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1. Uitgangspunten van het schoolbestuur 
  

1.1 Inleiding 
 

Samen sterk in onderwijs 

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland staat al decennialang voor goed, aantrekkelijk en 
toekomstgericht onderwijs in Noordoost-Groningen. We willen dat iedere leerling de kans krijgt zijn 
talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Onze scholen staan in dezelfde regio als de 
scholen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier en we kennen dezelfde 
uitdagingen.  
Marenland en Noordkwartier hebben relatief veel scholen met een hoog schoolgewicht. Dat 
betekent dat veel van onze leerlingen laagopgeleide ouders hebben en dat de kans op 
taalachterstanden en sociaaleconomische problemen groot is. Daarom willen we de komende jaren 
inzetten op gelijke kansen en talentontwikkeling van onze leerlingen. Om dat te bereiken is 
samenwerking tussen verschillende partijen nodig, om te beginnen tussen onze schoolbesturen. 
Door onze krachten te bundelen zijn we sterker: samen hebben we meer expertise. Samenwerken 
doen we op bestuursniveau en op onze locaties, waaronder Loppersum. We hebben daarbij respect 
voor elkaars identiteit en maken gebruik van de verschillen.  
 
Samen sterk in een IKC 
Voor het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen is ook de voorschoolse periode van groot 
belang. Samenwerking met de kinderopvang vinden we daarom essentieel. We willen dit zoveel 
mogelijk vormgeven binnen integrale kindcentra (IKC’s). Binnen een IKC vormen onderwijs en 
kinderopvang één geheel, met één leidinggevende en één team. Ouders kunnen voor zowel opvang 
als onderwijs op één plek terecht. Met een doorgaande pedagogische lijn in opvoeding en onderwijs 
en een breed (naschools) aanbod, bieden we in een IKC ieder kind van 0 tot 12 jaar de mogelijkheid 
zich optimaal te ontwikkelen. Daar betrekken we ook partners uit onze omgeving bij. Om de 
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verder handen en voeten te geven, is het 
noodzakelijk dat Marenland en Noordkwartier gezamenlijk strategisch beleid ontwikkelen. Hiermee 
leveren we een bijdrage aan integraal beleid binnen de kindcentra. 

 

1.2 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.    
 
Obs prinses Beatrix maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.  
Marenland heeft scholen in Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum (Hogeland) en Ten Boer 
(Groningen), totaal gaat het om 20 scholen en 1 nevenvestiging. Marenland verzorgt het onderwijs 
aan ongeveer 2600 leerlingen. De scholen van Marenland zijn wisselend in omvang. De grootste 
school heeft ongeveer 320 leerlingen en de kleinste school telt 35 leerlingen.   De Stichting heeft een 
voorzitter College van Bestuur, de heer Geert Bijleveld.  Het onderwijsbureau van Marenland is een 
dienstverlenend bureau voor de scholen en medewerkers. Het onderwijsbureau ondersteunt op de 
gebieden van kwaliteitsontwikkeling, financiën, huisvesting, personeelszaken, 
personeelsontwikkeling en communicatie.  
 
Stichting Marenland heeft een zorgkantoor (RET) Regionaal Expertise Team, gericht op de uitvoering 
van Passend Onderwijs en directe zorg aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Scholen en 
medewerkers krijgen steun bij de uitvoering van het passende onderwijs aan leerlingen met een 
specifieke zorgvraag. Aan het hoofd van het RET staat mevrouw Hannie Leistra. 
Marenland heeft een kwaliteitsbureau. Het kwaliteitsbureau is gericht op het plaatsen en begeleiden 
van studenten en startende leerkrachten.  Het bureau heeft de taak om leerkrachten te begeleiden 
met een hulpvraag rond de onderwijsverzorging of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.  
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Het bureau volgt de tijdelijke leerkrachten die invallen op de scholen, zij worden begeleid zodat een 
goede start in het onderwijs wordt gewaarborgd. Het kwaliteitsbureau is gespecialiseerd in de 
uitvoering van het EDI-model (directe instructie) en de versterking van schoolteams bij het verzorgen 
van goede instructies. Het kwaliteitsbureau voert audits uit op de scholen van Marenland. Marenland 
is verder lid van het Provinciaal Auditteam, ook vanuit deze groep worden audits in Marenland 
uitgevoerd. Hoofd van het kwaliteitsbureau is de heer Mark van der Made. 
  
Kwaliteit, krimp en aardbevingen. 
Gezamenlijk met haar medewerkers is de Stichting Marenland verantwoordelijk voor goed onderwijs 
op alle scholen in het gebied. Momenteel hebben alle scholen van Marenland een basisarrangement, 
wat wil zeggen dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. In samenwerking met de scholen 
ontwikkeld Marenland een ambitiemodel, hierin gaan we voor elke school haalbare en ambitieuze 
doelstellingen bepalen op het gebied van aanbod en resultaten. 
 
In de laatste 10 jaar is het leerlingenaantal van Marenland met 20% gedaald, deze terugloop zal zich 
de komende jaren verder voortzetten. De verwachting is met nog zo’n 15 %.  Door deze terugloop 
van het leerlingenaantal is het van groot belang dat Marenland strategische keuzes maakt om het 
onderwijs in stand te houden, samenwerkingsvormen aan te gaan en te zorgen voor modern en goed 
onderwijs. Met name de Collegevoorzitter van Marenland heeft hierin een actieve rol. Marenland 
heeft inmiddels 5 kindcentra ontwikkeld, 3 samenwerkingsscholen en een netwerkschool. Dit zijn 
antwoorden op de krimp en geeft stabiliteit in het onderwijsaanbod op strategische plekken. 
 

Marenland heeft in de Stichting Noordkwartier een stevige partner gevonden. De samenwerking leidt 
ertoe dat op steeds meer terreinen Marenland en Noordkwartier eenzelfde aanpak en uitvoering 
hanteren. In het werkgebied van Marenland speelt de problematiek van de aardbevingen een grote 
rol. Het verstevigen en vernieuwen van de schoolgebouwen tot veilige en aardbeving bestendige 
gebouwen is een actueel speerpunt.   In 2022 moeten alle schoolgebouwen in Marenland veilig zijn, 
dit kan door nieuwbouw of een verstevigingsoperatie. Marenland en Noordkwartier trekken hierin 
samen op en steeds vaker ontstaan er 2 scholen onder één dak. 
 

1.3 Kansen en uitdagingen 

Waar moeten we rekening mee houden bij het formuleren van beleid? Waar liggen onze kansen en 
uitdagingen? 

Toekomst 
We leven in een snel veranderende samenleving die hoge eisen stelt aan haar burgers. Die eisen 
liggen op het terrein van onder meer ICT, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen en creatief 
en kritisch denken. In ons onderwijs willen wij onze leerlingen voorbereiden op deze eisen en er zo 
aan bijdragen dat zij als kritisch en mondig burger kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Korte lijnen 
De lijnen zijn kort in Noordoost-Groningen. Professionals van verschillende organisaties kennen 
elkaar en zoeken elkaar makkelijk op. De bereidheid tot samenwerking, ook binnen gemeente, 
voortgezet onderwijs en bedrijfsleven, is groot. Hiervan maken we gebruik bij het realiseren van een 
sluitend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in ons gebied. 
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Nieuwe gebouwen 
Als gevolg van de aardbevingen in ons gebied worden onze schoolgebouwen bouwkundig versterkt 
of geheel vernieuwd. Zo kunnen wij toekomstbestendig onderwijs bieden in veilige, ruime en 
comfortabele schoolgebouwen die passen bij onze visie en uitnodigen tot (integraal) samenwerken.  

Sociaaleconomische situatie 
De sociaaleconomische situatie in ons gebied stelt ons voor een uitdaging. Onze regio kent relatief 
veel mensen met een zwakke sociaaleconomische positie. Een deel van onze leerlingen kampt met 
(taal)achterstanden. Wij spelen hier op in door een zo breed mogelijk aanbod te ontwikkelen. Zo 
vergroten we de kansen van onze leerlingen en doorbreken we kansenongelijkheid.  

Bereikbaarheid 
Noordoost-Groningen is een uitgestrekt, landelijk gebied met kleine en grotere kernen die te maken 
hebben met een krimpende bevolking en een dalend leerlingenaantal. In deze regio hebben 
Marenland en Noordkwartier kleine en grotere scholen. We streven ernaar dat onderwijs en opvang 
voor alle kinderen in het gebied goed bereikbaar zijn.  

Personeelstekort 
Noordoost-Groningen kampt, net als de rest van Nederland, met een tekort aan leraren en 
pedagogisch medewerkers. We staan voor de uitdaging voldoende goed gekwalificeerd en 
gemotiveerd personeel te vinden. Dat vraagt om een zorgvuldig personeelsbeleid waarin binden, 
boeien en behouden voorop staan. Van onze medewerkers verwachten wij een lerende houding en 
de bereidheid te professionaliseren.  
 

 1.4 Strategisch beleid bestuur 2019-2023 

Marenland, Noordkwartier en Kids2B delen dezelfde ambitie: goed en toekomstgericht onderwijs en 
opvang bieden dat tegemoetkomt aan de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. 
Onderwijs  en opvang dat antwoord geeft op de uitdagingen in de regio en gebruikmaakt van de 
kansen die ons gebied biedt. Door samen verder te gaan op de ingeslagen weg kunnen we dit 
realiseren. Onderstaande uitgangspunten staan daarbij centraal. 

Onderwijs dat past  
We bieden onderwijs dat aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen. De kwaliteit van ons reken-taal- 
en leesonderwijs is van hoog niveau en we besteden aandacht aan 21st century skills. We laten onze 
leerlingen talenten ontdekken en ontwikkelen en zetten deze in. We maken gebruik van de nieuwste 
inzichten op het gebied van didactiek en pedagogiek en van moderne leermiddelen en methoden. 
ICT wordt ingezet als belangrijk hulpmiddel. Het gezamenlijke regionaal expertiseteam (RET) stelt 
scholen in staat tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. We benutten 
elkaars expertise, die van partners als de gemeente, Huis van de Sport, bibliotheek, IVAK en Basicly, 
en die van het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Met elkaar leiden we kritische, 
sociale burgers op die volwaardig kunnen participeren in en een bijdrage kunnen leveren aan onze 
samenleving.  

Autonomie van de IKC’s 
We geven de IKC’s de vrijheid om, binnen de bestuurlijke kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven 
en een eigen profiel verder te ontwikkelen, zodat zij zich kunnen onderscheiden. Zo zorgen we 
ervoor dat het aanbod optimaal aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van kinderen 
en de mogelijkheden van de wijk of het dorp waar het kindcentrum staat. Van de professionals in de 
kindcentra – de directeuren, leerkrachten en pedagogisch medewerkers – verwachten we dat zij een 
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visie formuleren en dat zij deze vertalen naar een onderwijsconcept, de scholingsbehoefte van 
medewerkers en inzet van financiële middelen. Voorwaarde is dat de scholen en de kinderopvang 
dat in gezamenlijkheid oppakken, zodat er doorgaande leerlijnen ontstaan. 

Diversiteit 
Aandacht voor diversiteit is een rode draad in al ons handelen. Onze IKC’s maken deel uit van een 
pluriforme samenleving waarbinnen we respect en waardering hebben voor verschillen tussen 
mensen. Binnen ons onderwijs krijgt ieder kind de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen binnen 
zijn of haar mogelijkheden. Binnen ons personeelsbeleid maken we gebruik van de verschillen tussen 
en talenten van onze medewerkers. 
 

Vakmanschap 
Het vakmanschap van onze medewerkers staat voorop. Zij zorgen ervoor dat het onderwijs en 
opvang aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van kinderen. Zij hebben een lerende 
houding en blijven zich ontwikkelen. Belangrijk is dat zij de vrijheid krijgen om, binnen de visie van 
het IKC, onderwijs vorm te geven. Dat zij mogen experimenteren en ontwikkelen en dat zij worden 
uitgedaagd om verder te professionaliseren. Met het programma NoordKRACHT (Noordkwartier) en 
het kwaliteitsbureau (Marenland) stimuleren en ondersteunen wij een professionele cultuur binnen 
de scholen. Belangrijk is ook dat teamleden de rol pakken die aansluit bij hun talenten. De directeur 
zorgt ervoor dat er een team wordt gevormd waarin iedereen hetzelfde doel nastreeft, waarin 
teamleden graag samenwerken en elkaar versterken. Samen dragen we bij aan een sfeer waarin 
iedereen wordt gezien en zich veilig voelt. In het belang van de leerling zorgen we voor een optimale 
communicatie met ouders. Onze medewerkers zijn in staat het goede gesprek met ouders te voeren. 
Verwachtingen over en weer worden tijdig besproken. De ontwikkeling van het kind staat altijd 
centraal.  
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2. Het kindcentrum in Loppersum 
 
2.1 Inleiding 
Kindcentrum “Loppersum” is gevestigd in een nieuw gebouw dat in juni 2019 in gebruik is genomen.  
Binnen het kindcentrum verzorgen wij het onderwijsaanbod voor basisonderwijs in Loppersum. 
Kinderopvang wordt in het gebouw aangeboden door Kids2B en naast het gebouw door “Het huis 
van tante Muis”.  
 
Binnen het kindcentrum wordt samengewerkt door twee basisscholen van verschillende denominatie 
en een kinderopvang. Door samenwerking of wellicht uiteindelijk samenvoeging van deze drie 
organisaties wil kindcentrum Loppersum onderwijs en opvang bieden aan kinderen van 0-12 jaar.  
Van de huidige ongeveer tweehonderd 270 leerlingen op de scholen komt het grootste deel uit 
Loppersum. Daarnaast verzorgen we ook onderwijs aan kinderen uit de omliggende dorpen zoals o.a. 
Garrelsweer, Wirdum, Winneweer en Garsthuizen.  
Ons Kindcentrum bevat 12 leslokalen en twee ruimtes voor de opvang waaronder een 
peuterspeelzaal. In het gebouw is een speellokaal en een extra lesruimte dat tevens gebruikt wordt 
voor de naschoolse opvang van Kids2B. 
 

De omgeving van het kindcentrum bevat een omheind speelplein. In het speelplein is geïntegreerd 
een afgescheiden deel voor het jonge kind. De verkeerssituatie rondom het kindcentrum is wisselend 
en de afspraken moeten regelmatig aangepast worden door de verstevigingswerkzaamheden in de 
omgeving die noodzakelijk zijn vanwege de aardbevingen en bijkomende schades in ons gebied. 
Op dit moment wordt er binnen het kindcentrum gewerkt met twee afzonderlijke scholen. Deze 
scholen vallen onder twee verschillende schoolbesturen. Ons aanbod verzorgen wij binnen de kaders 
van het door onze besturen vastgesteld strategisch beleid.  
 
Nu de scholen samen in een nieuw gebouw zijn gehuisvest worden er gesprekken met ouders, 
teamleden en de beide besturen gevoerd om te onderzoeken of het samengaan van de beide 
scholen op termijn mogelijk en wenselijk is. Indien niet voor deze koers wordt gekozen moet worden 
vastgelegd hoe er binnen afgesproken kaders samengewerkt gaat worden tussen de scholen met 
behoud van ieders eigen identiteit. 
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Voor het goed functioneren van het kindcentrum en om een stap te maken naar een integraal 
kindcentrum zien wij in de komende jaren het team als volgt; 
 
Het toekomstige team van het kindcentrum in Loppersum  
 
een directeur kindcentrum een persoon met zeggenschap over het deel  
 onderwijs en het deel opvang in het gebouw 
 
een management team locatieleiders indien er sprake blijft van twee 

scholen of 
 één adjunct directeur en 2 bouwcoördinatoren,  
 intern begeleider samen 
 met de directeur  
 
een leerkrachten team leerkrachten met verschillende specialisaties 
 intern begeleiders en pedagogisch medewerkers 
 in combinatie dienst van onderwijs en opvang 
een kinderopvang team pedagogisch medewerkers voor opvang en peuter 
 speelzaal 
 
ondersteunend personeel conciërge, administratieve ondersteuning 
 

schoonmaakpersoneel niet in eigen dienst 
 
2.2. Onze ambitie 

In 2023 is in Kindcentrum Loppersum sprake van een goed samenwerkende en op elkaar ingespeelde 

organisatie. Er is één team dat kinderen begeleidt in hun ontwikkeling van 0-12 jaar. We zetten de 

expertise van onze besturen in ten behoeve van Kindcentrum Loppersum. Sinds juni 2019 vormen de 

OBS Beatrix en CBS Roemte samen met Kids2B het kindcentrum.  

In de loop van de komende jaren zullen we verder onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en 

welke bestuurlijke ruimte er is om de expertise van onze organisaties zo goed mogelijk te benutten. 

Kindcentrum Loppersum wordt gevormd door professionele organisaties voor onderwijs en opvang 

die met elkaar samenwerken als waren zij één geheel. 

 
2.3. Onze visie 
 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven.  

De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de 

komende periode willen toetsen. 

In de Kindcentrum Loppersum gaan opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren hand in hand. In dit plan 

is sprake van drie organisaties die samenwerken. In het volgende plan hebben we het over Integraal 

Kindcentrum Loppersum (IKC Loppersum). Na de afgelopen periode van verkenning in de tijdelijke 

huisvestingssituatie is het nu onze ambitie om de komende vier jaar te groeien naar een organisatie 

waar middelen en mensen worden ingezet om in Kindcentrum Loppersum een samenhangend 

aanbod van onderwijs en opvang aanbod te creëren voor kinderen tot hun twaalfde levensjaar.  

Alle medewerkers van het Integraal Kindcentrum Loppersum zijn over vier jaar zo gepositioneerd dat 

hun expertise het meeste rendement geeft in de ontwikkeling van het kind en de organisatie. Alle 

middelen in het Integraal Kindcentrum Loppersum worden zo ingezet dat er een structuur ontstaat 
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waarbij er goede begeleiding is voor kinderen met achterstand en kinderen met een voorsprong. In 

Integraal Kindcentrum Loppersum laten we kinderen leren ontdekken wat ze leuk vinden en goed 

kunnen. Waar een kind hindernissen ervaart wordt het geholpen en geleerd deze te overwinnen. 

In de loop van de komende jaren bouwen we verder aan het toekomstperspectief van het 

kindcentrum. We bouwen verder aan de pedagogische en onderwijskundige ontwikkeling, maar ook 

aan het samenwerkingsmodel. Er is in alle opzichten sprake van een groeimodel. Daarbij 

onderzoeken we welke naschoolse opvangmogelijkheden in samenwerking met lokale partners 

kunnen worden ontwikkeld.  We willen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren hand in hand laten 

gaan. In dit plan wordt gesproken over drie organisaties die samenwerken. In het volgende plan 

hebben we het over Integraal Kindcentrum Loppersum.  

De beide scholen behalen goede resultaten. Dit concluderen we aan de hand van scores op het 

leerlingvolgsysteem en de nationale eindtoets. Dit uitstroom niveau willen we vanzelfsprekend 

behouden en waar dat kan, verbeteren.  

 

2.4. Interne en externe analyse/ SWOT van het kindcentrum 

Sterke punten  Zwakke of ontwikkel punten  

1 Gemotiveerde medewerkers 1 Onduidelijk intern besturingsmodel 

2 Nieuw gebouw met goede voorzieningen 2 Afstemming in de communicatie 

3 Financiële mogelijkheden  3 Veel personeelswisselingen met name bij de opvang 

 4 Geen eenduidige pedagogische visie 

 5 Te weinig ruimte in het gebouw 

 6 Doorgaande lijnen 2-4 en 4-12 afstemmen 

 

Kansen Bedreigingen 

1 Genoeg aanbod van kinderen 1 Aansturing door drie besturen 

2 Weinig concurrentie 2 Niet één directie met mandaat 

3 Voldoende middelen 3 Moeite met het vinden van gekwalificeerde 

medewerkers 

4 Leren van andere kindcentra  
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Als we de SWOT samenvatten komen we tot de volgende concluderende zinnen. 

1. Kindcentrum Loppersum heeft goed gemotiveerd personeel en is gehuisvest in een goed 

gebouw 

2. De aansturing loopt via drie besturen dat werkt stroperig en geeft onduidelijkheid in de 

communicatie en verwachtingen. 

3. Integrale samenwerking kan alleen tot stand komen als er integrale aansturing is. 

 

2.5 Vertaling van onze visie naar een kwalitatief doel 

 
Binnen het kindcentrum Loppersum gaan onderwijs en opvang intensief samenwerken 

waarbij het belang van de gezamenlijkheid in het kindcentrum voorop staat.  

Wij werken tot 2023 aan onderstaande doelen. In deze doelen willen we ieder jaar een stap(je) 
zetten. Ieder jaar gaan we evalueren welke stap gemaakt en welke stap gedragen wordt door de 
medewerkers. De directie geeft richting door te luisteren naar de medewerker en de klant. 
 
In 2023: 
Is er sprake van één MT die taken en bevoegdheden in het kindcentrum breed verdeeld heeft. 
Zijn er doorlopende leerlijnen voor kinderen van 0-12 
Is er een breed aanbod van naschoolse activiteiten waaruit kinderen keuzes kunnen maken. 
Is er een ondersteunende structuur voor kinderen op meerdere niveaus 
Zijn er goede scholingsmogelijkheden voor het personeel. 
Is er cognitieve en affectieve zorg voor kinderen van 0- 12 
Ouders en personeel zijn partners in de begeleiding / opvoeding / ontwikkeling 
In het kindcentrum gaan we de doelen halen doordat we de expertise die er is in de verschillende 
geledingen gaan delen en breed gaan inzetten. 
 
Te delen expertise; 
Alle expertise die in 2023 voorhanden is binnen het kindcentrum wordt ten behoeve van alle 
kinderen ingezet. Een aantal voorbeelden van reeds aanwezige expertise die nu in 2019 niet breed 
wordt ingezet maar dat wel zo spoedig mogelijk wordt met als uiterste datum 1 januari 2023:  
 

 Leerlijn hoogbegaafde leerlingen.    
Leerlijn talentontwikkeling 

 Kiva 
De scholen hebben geoormerkte kwaliteit ten behoeve van de zorg voor de   

               sociale omgeving in en om het gebouw. In de voorliggende periode wordt             
               de aanwezige kennis gedeeld en wordt er een gezamenlijke aanpak  
               ontwikkeld. 

 ICT gebruik 
              Hardware er is nu sprake van meerdere partijen die onze devices  
              onderhouden. Dit willen we terugbrengen naar één partij. 

Leerprogramma’s zijn nu niet gecombineerd met elkaar. In de komende  
              periode worden de leerlijnen ‘wat moet een kind kennen en kunnen’ op      
              elkaar afgestemd 

 Volgsystemen 
      In 2019/2020 gaan we starten met een doorgaande ontwikkellijn voor  

kinderen van 2-6 jaar. Uiteindelijk moet ook de verbinding met de ontwikkellijn voor     
kinderen van 4-12 gemaakt worden. 
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2.6. Domeinen:  
 
In het kindcentrum Loppersum hanteren we de volgende domeinen, overeenkomstig met 
Marenland/Noordkwartier 
 
Kwaliteit van het onderwijs, talenten, toekomst, professionaliteit, samenwerken 
 
Kwaliteit 
Kwaliteit is vanzelfsprekend, maar nooit gewoon. Het vraagt om voortdurend vinger aan de pols. We 
werken planmatig en gestructureerd. We realiseren op onze scholen een aanbod dat voor zoveel 
mogelijk leerlingen uit de omgeving passend is. 
 
Talenten 
We stimuleren leerlingen en medewerkers hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. En zo het 
beste uit zichzelf te halen. Eigenheid en trots mogen bij ons gezien worden. We laten ook aan 
anderen zien wat we doen. 
 
Toekomst 
We bieden hoogwaardig en innoverend onderwijs voor de toekomst. Zo bereiden we kinderen voor 
op hun rol in de wereld van morgen. ICT wordt hierbij bewust als middel ingezet. 
 
Professionaliteit 
We investeren in de professionaliteit van de leerkracht. Bevoegdheden liggen bij ons in de 
organisatie zo laag mogelijk. De professional is verantwoordelijk voor de uitvoering. We spreken 
elkaar aan op resultaten. Resultaten staan bij ons centraal in de verantwoording op alle niveaus. 
 
Samenwerken 
We richten ons op samenwerking, zowel intern als extern. Samenwerkingsrelaties zijn nodig om onze 
doelstellingen te realiseren en ons onderwijs te versterken en verrijken. 
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3. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
 
3.1 De school en haar omgeving 
De Prinses Beatrixschool is een openbare basisschool in Loppersum.  
Onze leerlingen komen uit het dorp Loppersum en uit omliggende dorpen zoals onder andere; 
Garrelsweer, Wirdum, Garsthuizen en Winneweer 
De school kreeg na het sluiten van twee kleine basisscholen in de omgeving (2013 en 2016) steeds 
meer een regio functie. 
Vooral sinds 2016 hebben we het leerlingenaantal zien stijgen. 
 
De school werkt sinds 1 augustus 2016 met één vestiging. Tot die tijd vormde de prinses 
Beatrixschool samen met “de Wilgenstee” in Zeerijp één school. 
De Prinses Beatrixschool start het schooljaar 2019 – 2020 met 100 leerlingen. 
 
De school is verhuisd naar een nieuw gebouw in juni 2019. Daarvoor was de school tijdelijk 
gehuisvest in een semi-permanent schoolgebouw aan de Bosweg in Loppersum, samen met cbs 
Roemte en kinderopvang Kids2b.  
Het nieuwe gebouw wordt ook gedeeld met deze partners. Met deze partners werken we ook daar 
waar mogelijk samen. 
 
Het “kindcentrum Loppersum” bevat twaalf lokalen en vier leerpleinen. In het schooljaar 2019-2020 
zal de verdeling van de lokalen 5:7 zijn. De Prinses Beatrixschool maakt gebruik van vijf lokalen en cbs 
Roemte van zeven. Daarnaast maken beide scholen gebruik van een aantal gezamenlijke ruimtes en 
delen ze één leerplein. 
 
In onze omgeving/regio hebben we te maken met veel veranderingen. Zo gaat de bevolkingskrimp in 
onze regio voort en wordt de regio geplaagd door aardbevingsproblematiek. Ons bestuur Marenland 
is in samenwerking met gemeenten en andere besturen intensief bezig met het ontwikkelen van 
oplossingen voor bovenstaande ontwikkelingen. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van 
kindcentra.  
 
 
3.2 Sociale context van de school 
Ouders uit omliggende dorpen kiezen voor onze school om verschillende redenen. Soms inhoudelijk 
maar ook vaak praktisch van aard. Voor deze ouders is het een keuze voor het dorp en daarna voor 
de school. 
Ouders hebben de keuze uit twee scholen binnen het dorp. Ouders kiezen voor identiteit, populatie, 
kwaliteit, schoolgrootte en sfeer. 
Veel ouders maken een keuze tussen cbs Roemte of obs prinses Beatrix. Dat maakt dat er naast  
partnerschap ook concurrentie tussen de scholen is.  
 
3.3 Populatie ouders en leerlingen 
Het opleidingsniveau van ouders is zeer divers. Ouders zonder diploma van het voortgezet onderwijs 
tot ouders met een afgeronde universitaire opleiding en alles wat daar tussen zit. 
Er zijn ook grote verschillen tussen leerlingen wat betreft capaciteiten, algemene ontwikkeling, 
zelfstandigheid en thuissituatie. 
Het aantal leerlingen afkomstig uit gezinnen met een complexe problematiek neemt toe ten opzichte 
van voorgaande jaren. 
Ook neemt het aantal leerlingen dat een achterstand heeft in taalontwikkeling (TOS, dyslexie) toe. 
De schoolweging in 2018 was 30.2. 
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3.4 Visie op ouderbetrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij wat er op school gebeurt. Wij zien ouders als 
partner in opvoeding, in gesprekken en in educatie. Ouders kennen hun kind het best,  leerkrachten 
zijn pedagogisch didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Samen hebben wij 
de verantwoordelijkheid om onderwijs en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit 
willen we bereiken door middel van open communicatie, harmonische samenwerking en 
transparantie. 
De ouders mogen van onze school verwachten dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. 
Indien nodig het onderwijs aangepast wordt in het belang van het kind en dat ouders daarvan op de 
hoogte worden gesteld. We willen ouders laten voelen dat zij welkom zijn en dat de school een 
laagdrempelig, open instituut is waar zij al hun vragen omtrent hun kinderen kunnen en mogen 
stellen. 
We verwachten dat ouders de regels van de school onderschrijven. We verwachten dat de ouders 
interesse tonen in hun kind wanneer het gaat om leerresultaten. Dat ouders op (rapport)gesprek 
komen en op informatie- en ouderavonden. We verwachten dat ouders open staan voor overleg 
wanneer het gaat om het gedrag van hun kind. We verwachten dat ouders meewerken wanneer hun 
kind extra (externe) hulp nodig heeft. 
Hoe we ouderbetrokkenheid inhoudelijk vorm geven staat beschreven in het document 
“ouderbetrokkenheid”.  
 
In de praktijk is de ouderbetrokkenheid in de onderbouw het grootst. De infoavond wordt daar goed 
bezocht en de bereidheid om praktisch hulp te bieden is groot. 
In de hele school zien we dat de rapportavonden door bijna alle ouders bezocht worden. De meer 
algemene ouderavonden worden minder goed bezocht (40%).  
Het is soms moeilijk om ouders te vinden die praktische hulp kunnen bieden binnen de school. Dit 
heeft ook te maken met het feit dat ± 90% van de ouders buitenshuis werkt. 
 
3.5 Teamsamenstelling 
Het team van de prinses Beatrixschool bestaat uit: 
Eén directeur 
Eén intern begeleider 
Zeven leerkrachten 
Twee onderwijsondersteuners (administratie/onderwijsassistent) 
Er is een totale formatie van 5.9 FTE 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het team aangevuld met een conciërge. 
 
Het team voelt zich betrokken bij het dorp en de school. Er zijn in de afgelopen jaren weinig 
wisselingen in het team geweest. 
Een aantal teamleden is meer dan 15 jaar betrokken bij de school. Taken en werkdagen van de 
teamleden worden vermeld in de schoolgids. 
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4. Ons schoolconcept 

 
Missie 
Obs prinses Beatrix is een vertrouwde plek waar je met plezier naar school gaat zodat je je optimaal 
kunt ontwikkelen en je voorbereiden op jouw toekomst in de samenleving. Hier dagen we je uit jouw 
talenten te ontplooien, je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Visie 
Veilig en geborgen 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig en geborgen voelt. Dat willen we 
bereiken door op een duidelijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan, het goede voorbeeld 
te geven, en vriendelijk en sociaal gedrag bij onze leerlingen te stimuleren. Gedrag en omgaan met 
elkaar zijn onderwerpen die we regelmatig in de klas bespreken. We hanteren duidelijke regels en 
brengen structuur aan, waardoor we een voorspelbare en veilige omgeving creëren. We mogen 
fouten maken, iedereen kan zichzelf zijn, we maken samen lol en zorgen zo voor een fijne sfeer.  
 
Betrokkenheid bij je eigen leren  
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk eigenaar worden van hun eigen 
leerproces. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en spreken deze ook naar ze uit. 
We complimenteren de leerling, voor het doen van pogingen, inzet, geduld, oefenen en 
doorzettingsvermogen. Kinderen kunnen alleen leren door ook fouten te kunnen en mogen maken.  
Dit kan in een veilige leeromgeving waarbij er onderling vertrouwen is tussen kind, leerkracht en 
ouder. Op deze wijze willen we een omgeving creëren waarin het kind zich tot zijn volledige 
potentieel kan ontwikkelen. 
Onze leerkrachten ondersteunen de leerlingen bij het maken van keuzes rondom hun leerproces. Ze 
hebben een onderzoekende houding, kennen de leerdoelen van de leerlingen, kiezen hun eigen 
leerstofaanbod en durven de methode los te laten als de situatie daar om vraagt.  

 
Expertise in- en buiten de school 
Het team van de Beatrixschool werkt samen aan goed onderwijs voor onze leerlingen. We staan 
open voor ervaringen en expertise van elkaar. Het werkt inspirerend en motiverend om samen na te 
denken over ons onderwijs, nu en in de toekomst. Onze leerkrachten volgen cursussen en 
opleidingen, kijken bij elkaar in de klas en geven elkaar feedback. We maken ook gebruik van kennis 
en ervaringen van professionals van buiten onze school. Ook hechten we veel waarde aan de inbreng 
van onze ouders en onze leerlingen.  

 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) 
Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke 
kenmerken en onderwijsbehoeften. Leren zien we als een groepsproces waarmee we het leren van 
elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. Groepsgewijs onderwijs zorgt ook 
voor een gevoel van cohesie.  ‘Elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma 
mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is.’ Waar het om gaat is dat er voor elke leerling voldoende uit 
het onderwijs te halen is. (Struiksma, Focus op Feiten, 2009, CED-Groep) 
In principe doen alle leerlingen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof 
zelfstandig verwerken, dan heeft de leerkracht tijd om leerlingen die het nodig hebben verlengde 
instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. 
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4.1 S.W.O.T. analyse gemaakt door het team van obs prinses Beatrix 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) 

Sterke punten  Zwakke of ontwikkel punten  

1 communicatie vanuit de directie 1 ict 

2 eenheid binnen het team 2 doorgaande lijn begaafde/zwakke leerlingen 

3 sfeer 3 techniekonderwijs 

4 flexibel, extra ondersteuning ingezet waar 

nodig  

4 gevoel van te weinig tegemoet komen aan 

individuele onderwijsbehoeften 

5 nieuw gebouw 5 één groep krijgt les in ander deel van het 

gebouw (gebouw is niet ontworpen voor 

huisvesting van alle groepen van de school bij 

elkaar) 

6 tevreden ouders 6 onvoldoende opbrengsten technisch en 

begrijpend lezen 

7 voldoende opbrengsten rekenen en spelling 7 leerkrachtvaardigheden 

8 voldoende opbrengsten eindtoets  

 

Kansen Bedreigingen 

1 samenwerking met Roemte (bouwoverleg) 1 teveel kinderen in een groep 

2 samen krachten en middelen bundelen 2 vergrijzing van het team 

3 leerlingen laten samenwerken (Roemte) 3 te hoge werkdruk voor zowel leerlingen als 

leerkrachten 

4 samenwerking voorschoolse opvang  

 
 

Actielijst n.a.v. s.w.o.t.: 

 Binnen het nieuwe gebouw komen tot vergaande samenwerking met kinderopvang en 
onderwijspartner. Verkennen van voordelen en mogelijkheden om één school te 
vormen. 

 Inzetten op leerkrachtvaardigheden m.b.t. organisatie en klassenmanagement  

 Werkdrukgelden inzetten ter ondersteuning in de klas 

 Verbeterplan opstellen voor technisch en begrijpend lezen 

 Programma voor begaafde leerlingen schoolbreed opstellen eventueel gezamenlijk met 
Roemte. 
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4.2 Onze doelen 
In kernwoorden is ons schoolplan en onze ambitie voor de toekomst samen te vatten in de woorden: 
kwaliteit, talenten, toekomst, professionaliteit en samenwerken. 
 
Kwaliteit  
We hebben vanuit het programma “opbrengt gericht passend onderwijs” in onze onderwijsplannen 
de doelstelling geformuleerd dat 80 % van onze leerlingen voor de vakken technisch lezen, 
begrijpend lezen, rekenen en spelling boven het niveau VMBO BB/PRO scoort. Deze normering 
vinden wij passend bij onze populatie. De resultaten van de school worden vier keer per jaar met het 
hele team besproken. Indien wij tijdens deze besprekingen constateren dat we hierin voor één of 
meerdere vakken niet slagen volgt aanpassing van het onderwijsplan. 
Ook zoeken we naar vergroting van de vaardigheden en expertise van de leerkrachten. Teamscholing 
wordt gekoppeld aan de resultaten. 
 
Alle lessen zijn opgebouwd op dezelfde manier (EDI model) 
 
We monitoren, bewaken en stellen de onderwijskwaliteit bij middels het cyclisch werken met 
Kwintoo. 
 
We werken met moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen. 

Met ieder personeelslid worden gesprekken gevoerd via het systeem van Coo7. Dit resulteert in een 

beoordelingsgesprek en een POP/gesprek. Alle personeelsleden maken op basis van eigen en 

schoolbelang een POP en ontwikkelen zich. 

Ambitie 2023 
Resultaten voor technisch en begrijpend lezen op gewenst niveau brengen 
Professionele schoolcultuur ontwikkelen 
Doorgaande lijnen met de voorschoolse opvang borgen 
Borging van afspraken Kwintoo 
Leerlijn voor begaafde leerlingen  
 
Talenten 
Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken we met keuzevakken. In een periode van drie 
weken wordt er 2 uur per week uitgetrokken voor een vak dat niet in het reguliere programma 
aangeboden wordt. 
De leerlingen kiezen zelf aan welk vak ze willen deelnemen. Op deze wijze willen we kinderen in 
aanraking brengen met verschillende disciplines en ze helpen om hun talenten te ontdekken en 
ontwikkelen. Ook leerkrachten worden op deze wijze uitgedaagd om hun talenten in te zetten. 
De leerlingen ervaren regelmatig een buitenschoolse activiteit/excursie. 
Leerlingen hebben de kans mee te praten en te denken over de school via de leerlingenraad. 
Leerkrachten voeren kindgesprekken om interesses en talenten van kinderen te achterhalen. 
 
Ambitie 2023 
Een passend, breed naschools aanbod in het kindcentrum.  
Om kinderen op “andere” manieren te laten leren hebben we plekken in het kindcentrum gecreëerd 
met een rijke leeromgeving. Gericht op techniek, kunst en natuur. Kinderen kunnen hier ook hun 
praktische vaardigheden inzetten en ontwikkelen. Ze ervaren dat deze vaardigheden zeer 
gewaardeerd worden. 
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Toekomst 
Onze leerlingen werken afwisselend op papier, laptops en i-pads tijdens de lessen. Zij krijgen kennis 
en kunde aangereikt op het gebied van mediawijsheid. 
We leren ze de basisvaardigheden op het gebied van ICT en stimuleren dat ze deze gaan inzetten bij 
verschillende lessen. We maken gebruik van een goed ICT netwerk en voor alle leerlingen vanaf 
groep 6 is er een eigen device. Voor leerlingen van groep 3 t/m 5 is er één device op drie leerlingen. 
We werken via verschillende methodes en middels extern aanbod aan 21e -eeuwse vaardigheden. 
 
Leerlingen hebben kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die voor de leeftijdsgroep relevant 
zijn.  
Zij leren over democratische principes en komen in aanraking met diversiteit op verschillende 
leefgebieden.  
 
 
Ambitie 2023 
Alle leerlingen en leerkrachten zijn vaardig in het gebruik van ICT middelen. Iedereen werkt in de 
“cloud”. 
Medewerkers en leerlingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ICT middelen. 
 

 
Professionaliteit 
Het team heeft in de afgelopen jaren een aantal 
gezamenlijke cursussen gevolgd. 
Technisch lezen, begrijpend lezen en EDI. Deze 
cursussen hebben allen geresulteerd in collegiale 
consultaties en het voeren van het professionele 
gesprek over ons onderwijs. Een aantal teamleden 
deed een individuele cursus. 
Leerkrachten kennen de doelen en weten daar in hun 
lessen naar toe te werken. 
 
Ambitie 2023 
De professionele leergemeenschap heeft duidelijk vorm gekregen. Leerkrachten ontwerpen samen 
lessen en kunnen deze op professionele wijze met elkaar evalueren. De school als geheel is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Leerkrachten zijn in staat goed te analyseren, evalueren en creëren.   
Teamleden spreken elkaar aan op professioneel handelen. 
Methodes zijn richtinggevend en bieden ondersteuning maar niet leidend,  de leerkracht maakt 
keuzes en stemt het aanbod af op de leerlingen. 
 
Samenwerken 
In 2019 zijn de teams van Roemte en prinses Beatrix meer met elkaar gaan samenwerken. Er is 
overleg en men verkent de mogelijkheden. 
Gezamenlijk zijn de scholen “KiVa school” geworden. We streven naar een veilige en gezellige sfeer 
in het hele gebouw waarbij de aanpak en benadering van leerlingen voor beide scholen hetzelfde is. 
 
Met onze ouders werken we samen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen. 
Tijdens de gouden weken aan het begin van het schooljaar worden er startgesprekken gevoerd 
tussen leerkracht, leerling en ouders. Hierin wordt ook een start gemaakt voor de samenwerking 
tussen de school, de ouders en de leerling. 
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Naast ouderavonden worden er ook ouderpanels georganiseerd. Ouders worden dan uitgenodigd om 
mee te komen praten over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Om ouders een beeld 
te geven hoe het er in de klassen toegaat worden er regelmatig kijkochtenden of kijkweken 
georganiseerd. 
 
Voor de kinderen wordt de schoolregel, “werk samen waar het mag en waar het kan” in de klassen 
gehanteerd. 
 
Ambitie 2023 
We werken intensief samen met Roemte, of vormen één school. De samenwerking met de 
kinderopvang heeft geleid tot doorgaande lijnen, goede overdracht en uitwisseling van personeel en 
kinderen. 
Voor de leerlingen is er geen verschil tussen leerkrachten van de ene of de andere school of 
medewerkers van de kinderopvang als zij aangesproken worden of als ze hulp nodig hebben. 
 
Door samenwerking creëren we een kwalitatief goed en rijk aanbod voor alle kinderen. 
Daarbij maken we gebruik van de naaste omgeving en de ouders. 
 
Leerlingen worden meer betrokken bij hun eigen onderwijsleerproces d.m.v. verwoorden van 
persoonlijke doelen en geven hun behoefte aan hulp  van de leerkracht aan om deze doelen te halen. 
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5. Wettelijke opdracht 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de 
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt 
aan de wettelijke opdracht van het onderwijs.  
Een  goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk 
te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke 
aspecten van ons onderwijs. 
 
5.1 Context en aanleiding 
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal 
in de vier jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het 
schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. 
Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de 
inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van 
het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de prinses Beatrixschool hieraan voldoet. 
 
5.2 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 
 

Onze uitgangspunten. Kwaliteitszorg is voor ons: 

- Zeggen wat we doen en dat goed doen en borgen; 

- Doen wat we zeggen en dat laten zien; 

- Systematisch evalueren van onze kwaliteit; 

- Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. 
 
De inrichting van onze kwaliteitszorg 

 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  

1 Kwintookaarten  Directie en team Jaarlijks 3 kaarten, Cyclus van vier 
jaar 

2 Schooljaarplan  Directie en team Jaarlijks  

3 Schooljaarverslag Directie en team Jaarlijks  

4 

Trendanalyses aan de hand van 
de LVS toetsen en Centrale 
Eindtoets   
 

Directie, intern 
begeleider, team. 

Twee keer per jaar 
Wij evalueren systematisch onze 
opbrengsten middels de 
systematiek van Opbrengst Gericht 
Onderwijs en Focus PO. 

5 

Gesprekscyclus met o.a. 
- Klassenbezoek met 

kijkwijzer 
- Voortgangsgesprek  
- Beoordelingsgesprek 

Leerkrachten en 
directeur 

Jaarlijks  
Cyclus van 3 jaar.  

6 
Tevredenheidsonderzoek  Leerlingen (5 t/m 8), 

personeel en ouders. 
Een keer per twee jaar  

7 
Onderzoek sociale veiligheid 
d.m.v. voortgangsgesprek 

Personeel  Jaarlijks  
 

8 
Onderzoek sociale veiligheid 
d.m.v. Zien 

Leerlingen (5 t/m 8) Jaarlijks  

9 RI&E Personeel  Een keer per vier jaar 
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10 
Schoolontwikkelgesprekken  Algemene directie 

Marenland en 
schooldirectie 

Twee per jaar 

11 Audit  Auditcommissie  Op verzoek 

12 Inspectierapport Directie en team Indien van toepassing 

 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons kwaliteitsbeleid verwijzen wij naar: Kwintoo, 
de toetskalender, IPB en de schoolgids. 
 
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet: 
 
 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Taal 
 

DORR DORR Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Begrijpend lezen DORR DORR Cito 3.0 
 

Cito 3.0 
 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

 
Technisch lezen 
 

DORR DORR DMT/AVI  
meth. 

geb 
toetsen 

DMT/AVI  
meth. 

geb 
toetsen 

DMT/AVI  
meth. 

geb 
toetsen 

DMT/AVI  
meth. 

geb 
toetsen 

DMT/AVI  
meth. 

geb 
toetsen 

DMT/AVI  
meth. 

geb 
toetsen 

 
Spelling 
 

DORR DORR Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 
 
Woordenschat 
 

DORR DORR meth. 
geb. 

toetsen 

meth. 
geb. 

toetsen 

meth. 
geb. 

toetsen 

meth. 
geb. 

toetsen 

meth. 
geb. 

toetsen 

meth. 
geb. 

toetsen 

 
Rekenen 
 

DORR DORR Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 

Cito 3.0 
meth. 
geb. 

toetsen 
 
SEO 
 

DORR/ 
Zien/ 
kiva 

DORR/ 
Zien/ 
kiva 

Zien/ 
kiva 

Zien/ 
kiva 

Zien/ 
kiva 

Zien/ 
kiva 

Zien/ 
kiva 

Zien/ 
kiva 

 
WO 
 

DORR DORR   Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

Methode- 
gebonden 

toetsen 

 
 
 
Verklaring van de afkortingen: 
 
SEO – sociaal emotionele ontwikkeling 
WO  - wereldoriëntatie 
DORR - Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren. 
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5.3 De inhoud van ons onderwijs 
Leerstofaanbod: onze uitgangspunten 

 
Wij hebben een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 

1. dat voldoet aan de kerndoelen; 
2. dat in overeenstemming is met de referentieniveaus; 
3. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (artikel 8 

WPO); 
4. dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m groep 8; 
5. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 

 
Naast de methoden in onderstaand overzicht wordt er naar behoefte additioneel materiaal tijdens 
de lessen gebruikt. Dit is materiaal dat de leerkracht toevoegt aan het aanwezige materiaal indien de 
leerkracht constateert dat dit tegemoet komt aan de behoefte van de groep of individuele leerlingen. 
 
Daarnaast wordt er incidenteel ook materiaal gebruikt dat door externe partijen aan de school wordt 
aangeboden in het kader van een project of landelijke actieweek. De leerkracht beoordeelt dit 
materiaal en bepaalt of het voldoet aan de door de school gestelde kwaliteitseisen. 
 

Vakgebied 
 

Leermiddelen/methodes opmerkingen Groep  

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen- Kim 
versie 
Fonemisch bewustzijn 

Werkwijze staat 
vermeld in het 
onderwijsplan 
”voorbereidend-  en 
aanvankelijk lezen”. 

2,3 

Voortgezet technisch lezen Estafette 2009 Werkwijze staat 
vermeld in het 
onderwijsplan 
”technisch lezen”. 

4 t/m 8 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 
Dia-taal 

Werkwijze staat 
vermeld in het 
onderwijsplan 
”begrijpend lezen”. 

4 t/m 8 

Nederlandse taal 
 

Taal Actief versie 4 Werkwijze staat 
vermeld in het 
onderwijsplan 
”taal”. 

4 t/m 8 

Rekenen en Wiskunde 
 

Pluspunt versie 2019 Werkwijze staat 
vermeld in het 
onderwijsplan 
”rekenen”. 

4 t/m 8 

Engelse taal 
 

Take it Easy  1 t/m 8 

Aardrijkskunde 
 

Blink  5 t/m 8 

Geschiedenis 
 

Blink  5 t/m 8 

De natuur, waaronder biologie 
 

Blink  5 t/m 8 

Schrijven Pennestreken  3 t/m 8 
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Geestelijke stromingen 
 

H.v.o. en g.v.o. Door 
vakleerkrachten 

5 t/m 8 

Expressie-activiteiten 
 

Uitzoeken 19-20   

Muziek 
 

1,2,3 Zing  1 t/m 8 

Schoolveiligheid/welbevinden 
van de leerlingen 

 
kiva 

  
1 t/m 8 

 

 

Actief Burgerschap. 

Burgerschapsonderwijs is geïntegreerd in ons aanbod. Het is dus geen apart vak. We leren kinderen 
om te gaan met sociale vaardigheid door het maken en volgen van afspraken. De betrokkenheid en 
tevredenheid van leerlingen op obs prinses Beatrix bevorderen door meedenken en meebeslissen bij 
aangelegenheden die de leerlingen betreffen. Het vergroten van de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de kinderen geeft meer draagvlak. Met het instellen van een 
leerlingenraad wordt tevens vormgegeven aan aspecten van burgerschapsvorming. Daarnaast 
worden middels gastlessen en excursies thema’s besproken.  
Allereerst is kennis van de samenleving van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij 
vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet 
alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij 
leerlingen daarom goed samen te leven samen te leren en samen te werken met anderen.  
Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de 
samenleving. Onze school werkt met het programma Kiva. Daarnaast bieden we aan de groepen 5 
t/m 8 vormingsonderwijs aan. 
 
Het programma is gericht op samenleven in een democratische gemeenschap waarin leerlingen een 
stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, en zich positief sociaal gedragen. Kinderen maken kennis 
met allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische 
samenleving. De klas en de school worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.  
 

Uitgangspunten 
1. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de 
samenleving en die gericht zijn op samenwerking.  
2. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit 
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 
3. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee 
voor het leven.  
4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook 
naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden 
5. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere 
opvattingen en overtuigingen (religies). 
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5.4 De resultaten van ons onderwijs. 
Voor de actuele overzichten van de opbrengsten van de school zie de betreffende jaarverslagen. 
Beleidsconsequenties worden opgenomen in de schooljaarplannen. 
 
 
5.5 Onze uitgangspunten en aanpak 
 

Wij hebben het onderwijsleerproces op obs prinses Beatrix ingericht op basis van onderstaande 

uitgangspunten: 

- veilige leeromgeving 

- growing mindset, fouten maken moet maar blijven denken in kansen en mogelijkheden voor ieder 

kind 

- toepassing directe instructiemodel EDI 

- convergente differentiatie 

- gedifferentieerde instructie 

- toepassing van adequate werk- en groeperingvormen 

- inrichting van een functionele leeromgeving 

- afstemming onderwijsleerproces op behoeften van leerlingen (instructie, tijd, verwerking, 

taalgebruik) 

- actieve betrokkenheid van leerlingen en een taakgerichte werksfeer 

- verantwoordelijkheid leerlingen voor de organisatie van hun eigen leerproces 

- vormen van coöperatief leren 

- eigenaarschap 

- vaste regels en routines, effectief klassenmanagement 
 

 
 

De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Groepering van de 
leerlingen 

We werken met jaargroepen. Uitgangspunt hierbij is convergente 
differentiatie. We hanteren de doelen behorende bij de methodes.  
In verband met het leerlingenaantal werken we met combinatieklassen 
Waar mogelijk is er een gelijk aanbod voor beide groepen (met name bij 
beeldende vorming, gymnastiek en in het thematisch aanbieden van de 
wereld oriënterende vakken). 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt er in de bovenbouwgroepen 
meer gewerkt in een zogenaamde unit. 
De basisgroepen zijn 5/6 en 7/8 maar gedurende drie dagen per week 
worden de groepen verdeeld over drie leerkrachten en zijn de groepen 
wisselend van samenstelling. 

2 
 

Duidelijke uitleg Wij hanteren het expliciete directe instructiemodel (EDI). 

3 
 

Taakgerichte 
werksfeer 

Positief pedagogisch klimaat. We benoemen gewenst gedrag.  
Effectief klassenmanagement met duidelijke regels en routines. We 
hanteren hierin  een doorgaande lijn (met een opbouw van groep 1 -8) 
We zorgen voor een effectieve indeling van het lokaal met logische 
looproutes. 
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4 
 

Actieve betrokkenheid 
van leerlingen 

Gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen bij de instructie. 

5 
 

Afstemmen en 
differentiëren 

We maken gebruik van pre-teaching (met name bij begrijpend lezen ) 
en verlengde instructie. In iedere groep staat (indien de ruimte het 
toelaat) een instructietafel.  
We maken gebruik van methodes met basis, herhaling en verdieping. 
Voor de meer begaafde leerlingen is er Pluswerk.  

6 
 

Feedback Onze feedback is zowel gericht op de inhoud (wat) als op het proces 
(hoe, oplossingsstrategie). We zorgen ervoor dat leerlingen zo snel 
mogelijk feedback krijgen (liefst binnen een of twee dagen). 
Vanaf de middenbouw kijken de leerlingen zelf hun werk na (rekenen,  
spelling). De leerkracht bewaakt dit proces.  

7 Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen 
leerproces  

De kinderen werken met dag- en weektaken.  
 

8 Gebruik digitale 
middelen 

In ieder lokaal hangt een digibord.  
In de groepen 6 t/m 8 wordt de leerstof digitaal ingeoefend en 
herhaald. Iedere leerling beschikt daarvoor over zijn/haar eigen laptop. 
De leerkracht ziet de voortgang en de resultaten in een online 
dashboard. De digitale programma’s zijn adaptief. 
  

 
 
 
Onderwijstijd  
Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijd:  
maandag 8.25 - 14.15  
dinsdag 8.25 - 14.15  
woensdag 8.25 - 12.15  
donderdag 8.25 - 14.15  
vrijdag 8.25 - 14.15 (groep 1 & 2 van 8.25 - 12.00)  
 
Anderstaligen  
De manier waarop wij omgaan met leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands. 
Wij proberen kinderen met een andere moedertaal zo snel mogelijk zo veel mogelijk te laten 
profiteren van het volledig aanbod dat alle leerlingen van de school ontvangen. Mocht er aanleiding 
toe zijn extra ondersteuning te bieden in de taalontwikkeling dan wordende deze kinderen in . 
samenwerking tussen beide scholen 4 x per week extra begeleid door extra 
taalondersteuningsactiviteiten door de onderwijsassistenten van beide scholen.   
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6. De zorg voor onze leerlingen 
  
Voor een adequate uitvoering van de zorg en begeleiding van onze leerlingen hanteren wij de 

volgende uitgangspunten:  

1. handelingsgerichte werkwijze.  

2.  systematisch volgen van de vorderingen van onze leerlingen met behulp van:  

 methodeonafhankelijke toetsen leerlingvolgsysteem;  

 methodeonafhankelijke eindtoetsing;  

 methodegebonden toetsen.  

 

3. systematische analyse van leerling resultaten en de voortgang in de ontwikkeling van 

leerlingen.  

4. extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben op basis van signalering, diagnose, 

handelingsplanning, evaluatie.  

5. betrokkenheid ouders bij de planmatige uitvoering van de zorg.  

6. adequate procedures voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen.  

7.  toepassing van afgesproken procedures en protocollen  

8. centrale opslag van leerling gegevens in Parnassys. 

9. overzicht van  taken en verantwoordelijkheden leerkrachten, intern begeleider, directeur.  

10. gestructureerde en planmatige zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften/eigen 

leerlijn.  

11. onze leerlingenzorg is inhoudelijk, procedureel en wat betreft de beschrijving vastgelegd in 

het in het School Ondersteuningsplan (SOP)  

12. het Onderwijs Zorgprofiel Passend Onderwijs is/wordt onderdeel van ons zorgdocument 

(afhankelijk van de besluitvorming besturen binnen het samenwerkingsverband).  

  
Leerlingenzorg: inrichting zorgstructuur  

  

  Aspect Zichtbare kenmerken Borging 

1  
  

Samenhangend 
systeem voor 
volgen leerlingen   

Volgsysteem kleuters DORR   
Methodegebonden toetsen  
Leerlingvolgsysteem (CITO 
LOVS/Dia)  
Schoolbesprekingen/ 
Groepsbesprekingen   
Leerling-besprekingen  
Leerling-dossiers   

Zorgdocument  
Toetskalender en 
jaarplanning zorg  
opgenomen in jaarplanning 
algemeen 

2  
  

Planmatige 
uitvoering van de 
zorg  

Groepsplanloos opbrengstgericht 
werken. Met daarin de verdeling 
van de groep naar 
onderwijsbehoefte: uitdaging, 
gemiddeld en ondersteuning 
 
Handelingsplan (voor leerlingen 
met eigen leerlijn)  

Groepsmap   
Handelingsplan  
Zorgdocument  
Verslaggeving in parnassys 
schoolbesprekingen 
opbrengst gericht passend 
onderwijs. 
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3  
  

Evaluatie van de 
zorg  

Systematisch evaluatie 
handelingsplannen 
Evaluatie van het onderwijs op 
school- en groepsniveau op vier 
momenten per jaar 

Groepsmap   
Handelingsplan  
Zorgdocument / 
Verslaggeving 
schoolbesprekingen 
opbrengst gericht passend 
onderwijs. 

4  
  

Analyseren leerling-
resultaten en 
groepsresultaten  

Groepsoverzicht  
School/Groepsbespreking  
trendanalyse 
Leerling-bespreking  
 

Analyse Focus PO 
Verslaggeving bespreking 
 
Verslaggeving van de 
bespreking en vervolg in het 
journaal 

5  
  

Leerlingen met 
eigen leerlijn/ 
externe 
ondersteuning 

Handelingsplan met 
ontwikkelingsperspectief  

Zorgdocument  
  

6  
  

Vroegtijdige 
signalering 
leesproblemen  

Protocol dyslexie  Protocol dyslexie  
Zorgdocument  
Toetskalender  

7  
  

Betrokkenheid 
ouders bij de zorg  

Reguliere 10-minuten gesprekken 
en rapportbesprekingen  
Extra oudercontact voor 
risicoleerlingen en leerlingen met 
eigen leerlijn / 
handelingsplannen  

Zorgdocument  
Schoolgids   
Formulier oudergesprek  
Rapport  
  

  
8  

Afspraken over 
verwijzing, 
zittenblijven.  

Protocol doorstroom 
 

Zorgdocument  
Schoolgids   

  
9  

Taakverdeling i.b.v. 
zorg en begeleiding  

Taakomschrijving leerkracht  
Taakomschrijving IB  
Taakomschrijving directeur  

Zorgdocument   

  
  
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van onze zorgstructuur op onze school verwijzen wij 
naar ons School Ondersteunings Profiel (SOP)  
  
 

6.1 Passend Onderwijs. 
 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01 Groningen: Stad en Ommeland. 
Onze school valt in de regio Noord. Voor de uitwerking van Passend Onderwijs verwijs ik naar het 
beleidsplan SWV 20.01. 
De visie: 
Passend onderwijs gaat over het concreet en zorgvuldig aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 
leerlingen en de ondersteuningsbehoefte van de leraren en de school en de wijze waarop dit is 
georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen ‘de zorgleerlingen’, maar alle leerlingen in onze 
school. Dit betekent dat goed onderwijs voor alle leerlingen het uitgangspunt is. Scholen dragen 
daarvoor grotendeels de verantwoordelijkheid en hebben veel autonomie. Het SWV 20-01 en het 
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Regionaal Expertise Team moet daarbij een ondersteunende en faciliterende rol spelen bij het 
continu optimaliseren van het onderwijs en de ondersteuning in onze school. 
De visie van het SWV 20-01 en de visie van de gemeenten op de jeugdzorg sluiten steeds beter op 
elkaar aan. Bij de ondersteuning van school en het gezin gaat het om de kracht en het eigenaarschap 
van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis, ondersteunen in plaats van overnemen, hulp 
inzetten in de directe leefomgeving en snelheid: minder schakels en minder gezichten. We hanteren 
daarbij de volgende uitgangspunten:  

1. Leerlingen in ons samenwerkingsverband krijgen onderwijs en ondersteuning die bij hen 

passen;  

2. Ons samenwerkingsverband gaat doen waarvoor het is opgericht. Ze draagt zorg voor:  

 een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, getoetst aan de geformuleerde 

ondersteuningsprofielen van de scholen;  

 aansluiting in de keten voor- en vroegschool/primair onderwijs/speciaal onderwijs-

voortgezet(speciaal)onderwijs;  

 aansluiting en samenhang in de regio met omliggende samenwerkingsverbanden;  

 samenwerking en samenhang met het gemeentelijke ondersteuningsaanbod;  

 basisondersteuning in de scholen die voldoet aan de uitgangspunten in het referentiekader 

van de PO Raad en het toezichtkader van de inspectie;  

 uitvoering van de taken voor ons samenwerkingsverband zoals die binnen de wettelijke 

kaders en de  Inspectie-eisen voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn 

geformuleerd.  

De uitwerking van Passend Onderwijs in onze school. 
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel. (SOP) 

Het ondersteuningsprofiel is de basis waarin onze school aangeeft aan welke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen de school kan voldoen. Met andere woorden, welke zorg kan 

onze school bieden en welke zorg gaat onze school te boven en zoeken we naar andere 

mogelijkheden.  

  

In het ondersteuningsplan staat omschreven welke zorg onze school kan bieden:  

Basisondersteuning:  

 de inhoud van de basisaanpak en het planmatig werken;  

 de ondersteuningsstructuur, welke weg wordt bewandeld om de zorg uit te voeren;  

 de mate van handelings-  en opbrengstgericht werken in onze school;  

 de preventieve en licht curatieve interventies die wij als school kunnen bieden.  

  

Welke extra ondersteuning:  

In de extra ondersteuning staat beschreven welke specifieke en aanvullende ondersteuning wij aan 

leerlingen kunnen bieden boven de  basisondersteuning. Deze ondersteuning is beschreven in 

arrangementen en kunnen licht en kortdurend van aard zijn. De arrangementen worden door de 

school georganiseerd met ondersteuning vanuit het Regionaal Expertise Team 

Noordkwartier/Marenland(RET NoMa).  
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6.2 De zorgroute  

 
Alle scholen van Marenland werken aan een eenduidige manier waarop samenwerking met elkaar 

gezocht kan worden als het gaat om kinderen waarover zorgen bestaan.  De intern begeleiders 

hebben regelmatig overleg. In dit overleg worden de nieuwste passend onderwijs ontwikkelingen 

besproken, komen aanpassingen van het RET aan de orde en is de mogelijkheid om leerlingen met 

een opvallende onderwijsbehoefte te bespreken. 

Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen op te sporen en te signaleren en 

een passende oplossing te vinden voor deze problematiek, zodat de ontwikkeling van het kind 

hierdoor zo  min mogelijk uit balans wordt gebracht. Dit is dan ook het doel van het werken met een 

zorgroute interne en externe zorgstructuur in de school de en voorschoolse voorzieningen.   

In de Zorgroute staan de volgende onderdelen vermeld.  

 

1. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld  

2. Criteria om de zorgroute te gebruiken.  

3. Uitgangspunten en werkwijze.  

o interne zorgstructuur: Signaleren en (eerste) beoordeling  

o externe zorgstructuur: Toeleiding naar het CJG  

  

4. Zorg voor Jeugd  

o Toeleiding Multidisciplinair overleg  

o Wat te doen als ouders niet open staan voor hulp  

o Urgentie en crisis  

 

 6.3 School specifieke zorg 

Onze uitgangspunten: 

 convergente differentiatie; 

 handelingsgerichte werkwijze: bij het begeleiden van de kinderen uitgaan van de 
onderwijsbehoeften: wat heeft dit kind nodig om doelen te bereiken. 

 systematisch volgen van de vorderingen van onze leerlingen met behulp van 

methodeonafhankelijke toetsen en methode-gebonden toetsen. 

 systematische analyse van leerling resultaten en de voortgang in de ontwikkeling van 

leerlingen. 

 systematische analyse van school- en groepsresultaten en daar noodzakelijke interventies 

op doen en deze evalueren.  

 gestructureerde en planmatige zorg voor leerlingen die dat nodig hebben op basis van 

signalering, diagnose, handelingsplanning, evaluatie. 

 betrokkenheid ouders bij de planmatige uitvoering van de zorg. 

 adequate procedures voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen. 
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Speciale zorg voor zorgkinderen 

Wij bieden het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning. 
Wanneer kinderen kampen met ernstige leerproblemen bijv. een achterstand van ruim een jaar op 
één of meerdere vakgebieden of werkhouding problemen, zijn er vier mogelijkheden. 
 

 Het programma kan aangepast worden qua hoeveelheid, tempo en niveau. 

 Voor 1 vak krijgt de leerling een persoonlijke leerlijn met een aangepast didactisch 

programma. Er kan gekozen worden voor het werken in een andere methode of met ander 

materiaal. De leerlingen doen zoveel mogelijk met de groep mee. Geprobeerd wordt zoveel 

mogelijk kerndoelen te bereiken en ze weer te laten aansluiten bij hun groepsgenoten.  

 Wanneer aansluiting niet haalbaar is volgt er een aangepast didactisch eindniveau. 

Er wordt indien mogelijk gekozen om deze leerling mee te laten werken met een andere 
groep binnen de school voor 1 vak. 
De leerling volgt dan de instructie samen met de andere groep (vaak is dat één groep lager) 
Wij vinden deze werkwijze te verkiezen boven individueel werken omdat de leerling op deze 
manier weer kan samen leren en werken met andere leerlingen.  

 Voor meerdere vakken krijgt de leerling een persoonlijke leerlijn, met aangepast didactisch 

eindniveau. Dit wordt op papier gezet in een uitstroomprofiel. Er kan gekozen worden voor 

het werken in een andere methode of met ander materiaal. In beide gevallen doen de 

leerlingen zoveel mogelijk met de groep mee.  Geprobeerd wordt zoveel mogelijk kerndoelen 

te bereiken.   

 Gekozen kan worden voor een langer verblijf in een bepaalde groep (hooguit één keer). 

 De groepsleerkracht differentieert de instructie binnen de groep via verlengde instructie 

volgens het Effectieve-Directe-Instructie-Model.  

 

De school scoort bij oudertevredenheidspeilingen en leerlingenpeilingen laag op pestbeleving. We 
kunnen daaruit concluderen dat de meerderheid van de ouders en kinderen weinig in aanraking 
komt met pesten. Er is een veilig en open schoolklimaat. We beschikken over een sociale 
veiligheidscoördinator en spelen snel op signalen van onveiligheid in. 
In de afgelopen jaren hebben we een aantal leerlingen opgevangen die uit een onveilige 
schoolsituatie afkomstig waren. Binnen de sociale structuur van obs prinses Beatrix hebben deze 
leerlingen een plek gevonden en hun schoolloopbaan op een goede manier kunnen voortzetten. 
 
Aandachtspunten 
Op onze school wordt voornamelijk gewerkt met combinatieklassen. Zeker binnen deze structuur zijn 
er beperkingen in het aantal instructiegroepen dat een leerkracht binnen de groep kan bedienen. We 
moeten bij het uitzetten van eigen leerlijnen rekening houden met de grenzen van wat we 
redelijkerwijs van een leerkracht mogen verwachten. Uit de uitkomsten van de personeels- 
tevredenheidspeiling en de SWOT analyse kunnen we concluderen dat leerkrachten graag meer en 
beter tegemoet willen komen aan verschillende onderwijsbehoeften maar ook dat ze de werkdruk 
die dit oplevert nu als hoog ervaren. 
Om beter toegerust te zijn op het bedienen van meerdere  en verschillende onderwijsbehoeften 
door één leerkracht volgen de leerkrachten cursussen en wordt er binnen het team voortdurend 
gekeken naar de meest effectieve inzet van leerkrachten. Daarbij moet echter wel in het oog worden 
gehouden dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft. 
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Voor onderstaande zaken: zie SOP 
- Welke procedure geldt rond het toekennen van extra ondersteuning van leerlingen met een 
specifieke onderwijsbehoefte.     
- Onze toelatingsprocedure. 
- Procedure schorsen en verwijderen (Marenland) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

7.Personeelsbeleid  
  

7.1 Personeelsbeleid in Marenland 

Marenland voert actief personeelsbeleid. Personele zorg en personele ontwikkeling is aan elkaar 
gekoppeld zodat medewerkers zich blijvend professioneel kunnen ontwikkelen. Op het 
Onderwijsbureau Marenland worden de kaders voorbereid en de gezamenlijke aanpak gerealiseerd.  
Marenland heeft een beleidsadviesgroep personeel, de groep zal zich de komende jaren richten op 
vernieuwing van het personeelsbeleid. De eerste stap is gezet rond seniorenbeleid en er is een start 
gemaakt met het veranderen van het mobiliteitsbeleid. Voor de komende jaren staan onderwerpen 
gepland.  
Marenland voert formatiebeleid en ondersteunt de scholen om de juiste personen op de juiste 
school te kunnen plaatsen en behouden. Het formatiebeleid vindt jaarlijks plaats en start elk jaar in 
februari met als eindpunt de start van het nieuwe schooljaar. 
 
Marenland heeft te maken met een lerarentekort. Voor de reguliere formatie heeft Marenland 
voldoende medewerkers en elke school heeft voor elke groep een of twee leerkrachten (parttimers). 
Het grootste probleem is het vinden van invallers. Marenland werkt hierin samen met het bureau 
SLIM. De vervanging van ziekte of verlof blijft echter lastig. Marenland wil het naar huis sturen van 
groepen leerlingen zoveel mogelijk beperken maar weet er in bepaalde situaties geen andere 
oplossing is. Voor de aanpak van het lerarentekort sluit Marenland zich aan bij de regio Groningen in 
samenwerking met de PABO. 
 
Marenland voert een actief scholingsbeleid. Naast de scholing op de eigen schoollocatie kunnen 
medewerkers deelnemen aan de Marenland Academie. Jaarlijks worden diverse scholingen en 
cursussen aangeboden. Een aantal medewerkers richt zich op een specialisme, passend in de 
schoolontwikkeling en passend bij de doelgroep in de school.  
 
Marenland werkt met het personeelsinformatie systeem Coo7.  Coo7 ondersteunt via een digitale 
methode onderzoek en de ontwikkeling van de leerkrachten. Doel is om richting te geven aan het 
continue proces van bekwamen en bekwaam blijven, zoals beoogd in de Wet BIO. De instrumenten 
van Coo7 zijn erop gericht de leerkracht de regie te geven, in het bredere perspectief van deze wet. 
De Coo7-modules zijn zo ontwikkeld, dat zij bij elkaar passen dan wel elkaar aanvullen en samen een 
organisch geheel vormen. De 7 C’s staan voor  Competenties, Carrière, Commitment, Centreren, 
Communiceren, Concretiseren  en Cultiveren.  
 
De directeuren in Marenland werken sinds dit jaar met het werkverdelingsplan. (CAO 2018-2019) Dit 
plan is gebaseerd op een optimale inzet van alle medewerkers in de school. Aan de verdeling zijn 
uren gekoppeld zodat er zoveel mogelijk binnen de 1659 uur kan worden gewerkt. 
 
Nieuwe medewerkers binnen Marenland worden op elke school goed begeleid. Binnen de school 
door de schooldirecteur en door een coach /een  maatje. Daarnaast zijn er trainingen , georganiseerd 
door het kwaliteitsbureau om nieuwe leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden. Medewerker 
van het kwaliteitsbureau coachen de nieuwe medewerkers in de groep, in het schoolteam en in de 
persoonlijke ontwikkeling.  
Binnen Marenland is de vraag naar meer handen in de klas toegenomen. Langzamerhand komen er 
meer onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in de scholen. Zij ontvangen dezelfde 
begeleiding als de nieuwe leerkrachten en krijgen mogelijkheden zich verder te ontwikkelen.  
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7.2  Bevoegde en bekwame leraren  
Op onze school werken bevoegde leerkrachten. Er zijn vakbekwame leraren binnen ons schoolteam. 
Onze schoolleider beschikt over een diploma van de schoolleidersopleiding en staat ingeschreven in 
het schoolleidersregister. Marenland volgt de ontwikkelingen rond het lerarenregister en sluit aan bij 
de landelijke ontwikkeling (PO-raad) 
 
In de gesprekkencyclus bespreekt de schooldirecteur hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de 
ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid.  
 
7.3 Professionele cultuur. 
In de school wordt gewerkt aan een professionele cultuur en zijn de leraren, ondersteund door de 
schoolleiding, aan de slag om samen het onderwijs voor de leerling te verbeteren. Dat doen zij door 
van en met elkaar te leren en samen het onderwijs voor de leerling te verbeteren. De schoolleiding 
wil de school ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door een 
professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team 
ingeroosterd. De directie en de IB-er leggen klassenbezoeken af en er worden nagesprekken gevoerd.  
De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in Coo7. De leraren leveren een actieve bijdrage  aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid.  
De didactische vaardigheden van elke leerkracht worden beoordeeld door de schooldirectie. De 
schooldirecteur kan een beroep doen op het kwaliteitsteam om een training te verzorgen rond 
bijvoorbeeld het directe instructie model. 
 
7.4 Teamsamenstelling  
Het team van obs prinses Beatrix bestaat uit directie, intern begeleider, leerkrachten en een 
onderwijsassistent. 
Daarnaast is er vanaf het schooljaar 2019-2020 een conciërge aanwezig in de school.  
Eindverantwoordelijk is directie. De directie wordt gevoerd door één persoon.  
 
De ondersteuning wordt gecoördineerd door de intern begeleider.  
De lessen worden verzorgd door leerkrachten. Bij de leerkrachten hebben we de volgende speciale 
taken: 

- Cultuurcoördinator  
- Taal- leescoördinator 
- Coördinator sociale veiligheid 
- Vakdocent gym 
- Oplis 

 
De onderwijsassistent fungeert als ondersteuning voor de leerkracht. 
Het team kan in haar geheel beslissen over de inzet van de werkdrukmiddelen en het 
werkverdelingsplan, zodat de werkdruk zo goed mogelijk verdeeld wordt over het team.  
 
7.5 Personeelsbeleid en personeelstevredenheid obs Prinses Beatrix 
Van het totaal van 8 leerkrachten zijn er 5 die meer dan 15 jaar werkzaam zijn op de school. Eén 
leerkracht is 10 jaar in dienst en twee leerkrachten zijn minder dan twee jaar in dienst op deze 
school. 
Door het gebrek aan leerkrachten is er zorg over voortgang bij ziekte. Daarnaast is er zorg over 
afspiegeling man/vrouw. Vaak is er weinig keuze in het aanname beleid, omdat er te weinig 
kandidaten zijn. Wij zijn bang dat deze beperkte keuze nog zal oplopen.  
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Van de 9 personeelsleden, die werken op de reguliere formatie van 5.97 fte, is 100% ouder dan 30 
jaar. De leeftijdsverdeling* is als volgt: 
 

Leeftijd  Aantal teamleden 

60+ 3 

55+ 2 

50+  

45+ 4 

40+  

35+  

30+ 1 
*start schooljaar 2019-2020 

 

We werken met een team waarin meer dan de helft  een “oudere werknemer” (57+) is. 4 
leerkrachten hebben extra uren duurzame inzetbaarheid (140 uren per jaar). Twee leerkrachten 
hebben gekozen deze uren in te zetten als vrije tijd en twee leerkrachten kiezen ervoor deze in te 
zetten naar eigen keuze binnen de formatie. 
Dat betekent dat er minder beschikbare “lesuren” in te zetten zijn. Omdat in de komende vier jaren 
twee leerkrachten in de leeftijdscategorie 62+ vallen zal er tenminste 1x per jaar met hun gesproken 
worden over de inzetbaarheid. 
Het beleid zal er op gericht zijn deze mensen zo lang mogelijk goed hun werk te laten doen. Er 
kunnen in overleg met de leidinggevende aanpassingen gedaan worden in de werkzaamheden om dit 
te bereiken. 
 
Binnen het team werken leerkrachten met vele jaren ervaring in het onderwijs. Dit kan zowel een 
voordeel als een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs zijn. Het is van groot belang om te 
blijven ontwikkelen en open te staan voor inzichten verkregen uit onderzoek en opleiding. 
 
Het team aanvullen met jongere collega’s zou een goede ontwikkeling zijn. Echter in het huidige 
klimaat van leerkrachttekorten is het niet raadzaam om daar te sterk op in te zetten. 
 
Prognose personeel in relatie tot leerlingenaantal 
In het schooljaar 2019-2020 starten we met 5.97fte. Dit is gebaseerd op het aantal leerlingen in de 
voorgaande jaren. (100-105) Het ligt in de verwachting dat het leerlingenaantal in de komende jaren 
zal dalen. Het is onduidelijk of in de komende jaren het aantal fte’s zo zal dalen dat er personeel naar 
andere scholen overgeplaatst moet worden of dat de afname van het aantal fte’s door natuurlijk 
verloop opgevangen kan worden. 
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Personeelsbeleid: onze uitgangspunten 

 

1. Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis het Personeel beleidsplan; 

2. Van ieder personeelslid is er een gevuld dossier in Coo7; 

3. Van ieder personeelslid zijn de afspraken vastgelegd in het werkverdelingsplan; 

4. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling; 

5. Individuele scholing en teamscholing dient zoveel mogelijk bij te dragen aan de 

onderwijsontwikkeling van onze school en de deskundigheidsbevordering van de mensen die 

er werken; 

6. Teamscholing is onontbeerlijk voor versterking van het professioneel handelen in school en de 

ontwikkeling van een professionele en opbrengstgerichte cultuur; 

7. De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken) 

is erop gericht “het beste uit mensen te halen”; 

8. Collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur en IB-er zijn 

gericht op versterking van het (didactisch) handelen in de klas en het optimaliseren van 

leerresultaten; 

9. Versterking van de professionele cultuur. 

 
 
Personeelstevredenheid 
 
In de personeelstevredenheidspeiling van mei 2019 zijn de volgende punten naar voren gekomen: 
 

 medewerkers zijn over het algemeen zeer tevreden over de school 

 alle medewerkers gaan overwegend met plezier naar school 

 medewerkers hebben aan het aspect “schoolklimaat” het meeste belang gehecht in de 
peiling 

 
In onderstaand overzicht worden alleen de eerste 10 punten zoals genoemd in de rapportage weergegeven. 

 

Aandachtspunten obs prinses Beatrix Pluspunten obs prinses Beatrix 

hygiëne binnen de school 
afstemming op begaafde leerlingen 
salaris 
ontspanningsmogelijkheden in de pauze 
extra mogelijkheden snelle leerlingen 
werkdruk binnen het team 
reiskostenregeling 
afstemming zwakkere leerlingen 
netheid binnen de school 
eigen tempo leerlingen 

sfeer 
veiligheid 
samenwerking collega’s 
contacten met leerlingen 
contacten met ouders 
uitdaging leerlingen 
communicatie binnen de school 
persoonlijke ontwikkeling 
sfeer en inrichting schoolgebouw 
uiterlijk van het gebouw 
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Conclusie 
De aandachtspunten kunnen we verdelen in twee categorieën. 

1. Leerling/leerstof gerelateerd  
2. Werkomstandigheden gerelateerd 

 
Onderwijsinhoudelijk beleid moet worden gemaakt voor de onderwerpen: 
afstemming op begaafde en zwakkere leerlingen en het eigen tempo van de leerlingen. 
 
Aspecten gerelateerd aan het onderwerp “schoolgebouw” zijn slechter gewaardeerd dan in 
voorgaande peilingen. Ten tijde van het invullen van de peiling was de school net verhuisd naar een 
nieuw schoolgebouw. Inrichting, hygiëne en netheid zijn aspecten die in het beleid voor het 
kindcentrum opgenomen gaan worden. 
 
Salaris, reiskosten en werkdruk zijn landelijk punten van aandacht binnen het onderwijs. Werkdruk 
proberen we binnen de school te verminderen door gebruik te maken van het werkverdelingsplan en 
door de werkdrukgelden in te zetten op een door het team besloten wijze. 
Iedere werknemer heeft een gesprek met de leidinggevende en bespreekt daarin de inzet van 
zijn/haar beschikbare uren. 
 
Actiepunten:  
We willen tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen Wanneer leerkrachten 
aangeven daar niet aan te kunnen voldoen moeten we inventariseren wat leerkrachten missen bij 
het geven van onderwijs aan begaafde en zwakke leerlingen. Zo kan er beleid ontwikkelt worden 
waarin leerkrachten beter toegerust kunnen worden om het onderwijs aan genoemde groepen te 
geven. 
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8. Analyse en conclusies.  
 
Leerlingenaantal 
Vanaf het schooljaar 2016/2017, na de loskoppeling van de Wilgenstee,  heeft de prinses 
Beatrixschool een stijging en daarna stabilisatie gezien van het leerlingenaantal. De afgelopen jaren is 
het aantal stabiel gebleven vlak boven de 100. 
In een periode van daling van het totaal aantal leerlingen in onze omgeving een mooie ontwikkeling. 
 
Deels is de toename te verklaren vanuit de sluiting van een kleine school in de buurt. We weten dat 
het imago van de school in het dorp positief is. Ouders geven aan tevreden te zijn en maken 
positieve reclame voor de school. 
 
In de trendanalyses op basis van de opbrengsten, zien we dat de school dalende opbrengsten heeft. 
* (zie hiervoor de schooljaarverslagen). De resultaten van het vakgebied technisch lezen en 
begrijpend blijven achter bij de onze ambities en verwachtingen. Voor analyse van de opbrengsten 
verwijs ik naar de schooljaarverslagen.  
  
Door de invoering van de werkwijze OPO (opbrengstgericht passend onderwijs) evalueren we 
schoolbreed onze opbrengsten. Hieruit komen interventies schoolbreed,  per groep of voor 
individuele leerlingen voort. 
 
De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn de afgelopen jaren stabiel, boven het landelijk 
gemiddelde,  geweest. De school scoorde in 2019 onder het landelijk gemiddelde.  
De verwachtingen voor de komende jaren is, gezien de populatie van de bovenbouw, dat het scoren 
onder het landelijk gemiddelde vaker zal voorkomen. 
  
We anticiperen hierop door in de bovenbouw extra (leerkracht) ondersteuning in te zetten. 
In de groepen 5,6 en 7 zit een meer dan gemiddeld aantal leerlingen met dyslexie. Twee leerlingen 
met een T.O.S. en voor een aantal leerlingen loopt op dit moment in een onderzoekstraject. 
D.m.v. cursussen worden de betrokken leerkrachten geschoold om aan de onderwijsvraag van de 
veranderde populatie in onze school tegemoet te komen. 
De veranderde aanpak en organisatie in een deel van de week, namelijk drie leerkrachten in de 
groepen 5 t/m 8, vanaf het schooljaar 2019-2020 is ook een maatregel die voortvloeit uit de zorg die  
we hebben in deze groepen. 
 

 
 
We streven ernaar om alle leerlingen groep 8 op 
minimaal niveau 1F te laten uitstromen. Dit streven 
zal naar verwachting de in de jaren 2021,2022 niet 
gehaald gaan worden. Er zijn meerdere leerlingen die 
werken met een aangepast (lager) uitstroomprofiel. 
 
We zien dat de leerlingen die de eindtoets maken 
scores behalen conform de plaatsingswijzer en het 
advies van de leerkracht. In het schooljaar 2018-2019 
zijn we overgestapt naar de DIA eindtoets.  
  
 

 
 

 Schoolscore Landelijk 
gemiddelde 

2019 355.3 358.2 

2018 536.2 534.9 

2017 536.6 
zonder 
corr. 

535.5 
corr 
LG 

535.1 
zonder 
corr 

535.2  
corr 
LG 

2016 537.6 
zonder 
corr. 

535.8 
corr 
LG 

534.5 
zonder 
corr 

534.6  
corr 
LG 

2015 541.2 
zonder 
corr. 

537.5 
Corr 
LG 

534.8 
zonder 
corr 

534.9 
corr 
LG 
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De laatste provinciale audit dateert van maart 2016. Hierin wordt als aandachtspunt 
leerkrachtvaardigheden genoemd. 
Er is de afgelopen jaren o.a. geïnvesteerd op het vergroten van de kennis met betrekking tot 
didactiek (invoering en borging van het EDI model). Ten aanzien van de vakken technisch- en  
begrijpend lezen zijn er meerdere scholingen gevolgd die hebben geleid tot meer inhoudelijke kennis 
van de didactiek en de leerlijnen. Deze kennis heeft opgeleverd dat er gefundeerde keuzes konden 
worden gemaakt om het onderwijs in lezen te versterken. Eén van de leerkrachten heeft de opleiding 
tot taal coördinator afgerond. 
Dit heeft tot op heden niet geleid tot verbetering van de resultaten. Daarom worden deze cursussen 
voortgezet in het schooljaar 2019-2020. Ditmaal wordt het accent gelegd op het samen ontwerpen 
van lessen (lesson study)  en het voeren van een professioneel gesprek n.a.v. collegiale consultaties. 
Zo wordt ook de verbinding gelegd met het ontwikkelen van de professionele leergemeenschap. 
 
Vergaderingen op obs prinses Beatrix worden in de jaarplanner opgenomen. Binnen het team gaan 
we uit van een professionele cultuur. We spreken elkaar aan en ondersteunen elkaar waar nodig. 
Tijdens de teamvergaderingen maken we werkafspraken, deze worden geborgd in de notulen en 
waar nodig in ons kwaliteitshandboek. We bespreken in de vergadering zoveel mogelijk 
onderwijsinhoudelijke zaken 
Verder informeert de directeur veelal via memo’s en e-mail.  
  
Leiderschap: De directeur van obs prinses Beatrix heeft het gedeeld leiderschap en het 
onderwijskundige leiderschap als twee belangrijke pijlers in haar leiderschapsstijl geankerd. Optimale 
voorwaarden scheppen waarin leerkrachten goed les kunnen geven is naast investeren in 
leerkrachten die uitstekende lessen kunnen geven prioriteit. Hiervoor heeft de directeur ook 
ondersteuning van het kwaliteitsbureau Marenland. 
 
Schoolgebouw  
In juni 2019 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw. De nieuwe huisvesting wordt door de 
medewerkers ervaren als “te klein”. De school kan als geheel, alle groepen bij elkaar, niet in 
hetzelfde deel van het gebouw zitten. 
Het deel van het gebouw dat oorspronkelijk bedoeld is voor obs prinses Beatrix is berekend op en 
gebouwd voor minder leerlingen dan het huidige aantal. 
Op het moment van schrijven van dit schoolplan is de verhuizing nog erg kort geleden en verkeren 
alle gebruikers nog in een zogenaamde “wen fase”.  
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9.  Veiligheid  
 
Onze school wil de veiligheid van leerlingen en leraren(werknemers) waarborgen. Om dit te kunnen 
doen, beschikt de school over een sociaal veiligheidsplan en zijn er regels en protocollen 
afgesproken. Teamleden kennen het veiligheidsplan. Het thema veiligheid komt met de leerlingen 
aan de orde, in de lessen burgerschap en met de aanpak van ons programma KIVA. 
Verder registreert de school incidenten. Ouders worden, als dit nodig is, op de hoogte gesteld van 
ernstige incidenten. De schooldirecteur bepaalt eventueel  verdere maatregelen die genomen 
moeten worden. 
Jaarlijks worden leerlingen uit de hoogste groepen gevraagd naar hun welbevinden. De vragen gaan 
over pesten, over omgaan met elkaar, de relatie leerling- leerkracht enz. De Intern begeleider van de 
school inventariseert deze gegevens en maakt de analyse. Deze wordt in het team besproken en kan 
aanleiding zijn tot het aanpassen van beleid. 
 
De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels. Deze 
regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Incidenteel zijn er mogelijkheden om een groep sociale 
training gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan o.a. in het teken van de ontwikkeling van goed 
(passend) gedrag. Bij de aanpak horen ook de Gouden Weken. In deze weken staan de regels en 
groepsnormen centraal. 
Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet 
opgelost kunnen worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden 
betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. Tevens wordt in voorkomende gevallen de 
wijkagent betrokken bij de afhandeling van incidenten.  
De school beschikt over een klachtenregeling (Zie beleidsdocument Afhandeling Klachten 
Marenland). Marenland heeft een klachtenfunctionaris en een (interne en externe) 
vertrouwenspersoon. De school beschikt over een specifieke veiligheidscoördinator, en onze school 
heeft een eigen veiligheidsplan. Elke 4 jaar wordt een risico inventarisatie en evaluatie document 
(RI&E) gemaakt. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders geïnformeerd over 
aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 2 Bedrijfshulpverleners. (BHV) 
 
Onze school staat in het episch centrum van het aardbevingsgebied. Wij hanteren het protocol 
aardbevingen wanneer zich een aardbeving voordoet. Voor de leerlingen is een hulp netwerk 
ingesteld met het CJG. Kinderen die door de aardbeving problematiek hulp nodig hebben kunnen 
worden begeleid door een specialist op dit gebied.  
 
9.1  Privacybeleid  
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy 
omgaan. In het reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én 
medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. In het reglement staat dat de 
persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in 
de schooladministratie (o.a. het leerlingen volgsysteem LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én 
volledig up-to-date is. Het reglement is op te vragen bij Stichting Marenland. 
Daarnaast krijgen onze nieuwe ouders een uitleg met een toestemmingsverklaring, waarin is 
afgesproken hoe wordt omgegaan met gegevens van leerlingen. Ook vragen we ouders een formulier 
in te vullen waarop zij wel of geen toestemming geven voor gebruik van beeldmateriaal van hun 
kind. 
Jaarlijks kunnen ouders hun toestemming intrekken of wijzigen. Dit staat vermeld in de schoolgids. 
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10. Langetermijn ontwikkelingen 
 
10.1 Meerjarenplanning 
 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  
 Domein1: Kwaliteitsbeleid 19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Ontwikkeling opbrengst gericht 
passend 
onderwijs/onderwijsplannen 

x x        

2 Kwintoo  x x x x      

3 Ontwikkelen professionele 
leergemeenschap 

x x x x      

4 Audit  x        

5 Samenwerken Roemte/kids2B x x x x      

 
 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 2: De inhoud van ons 
onderwijs 

19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Cultuurbeleidsplan   (leerlijn tekenen 
en handvaardigheid) 

x         

2 (Andere) organisatie onderwijs groep 
5 t/m 8 

x x        

3 Doorgaande lijn en overdracht 
voorschool-school 

x x        

4 Programma begaafde leerling x x x       

5 Cultuurbeleidsplan   (leerlijn 
cultureel erfgoed) 

 x        

6 Kiva implementeren x x        

7 Nieuw cultuurbeleidsplan    x      
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 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  
 Domein 3: Zorg & Begeleiding 19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 (her)schrijven SOP x         

2 Overdracht voorschool-school x x        

3           

4           

5           

 
 
 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 4: Personeelsbeleid 19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Seniorenbeleid x x x x      

2 Scholing team/individueel x x x x      

3 Inzet Coo7 voor 
ontwikkeling/onderzoek en 
gesprekkencyclus 

x x x x      

4 Begeleiding nieuwe medewerkers x x x x      

5 Inzet kwaliteitsbureau x x x x      



 

 
 

 
 
 
 


