schoolperiode, maar ook een beeld van de 

toegevoegde waarde die de school tijdens deze periode had. Een school met goede 

eindopbrengsten kan immers bij leerlingen toch maar een beperkte leergroei hebben bereikt, 

terwijl een school met gemiddelde eindopbrengsten juist in staat kan zijn geweest om een forse 

leergroei te realiseren. Dit levert belangrijke en meer genuanceerde informatie op waarmee 

scholen ook gestimuleerd worden om maatwerk te leveren aan talenten die meer uit zichzelf 

kunnen halen. 

Dat betekent dat wij het onderwijs meer gaan afstemmen op de totale ontwikkeling van leerlingen 

en de individuele leergroei over langere perioden zichtbaar gaan maken. Oftewel het volgen met 
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behulp van het leerlingvolgsysteem welke cognitieve en sociaal emotionele groei de individuele 

leerling, de groep en de school in zijn geheel doormaakt per ½ jaar, jaarlijks en over de 

schooljaren heen. 

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen 

Dagelijks werk 

Het dagelijks werk van de kinderen wordt nauwlettend bekeken door de groepsleerkracht. Kinderen 

krijgen de gelegenheid om oefenstof eigen te maken. Door het oefenen, fouten verbeteren en 

eventueel herhalen bieden we kinderen de kans om iets te leren. Tijdens de oefenfase zullen 

kinderen zelfstandig of in kleine groepjes opdrachten uitvoeren. In sommige gevallen hoort daar 

ook bij dat kinderen zelf hun werk nakijken/verbeteren. De leerkracht blijft daarbij 

verantwoordelijk voor dit proces. 

Methodegebonden toetsen 

Na een bepaalde tijd wordt de oefenfase afgesloten door het maken van een toets. Aan de hand 

van de resultaten van deze toets bepaalt de leerkracht, zo nodig met het zorgteam, de verdere 

aanpak. De methodegebonden toetsen zijn een vast onderdeel van een methode en de methode 

geeft handvatten voor verdere verwerking. 

De beoordeling van de toetsen speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de 

rapportbeoordeling. Aan het begin van de basisschoolperiode (groep 1 en 2) wordt voornamelijk 

gewerkt met observaties van de leerlingen. Aan de hand van deze gegevens en een aantal 

methode onafhankelijke toetsen bepaalt de leerkracht de voortgang van de ontwikkeling. 

Methode onafhankelijke toetsen 

Met het leerlingvolgsysteem kan de school een aantal keren per jaar peilen of de verschillende 

jaargroepen en de afzonderlijke leerlingen voldoende vorderingen maken. Uitvallers worden snel 

gesignaleerd, er kan worden nagegaan wat de problemen zijn en hoe die problemen kunnen 

worden aangepakt. Wij werken op onze school met onafhankelijke toetsen van CITO. Voor de 

sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij het toetsinstrument Scol. 

De volgende basis- leerstofonderdelen/gebieden worden via het LVS gemeten; 

Rekenen en taal voor groep 1 en 2, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en 

rekenen/ wiskunde voor de groepen 3 t/m 8. 

Rapporten                                                                                     

De ontwikkeling van het kind wordt twee keer per schooljaar beoordeeld (februari en juni) aan de 

hand van een rapport. 

De algemene indruk wordt weergegeven. Hierbij kunt u denken aan; taal- en woord ontwikkeling, 

de motorische- en expressieve ontwikkeling, concentratie, zelfstandigheid, het werktempo, de 

instelling ten opzichte van medeleerlingen en leerkrachten. Verder wordt aangegeven hoe de 

algemene belangstelling van uw zoon/ dochter is. 

Tot en met groep 5 vindt de beoordeling plaats volgens een drie puntsschaal. 

(o = onvoldoende, m = matig, v = voldoende/ goed) 



Schoolplan 2015-2019 obs “J. Emmens” Pagina 50 
 

Vanaf groep 6 worden ook cijfers gegeven om de kinderen alvast voor te bereiden op het 

voortgezet onderwijs. (groep 6: cijfers 5 t/m 10, groep 7/8: cijfers 4 t/m 10) 

11.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit volgt waar 

we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet op groen staan. 

 

Factor PI Doel S 

We leveren kwalitatief goed 
onderwijs en hebben de 
focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen 

Groei in de totale 
ontwikkeling 

Op onze school ligt de focus op 
leergroei van de kinderen in hun 
totale ontwikkeling. 

9 

  

We leveren kwalitatief goed 
onderwijs en hebben de 
focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen 

Voldoende 
eindopbrengsten 

Onze school scoort jaarlijks voldoende 
op de Cito Eindtoets. 

0 

Opmerking De afgelopen 2 jaar hebben we onvoldoende gescoord. 
2013-2014: score onvoldoende 
2014-2015: onvoldoende score maar dit was voorzien 
 
We ondernemen actie om de resultaten van de Eindtoets de komende 
leerjaren te verhogen. We doen dit o.a. door: 
- Structureel aanbieden van automatiseringsoefeningen 
bij rekenen 
- Duidelijke opbouw vanaf groep 6 op gebied van 
studerend lezen (Blits) 
- Leerresultaten/vorderingen bespreken, analyseren en 
evalueren in de zorgvergadering 
- Dagelijks aanbieden van woordenschatoefeningen 
- Huiswerkoefeningen 
- Ondersteuning van de groepsleerkrachten door het 
zorgteam van de school. 
 

 

  

We leveren kwalitatief goed 
onderwijs en hebben de 
focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen 

Voldoende 
tussenopbrengsten 

Op onze school zijn jaarlijks ten 
minste 3 van de 5 tussenopbrengsten, 
die door de inspectie beoordeeld 
worden, voldoende. 

10 

  

We leveren kwalitatief goed 
onderwijs en hebben de 
focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen 

Audits Interne en externe audits hebben de 
kwaliteit op onze school geborgd en 
indien nodig verbeterd. 

10 

  

11.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en daarom 

opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van dit schoolplan, gaan 

opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan thema's, die in het hoofdstuk 

'Planning' zijn uitgewerkt. 
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De resultaten van de Entreetoets van onze huidige groep 8 geven een positief beeld: hier kwamen 

goede scores uit die passen bij onze verwachtingen. Zie hiervoor ook het document Trendanalyses 

van onze school. 

Op basis van bovenstaande hebben we er alle vertrouwen in dat we dit jaar voldoende scoren op 

de eindtoets. 

Doel Thema 

Onze school scoort jaarlijks voldoende op de Cito Eindtoets. 
Versterken van de 
leer-kracht in de 
klas 
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12. Planning 

 

In dit hoofdstuk bundelen we alle nog te realiseren doelstellingen die al genoemd zijn in dit 

rapport, maar dan geordend in samenhangende thema’s, die we later kunnen vertalen naar 

concrete actieplannen, met een planning, een begroting en een beschrijving van de ‘wie waarvoor 

verantwoordelijk is’ en een deadline. We geven aan in welk jaar welk actieplan gerealiseerd moet 

zijn. 

12.1 Thema's 

Thema Van Tot 

Onderwijs dat PrimAH past 03-08-2015 19-12-2017 

Doelen 

Onze school biedt passend onderwijs aan alle ingeschreven leerlingen. 

In ons OZOP is begrijpelijk te lezen wat onze school wel en niet kan bieden en waar ons team 

zich in wil ontwikkelen. 

Onze IB’er is bekwaam om de leerkrachten te ondersteunen om passend onderwijs te bieden. 

Ons team krijgt effectieve ondersteuning van het PrimAH Expertise Team. 

  

Thema Van Tot 

De leerkracht in Balans 03-08-2015 17-05-2018 

Doelen 

Het ziekteverzuim op onze school is lager dan 5%. 

Op onze school heeft niemand zich het afgelopen schooljaar vaker dan 2x ziek gemeld. 

Ons team is tevreden over PrimAH als werkgever. 

Op onze school wordt er balans tussen werkdruk en werkplezier ervaren. 

  

Thema Van Tot 

De school in haar omgeving 03-08-2015 19-06-2016 

Doelen 

Onze school organiseert activiteiten om ouders, dorpsgenoten en belangstellenden bij de school 

te betrekken. 

Onze school draagt bij aan een aantal activiteiten van het dorp. 

Op de website van onze school staat belangrijke informatie over de school. 
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Ouders hebben toegang tot afgeschermde informatie over de school via een digitaal portal. 

We slaan een brug naar de omgeving en onze school wordt ervaren als een ‘sieraad’ in het dorp 

en haar omgeving. 

Ons team werkt volgens de vastgestelde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De nieuwsbrieven van onze school worden door ouders als informatief bestempeld. 

Onze leerlingen voelen zich veilig in de school en in de directe omgeving van school. 

  

Thema Van Tot 

Klasse! management 03-08-2015 19-06-2016 

Doelen 

Op onze school is sprake van Klasse!management. 

De directeur functioneert als onderwijskundig leider, conform richtlijnen. 

De directeur is in staat om de analyses van de leerlingresultaten om te zetten naar beleid voor 

onze school. 

Ons team functioneert als een professionele leergemeenschap. 

De directeur blijft binnen ons zelfbeheerbudget. 

De meerjaarlijkse uitgaven (voor OLP-B) blijven binnen onze meerjarenbegroting. 

De directeur heeft zicht op de budgetten, inkomsten en uitgaven die voor onze school relevant 

zijn 

In ons team levert iedereen een actieve bijdrage aan de daling van de energielasten. 

De energielasten op onze school zijn gedaald. 

De directeur is tevreden over het (groot)onderhoud van onze school. 

Onze school ervaart dat het stafbureau zorg draagt voor adequate voorzieningen. 

Ik monitor het Activerende Directe Instructiemodel conform de richtlijnen van de stichting. 

Onze school krijgt effectieve ondersteuning van het stafbureau. 

  

Thema Van Tot 

Omarmen en vasthouden 03-08-2015 02-11-2018 

Doelen 

De directeur is trots op PrimAH en straalt dat uit. 



Schoolplan 2015-2019 obs “J. Emmens” Pagina 54 
 

Ons team is trots op de PrimAH en straalt dat uit. 

De directeur werkt volgens de uitgangspunten van het Statement Vertrouwen. 

Op onze school wordt het toezichtskader van de onderwijsinspectie aantoonbaar als minimale 

standaard voor onderwijskwaliteit gehanteerd. 

In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de acties voortkomend uit de 

personeelstevredenheidspeiling concreet beschreven. 

Op onze school is het rapportcijfer uit de oudertevredenheidspeiling minimaal gelijk aan het 

landelijke gemiddelde. 

Onze teamleden voelen zich door mij gewaardeerd. 

Onze teamleden voelen zich veilig in onze school en in de directe omgeving van school. 

In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de acties voortkomend uit de 

oudertevredenheidspeiling zichtbaar aanwezig. 

Op onze school is het rapportcijfer uit de leerlingentevredenheidspeiling minimaal gelijk aan het 

landelijk gemiddelde. 

In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de acties voortkomend uit 

leerlingentevredenheidspeiling zichtbaar aanwezig. 

  

Thema Van Tot 

Samenwerking als richtlijn voor een PrimAH toekomst 03-08-2015 31-07-2019 

Doelen 

Onze school werkt samen met een andere school volgens de richtlijn Samenwerking. 

Onze ICT coach is gecertificeerd en bekwaam om de leerkrachten te ondersteunen op het 

functioneel gebruik van ICT. 

  

Thema Van Tot 

Een mét-elkaar-in-gesprek-cultuur 03-08-2015 30-06-2017 

Doelen 

De directeur is in-gesprek-met de teamleden over hun ambities. 

Op onze school zijn we met elkaar in gesprek volgens de richtlijn van de ‘met-elkaar-in-

gesprek-cultuur’. 

De directeur kan de PrimAH begroting uitleggen aan het team. 

Op onze school zijn we in-gesprek-met de ouders. 
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Over de uitkomsten en vervolgacties van de oudertevredenheidspeiling zijn we in gesprek met 

elkaar. 

Op onze school zijn we interactief in gesprek met leerlingen (ook over de uitkomsten van de 

enquête). 

  

Thema Van Tot 

Versterken van de leer-kracht in de klas 03-08-2015 10-07-2016 

Doelen 

Op onze school werken de leerkrachten volgens het ADIM. 

Op onze school worden jonge leerkrachten ondersteund volgens de afspraken in de notitie 

'Startende Leerkrachten'. 

Op onze school zijn (naar verhouding van onze schoolgrootte) voldoende taken, passend bij de 

functie van LB leerkracht. 

Op onze school is het ICT-gebruik doelmatig en eigentijds. 

Ons team wisselt ervaring en kennis uit op PrimAHnet. 

Onze school werkt opbrengstgericht volgens de PrimAH richtlijnen. 

Onze school scoort jaarlijks voldoende op de Cito Eindtoets. 

Op onze school zijn jaarlijks ten minste 3 van de 5 tussenopbrengsten, die door de inspectie 

beoordeeld worden, voldoende. 

Interne en externe audits hebben de kwaliteit op onze school geborgd en indien nodig 

verbeterd. 

  

Thema Van Tot 

De focus op de totale ontwikkeling van kinderen 03-08-2015 31-07-2019 

Doelen 

Onze leerkrachten zijn in staat om kwantitatieve en kwalitatieve doelen te formuleren voor hun 

groep. 

Onze leerkrachten zijn in staat om de resultaten en opbrengsten van hun groep te analyseren 

en hier doelgerichte acties op te ondernemen. 

Op onze school is het rapportcijfer uit de personeelstevredenheidspeiling minimaal gelijk aan 

het landelijke gemiddelde. 

Op onze school is een adequaat beleid ter voorkoming van pesten en we reageren effectief op 

pestproblematiek. 
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Op onze school ligt de focus op leergroei van de kinderen in hun totale ontwikkeling. 

  

Thema Van Tot 

Missie 03-08-2015 31-07-2019 

Doelen 

In ons schoolplan en schooljaarplan zijn de Big 5 en de 4 grote projecten herkenbaar 

opgenomen. 

Ik heb een visie op onderwijs en weet dit uit te dragen en ernaar te handelen in mijn school. 

Ik ben geregistreerd bij het schoolleidersregister register PO, conform CAO. 

Ons team en de MR zijn bekend met de Big 5 en de 4 grote projecten uit het strategisch 

beleidsplan. 

 

12.2 Planning in de tijd 

 

 

Thema's 2015 2016 2017 2018 2019 

Onderwijs dat PrimAH past                     

De leerkracht in Balans                     

De school in haar omgeving                     

Klasse! management                     

Omarmen en vasthouden                     

Samenwerking als richtlijn voor 
een PrimAH toekomst                     

Een mét-elkaar-in-gesprek-
cultuur                     

Versterken van de leer-kracht 
in de klas                     

De focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen                     

Missie                     
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Bijlagen 

Bijlage 1: Omschrijving van de leerlingpopulatie 

Schoolpopulatie 

Onze school ligt in een impulsgebied. 

Impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen. Zij worden 

vastgesteld op basis van de Armoedemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een school die in zo’n gebied staat krijgt impulsgeld. 

De regeling heeft tot doel om, naast de bestaande gewichtenregeling, scholen in gebieden die 

geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen, extra financiële armslag te geven. 

De achtergrond van de populatie van de Emmensschool is een belangrijke factor in ons onderwijs. 

Een aantal factoren die een rol spelen wordt hieronder genoemd. 

 Er komen veel kinderen binnen met een taalachterstand. In de kleutergroepen wordt 

daarom veel tijd en energie gestoken in het taalonderwijs. 

 Het niveau van de woordenschat van onze leerlingen is niet op niveau. In het schema 

hieronder met een trendanalyse van de cito-woordenschattoets is te zien dat er door vooral 

de bovenbouwgroepen onvoldoende gescoord wordt. Een geringe woordenschat belemmert 

kinderen in hun leerprestaties. Dit werkt door in alle vakgebieden. 

 We ervaren regelmatig dat thuis te weinig stimulans door ouders wordt gegeven. Kinderen 

krijgen in de thuissituatie niet voldoende ondersteuning. Sommige ouders zijn echter niet 

in staat om de juiste ondersteuning aan hun kind te geven; dit zien we vooral terug bij het 

voorbereiden van een boekbespreking of een spreekbeurt. Maar ook bij het maken van een 

huiswerkopdracht. 

 Het percentage echtscheidingen (19%) onder de ouders is relatief hoog. Kinderen in een 

één-ouder-gezin of samengesteld gezin hebben veelal een niet stabiele thuissituatie, die 

van invloed is op hun concentratie en leerprestaties op school. 

 Een groot aantal kinderen wordt ingebracht in het ZAT, het zorg advies team. Hierin 

hebben zitting de schoolarts, schoolverpleegkundige, het (school)maatschappelijk werk en 

de leerplichtambtenaar. In dit overleg met de intern begeleider van de school worden de 

sociaal-emotionele problemen van de kinderen besproken. Er wordt door de verschillende 

disciplines overlegd over welke ondersteuning voor ouders het best passend is. 

 Ouders vullen bij inschrijving in welke opleiding zij hebben genoten en welk diploma zij 

hebben behaald. De school heeft twijfels over het verstrekken van de juiste gegevens door 

de ouders. De gewichten komen niet overeen met de populatie die wij zien. 

 De laatste twee jaar hebben we te maken gehad met de instroom van een aantal leerlingen 

van andere scholen in de regio; veelal zijn dit leerlingen die extra zorg behoeven die ze op 

de vorige school niet voldoende kregen. Doordat op onze school een degelijke 

zorgstructuur is kunnen wij wel tegemoetkomen aan de extra zorgbehoeften van deze 

leerlingen. Maar dit houdt in dat door de veelal matige scores van deze kinderen onze 

tussen- en eindopbrengsten nadelig beïnvloed worden. 

Acties die de school onderneemt op bovenstaande factoren: 

 De methodes die we op school gebruiken of nieuw aanschaffen zijn speciaal op onze 

schoolpopulatie gericht. Zo besteedt de methode Taal op maat veel aandacht aan 

woordenschatontwikkeling en spreken en luisteren. De nieuw aangeschafte methode Alles 
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telt legt dagelijks de relatie tussen taal en rekenen d.m.v. taaltips, rekenwoorden en 

lastige woorden. 

 Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de woordenschat. Hiervoor is 

materiaal (Draaitaal) aangeschaft dat structureel wordt ingezet in de groep; dit is ook een 

van de onderdelen die worden aangeboden als extra opdracht voor kinderen die klaar zijn 

met hun reguliere werk. 

 Door middel van een viertal actieplannen willen we werken aan het op een hoger niveau 

brengen van onze opbrengsten. Er wordt gewerkt aan een actieplan Groepsplannen, een 

actieplan Klassenmanagement en doorgaande leerlijn, een actieplan Overgang 2-3 en 3-4  

en een actieplan Lezen.  

 Ouders die in de thuissituatie problemen met hun kind ondervinden die een relatie hebben 

met het functioneren op school worden na overleg besproken in het ZAT, het zorg advies 

team. Zo nodig worden ze doorverwezen naar externen die begeleiding op school of in de 

thuissituatie kunnen bieden. Er is geregeld overleg met het CJG (school-maatschappelijk 

werk, de GGD (schoolarts en schoolverpleegkundige) en het eigen PrimAH Expertise team 

(PET). 

 Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats van de uitgevoerde acties. 

  

Bijlage 2: Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

Er ligt een bovenschools beleidsplan inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding en wij conformeren ons aan dit beleid. 

 

Bijlage 3: Kerndoelen en ons methodisch aanbod 

De methoden die wij gebruiken zijn actueel en voldoen aan de eisen die de overheid verlangt. In de 

begroting die wij ieder jaar opstellen staat beschreven wanneer wij een methode vervangen. Bijna 

ieder schooljaar wordt er één methode vervangen door een nieuwe uitgave of een andere methode. 

De boeken en materialen zijn qua inhoud en uitvoering zo gekozen dat leerkrachten en leerlingen 

er met plezier mee werken. De volgende methodes worden op onze school gebruikt: 

 

Voorbereidend en aanvankelijk lezen:   Spelend Streefsysteem in groep 1 en 2 

      Onderbouwd 

      Veilig Leren Lezen  

Technisch lezen:    Timboektoe, Veilig leren lezen, Ralfi lezen 

Begrijpend lezen:    Overal tekst/Nieuwsbegrip/Kidsweek 

Taal:      Taal op Maat-Spelling 

Rekenen:     Alles Telt 

Wereldoriëntatie     Argus Cloe 

Engels      Take it Easy in alle groepen 

Verkeer      Verkeerskranten van 3VO  
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Schrijven     Pennenstreken 

Sociaal emotioneel     Kinderen en hun sociale talenten  

Studievaardigheden groep 6 t/m 8  Blits      

Muziek      123Zing 

 

Onderbouw 

“Door spel ontdekt het kind de wereld om zich heen” 

Het “Spelend Streefsysteem” is een manier van werken van en met de jongste kinderen 

op onze school. Jonge kinderen leren spelenderwijs van de activiteiten, die ze ondernemen. Door 

het spelen ontwikkelt het kind zich en bereikt hij de ontwikkelingsdoelen die passen bij zijn 

ontwikkelingsfase. 

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt snel, maar ook wisselend op verschillende terreinen: 

sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief. Wij bieden via thema’s, die dicht bij de belevingswereld 

van de kleuters liggen, gericht spel- en ontwikkelingsmaterialen aan. De themagerichte aanpak ( 

o.a. bronnen uit methoden als ‘Onderbouwd’, Kleuterplein, Taal op maat en Bas), sluiten aan bij de 

mogelijkheden van het jonge kind zowel voor groep 1 als groep 2, 

In het “Spelend Streefsysteem” staan tien streefdoelen centraal en op deze wijze worden de 

belangrijkste doelstellingen (kerndoel dekkend) gerealiseerd  

met betrekking tot: 

 persoonlijke ontwikkeling: spelen, zelfredzaamheid, gezelschapsspel, plannen, empathie;  
 cognitieve ontwikkeling:  

 beginnend cijferen: vouwen, begrippen (rekenen/wiskunde);  
 geletterdheid: rijmen, prentenboek en beeldverhaal         

(taal/lezen)  
 wereldverkenning ( biologie, aardrijkskunde, geschiedenis) 

 kunstzinnige vorming 
 

Sinds het schooljaar 2012-2013 werken we met de methode ‘Onderbouwd’.  

Via ‘Onderbouwd’, denken en werken we vanuit haalbare doelen. We bieden de kleuter houvast en 

structuur in een veilige en vertrouwde leeromgeving. 

De leerkracht observeert en stimuleert het spelende kind op het sociaal-emotionele vlak en op het 

gebied van taal/lezen, rekenen en motoriek. 

Een kleuter leert meer door te bewegen. Daarom krijgen kleuters dagelijks lessen in spel, 

kleutergymnastiek, zowel binnen als buiten, die weer terugvoeren naar het thema. 

In groep 2 wordt specifiek op de donderdagmiddag een voorschot gegeven op het leren in groep 3. 

Deze methode sluit aan bij de lessen in groep 3. 

Bij de methode ‘Onderbouwd’ worden de observaties van de verschillende doelen geregistreerd. Zo 

krijgen we een goed inzicht van de behaalde doelen per kind. Handelingsgericht wordt er naar 

‘boven’ of ‘beneden’ bijgestuurd. 

Naast deze methodes beschikken wij over verschillende ontwikkelingsmaterialen, leer- en 

hulpmiddelen. Wij maken gebruik van verschillende ondersteunende computerprogramma’s. Bij de 

aanschaf van deze materialen hebben wij rekening gehouden met de mogelijkheden en 

beperkingen van de individuele leerling. 
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Op het gebied van burgerschap en integratie ondernemen wij meerdere activiteiten. Voorbeelden 

hiervan zijn te lezen in het schooljaarverslag, deel A. Dit verslag is gepubliceerd op onze website 

www.obsjemmens.nl. 

Kerndoelen 

De kerndoelen voor het basisonderwijs geven per vak aan wat een kind aan het eind van de 

basisschool moet weten en kunnen. De overheid stelt deze kerndoelen vast. Vakken waarvoor 
kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken volgen.  

Verplichte vakken 

De verplichte vakken op de basisschool zijn: 

 Nederlandse taal; 

 Engelse taal; 

 Rekenen en wiskunde; 

 Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting);   

 Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid);   

 Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen). 

Met onze methodes voldoen wij aan de kerndoelen. 

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/inhoud/vakken-en-
kerndoelen-basisonderwijs is informatie over de kerndoelen in te winnen. 

 

Bijlage 4: Urentabel 

  Afk. Gr.1 Gr. 2 
Gr. 
3 

Gr. 
4 

Gr. 
5 

Gr. 
6 

Gr. 
7 

Gr. 
8 

Taalbeschouwing Sr       2,5 3 3,25 3,25 3,25 

Technisch lezen Tb       4 2,75 2,5 2,5 2,5 

Spelling Tl       2,25 2 2 2 2 

Begrijpend lezen Sp       1 1,25 1,25 1,25 1,25 

Totaal Nederlandse taal Bl 6 6 10 9,8 9 9 9 9 

Schrijven Sc 1,5 1,5 1,75 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rekenen/Wiskunde Re 3,5 5 5 5 5 5 5 5 

Engels En 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Wereldverkenning (projecten/thema’s/schooltv) Wk 1 1 0,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Natuur en techniek (biologie, natuurkunde, 
techniek) Na         1 1 1 1 

Ruimte (aardrijkskunde) Ak         1 1 1 1 

Tijd (geschiedenis) Gs         1 1 1 1 

Expressie activiteiten Ea 3,25 2 2 2 2 2 2 2 

Bewegingsonderwijs Bo 5,5 5,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sociale redzaamheid Sr   1,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Pauze   0,75 0,75 1,25 1,25 1 1 1 1 

Totaal   22 24 24 24 26 26 26 26 

                    

http://www.obsjemmens.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/inhoud/vakken-en-kerndoelen-basisonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/inhoud/vakken-en-kerndoelen-basisonderwijs
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Bijlage 5: Schoolondersteuningsprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke 

ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke 

ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het 

schoolondersteuningsprofiel op. 

Een Onderwijsondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs en ondersteuning een 

school haar leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe 

ondersteuning de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheidt tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning. Daarnaast kan dit Onderwijsondersteuningsprofiel een 

professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. 

 
We hebben ons de afgelopen jaren goed voorbereid op Passend Onderwijs. We zijn in staat om aan 
99% van de kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Voor 1% is een plek op het S(B)O een 

betere keus gebleken.  
We bieden onderwijs op maat, door te differentiëren in instructie en verwerking en opbrengst- en 

handelingsgericht te werken l 
We  hebben zicht op de verschillen tussen kinderen en spelen hier gericht op in. Dit staat 
beschreven in de groepsplannen en waar nodig in een handelingsplan.  

We  werken proactief en preventief en vragen waar nodig ondersteuning van je IB-er, van het 
PrimAH Zorgteam, van een ambulant begeleider of van een schoolmaatschappelijk werker.  

Directeuren en IB-ers hebben zich verdiept in het analyseren van resultaten en in het werken 
volgens de 1-zorgroute. Ze hebben die kennis ingebracht in de team. 
 
Het PrimAH Expertise Team (PET) doet nader onderzoek/observaties en komen met een 
deskundigenadvies. Het deskundigenadvies is handelingsgericht en bestaat uit advies over:  
- De onderwijsbehoeften van leerlingen.  
- De (specialistische) ondersteuning.  

- Het aanpassen van het onderwijsaanbod.  
- De denkrichtingen voor vervolgacties (wel/geen buidel, wel/geen aanmelding S(B)O).  
 
 

De éne leerling heeft meer ondersteuning nodig dan de andere. We hebben gekozen voor 
de volgende definities:  

A: Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen m.b.v. standaard differentiatie  
B: Leerlingen die het reguliere programma kunnen doorlopen, maar met benodigde 
basisondersteuning (orthobeelden onder de lat én structureel afwijken van de standaard 
differentiatie)  
S: Leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben (orthobeelden boven de lat).  
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Bijlage 6: Kwaliteitszorg gebaseerd op het INK-model 

Evenals het bevoegd gezag, gebruikt elke school van Stichting PrimAH de schoolplanmanager (dan 

wel de systematiek daaruit) als basis voor kwaliteitszorg. Dat houdt in de praktijk in dat elke 

school zich baseert op het INK-model en de vierjarige Deming-cyclus. 

Die cyclus beslaat de gehele schoolplanperiode. Voordat we aan het opstellen van dit schoolplan 

begonnen, hebben we een aantal fasen van de cyclus van doorlopen. 

 

De voortgang van de planmatige schoolontwikkeling wordt m.b.v. het bovenschoolse dashboard 

van de schoolplanmanager gevolgd en is een van de onderwerpen die tijdens de jaarlijkse 

schoolbezoeken en managementgesprekken aan de orde komen. 
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Bijlage 7: Formulier Instemming en vaststelling schoolplan 

School:      

 

Adres:             

 

Postcode/plaats:     

 

Bevoegd gezag: 

 

Adres: 

 

Postcode/plaats:     

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De MR van bovengenoemde school heeft ingestemd met het schoolplan voor de periode van 

1-08-2015 tot 31-07-2019. 

 

Namens de MR, 

 

[plaats, datum] 

[handtekening] 

[naam] 

[functie] 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het schoolplan voor de periode van 

1-08-2015 tot 31-07-2019 vastgesteld. 

 

Namens het bevoegd gezag, 

 

[plaats, datum] 

[handtekening] 

[naam] 

[functie] 

 

 

 

 

 


