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Inleiding 

 
 
 

In dit schoolplan staat beschreven hoe wij onze school willen ontwikkelen in de periode 
2019-2023. Op basis van onze eigen sterkte/zwakte analyse (zelfevaluatie) hebben wij 

specifieke doelen voor onze school bepaald. Verder hebben we de ontwikkelingen in 

de omgeving en de context van de school betrokken in de wensen voor nieuw beleid.  
 

Dit schoolplan geeft het team, bestuur en ouders duidelijkheid over wat we de 
komende periode willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij hieraan 

vorm gaan geven. Met dit plan voldoen we aan de wettelijke eisen die de 

onderwijsinspectie stelt. 
 

Het schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team en de 

medezeggenschapsraad. Op basis van data die de school ter beschikking staat, is een 
sterkte/zwakte analyse uitgevoerd. Het gaat in op de positie van de school in het dorp, 

op bestuurlijk niveau, de financiële positie en er wordt ingezoomd op de 

leerlingenpopulatie van de school en wat dat betekent voor het onderwijs in deze 
schoolplanperiode. De huidige stand van zaken met betrekking tot een aantal wettelijk 

verplichte onderdelen van een schoolplan staat in hoofdstuk 2 beschreven. Na een 

zorgvuldige afweging komt de school tot een aantal beleidsvoornemens voor de 
komende periode (Hoofdstuk 3), waarin wordt ingegaan op wat de school de 

komende vier jaar wil gaan ontwikkelen.  

 
Op zijn beurt vormt dit schoolplan weer de grondslag voor de jaarplannen en 

schoolgidsen die in de komende vier jaar worden samengesteld. Het plan komt 

tegemoet aan de behoefte om continu de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
Ondanks dat dit plan zorgvuldig tot stand is gekomen, blijft het een plan, dus 

evoluerend van aard, gericht op voortdurende ontwikkeling van de praktijk.  

 
 

Eddy Lukje, directeur. 
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Hoofdstuk 1  

Positionering van onze school 
 
 

De positie van de school in Uithuizen. 

  
Brunwerd is één van de scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E). Het schoolbestuur 

heeft zeventien openbare of samenwerkingsbasisscholen en twee scholen voor voortgezet 

onderwijs in het bestand. L&E staat voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief 
hoogstaand onderwijs met het doel leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden. De 

scholen verschillen in grootte, situering, leerling-populatie, historie en onderwijsconcept. 

Verschillen tussen scholen mogen. Sterker nog: L&E stimuleert dat de scholen een eigen gezicht 
en profiel hebben of deze ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we dat onze scholen samen 

optrekken en krachten bundelen.   

 
Brunwerd staat voor openbaar onderwijs in Uithuizen. Wij willen op onze school dat elk kind 

weet: ik ben welkom. De ontwikkeling daarvan kent een lange  geschiedenis, die teruggaat 

naar 1806. Toen werd het ‘instituut openbaar onderwijs’ in het leven geroepen. Sindsdien kent 
de openbare school in Uithuizen voortdurende ontwikkelingen. Eén daarvan is de invoering 

van de wet op het basisonderwijs, waarbij kleuter- en lager onderwijs werden samengevoegd. 

De op 26 juni 1986 geopende openbare basisschool kreeg een nieuwe naam: OBS Brunwerd.  
 

In de periode 2000-2007 heeft het Schoolbestuur Lauwers en Eems zich sterk gemaakt voor de 

ontwikkeling van nieuwbouw voor OBS Brunwerd. Het gemeentebestuur van de voormalige 
gemeente Eemsmond heeft in 2007 de nieuwbouw opgepakt in de vorm van de ontwikkeling 

van het bouwen van een brede school. In deze Nieuwe School Uithuizen (NSU) zijn drie 
basisscholen gehuisvest. Eén daarvan is OBS Brunwerd.  
 

De bouw van de school heeft een behoorlijke vertraging gekend. Hoewel de nieuwe school 

aardbevingsbestendig gebouwd is, bleek na de eerste oplevering in oktober 2017, de 
verdiepingsvloer niet veilig. Na onderzoek is gekozen om te gaan voor het zogenoemde 

‘maximaal versterken-scenario.’ De veiligheid van de leerlingen, kinderen, leerkrachten en 

anderen heeft daarbij altijd voorop gestaan.  
De nieuwe school is in oktober 2019 definitief opgeleverd en is OBS Brunwerd samen met CBS 

Koning Willem Alexander, KBS De Schelp en KindH (BSO en Gewoon Bijzonder) definitief 

gehuisvest in de Nieuwe School Uithuizen. Op basis van het visiedocument Kindcentrum 
Uithuizen zoeken de gebruikers de samenwerking met elkaar op. 

 

Het leerlingenaantal is vrij stabiel, rond de 140 leerlingen. Ongeveer 95% van de 
schoolbevolking komt uit het dorp Uithuizen. De school wordt ook bezocht door leerlingen uit 

omliggende dorpen, zoals Zandeweer, Eppenhuizen, Garsthuizen, Oldenzijl, Uithuizermeeden 

en Roodeschool. In het Schooljaar 2019-2020 werken we met zeven groepen, waarvan één 
combinatiegroep. Aan de school zijn 14 groepsleerkrachten verbonden. We hebben ook een 

vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht muziek, een onderwijsassistent, een leerkracht-

ondersteuner, een conciërge een interne begeleider (ib-er), een administratief medewerker 
en een directeur.  

Verder werkt de school samen met team Cosis, zodat het team van OBS Brunwerd ondersteund 

wordt door mensen met een verstandelijke beperking (meewerkers). 
 

De financiële positie van het schoolbestuur is stabiel en gunstig, dit wil zeggen dat we ‘zwarte 

cijfers’ schrijven. Dit geeft ruimte voor het initiëren en uitvoeren van beleid, alsmede het 
aanschaffen van leermiddelen. 

 

 

1.1 Missie en visie van onze school 



5 
 
 
 
  Schoolplan 2019 – 2023 

 
 

 

Brunwerd is een openbare basisschool in Uithuizen. Dat betekent voor ons dat wij actief 
vormgeven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten: 

 
- Algemene toegankelijkheid 

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of 
levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen. 

- Actieve pluriformiteit 

In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. 

- Non-discriminatie 

Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie 

op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, 
persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid en huidskleur wijzen wij af en voeren 

daarin een actief beleid naar kinderen en ouders. 

Op onze school staan begrip voor andere opvattingen en andere gedachten centraal. 
Openbaar onderwijs vraagt van kinderen én ouders én leerkrachten verdraagzaamheid en 

eerbied voor de opvattingen van anderen. Deze verdraagzaamheid en begrip leert kinderen:  

 
samen spelen, samen werken, samen leven en samen delen.  

 

Dat maakt dat onze leerlingen ieder dag op school samen leren. Dat is onze missie. 
 

In de dagelijkse omgang met elkaar creëren we een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig 

voelt en gezien en gehoord wordt. Brunwerd wil: 
 

een dijk van een school zijn, waar ieder kind wordt gezien!  Dat is ons motto. 

 

Kerndoel  

  

Op Brunwerd streven we ernaar om goed onderwijs te geven aan onze leerlingen. We willen 

onze leerlingen een stevige basis meegeven om te kunnen functioneren in het 

vervolgonderwijs en in de samenleving. Maatschappelijke veranderingen en veranderende 
wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de invoering van passend onderwijs) maken dat we ons  

onderwijs steeds aan dienen te passen. Met ons onderwijs willen we zowel een leer- als 

leefgemeenschap zijn. We werken vanuit een aantal l centrale uitgangspunten: 

- we vinden het belangrijk dat onze kinderen zich thuis voelen, en daarom streven we ernaar   

  om hen een veilige en geborgen omgeving aan te bieden;  

 

- we schenken ruime aandacht aan het omgaan met elkaar, het hanteren van conflicten, het  

  adequaat oplossen van ruzies en het delen van vreugde en verdriet van de kinderen; 
 

-  we streven ernaar om elke leerling het maximaal haalbare resultaat te laten behalen; 

 

- we stimuleren zoveel mogelijk de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van onze  

  kinderen;  

 

- we kiezen ervoor om leerlingen zoveel mogelijk qua leeftijdsgroep bij elkaar te plaatsen en te  

  zorgen voor voldoende differentiatiemogelijkheden binnen de groep; dat betekent dat we   

  in onze lessen rekening houden met de mogelijkheden van de individuele leerling en onze  

  instructie daarop aanpassen en dat we waar nodig extra begeleiding geven; 

 

- de leerkrachten werken samen en er is overleg om te zorgen voor een goede doorgaande  

   lijn in de school; 
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- we volgen onze leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en sluiten daarbij zoveel mogelijk  

  aan door ondersteuning, verlenging en uitdaging verdieping en aanbieding van aangepaste  

  leerlijnen; 

 

- we zijn op onze school ondersteunend bezig bij de opvoeding van de kinderen en bij het  

  bijbrengen van normen en waarden; 

 

- we hanteren duidelijke regels en afspraken en we spreken elkaar daar op aan; 

 

- we willen dat onze leerlingen positief denken over zichzelf en anderen en om ze mede  

  hierdoor een goede basis te bieden voor de overstap naar het voortgezet onderwijs en een  
  plaats in onze maatschappij. 

 

Deze uitgangspunten kunnen beschouwd worden als visie en leidraad voor ons 
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsondersteuning en communicatie. Het 

team van Brunwerd gaat regelmatig na of bovengenoemde consequenties in haar handelen 

tot uiting komt. Daarvoor gebruiken we de uitkomsten van instrumenten zoals de 
veiligheidsbelevingen (zien!), tevredenheidsonderzoeken, inspectie- en auditbezoeken.  

 

We zoeken onderwijsideeën die goed bij onze visie op ontwikkeling en leren passen. Ieder kind 
wordt op onze school gezien in zijn/ haar proces van ontwikkelen tot mens in de samenleving. 

Wij zetten ons in om daaraan tegemoet te komen in onze begeleiding, instructie, leermiddelen 

en omgeving.  
We bieden een plezierige leerplek met aandacht voor het ieder kind. Een prettige school met 

aandacht voor de verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De 

basisvaardigheden aanleren en onderhouden is een wezenlijk onderdeel van ons aanbod, 
maar we hebben ook aandacht voor muziek, digitale geletterdheid, bewegingsonderwijs en 

cultuureducatie. We creëren ruimte om de (eigen) talenten te leren ontdekken en te 

ontwikkelen.  

Afgelopen periode is op school een beweging ingezet om meer onderzoekend bezig te zijn 

met de schoolontwikkeling; wat zijn de inzichten, wat past bij onze populatie, welke didactiek 

is effectief. We richten ons niet alleen op het product, maar meer en meer op het leerproces 

van de leerlingen, op hoe kinderen leren. We trachten eigenaarschap te bewerkstellingen; 

enthousiasme, motivatie (autonomie, competentie en relatie) en taakgerichtheid. Daarbij 

hoort een uitdagende en uitnodigende leeromgeving. Dit proces is in ontwikkeling en zal ook 

de komende jaren doorgaan.  

Streefdoel  

Ons doel is er voor te zorgen dat Brunwerd de focus houdt op en het borgen van de ingezette 
ontwikkelingen die het team voor ogen heeft. Een school, die veiligheid biedt. Een school waar 

alle leerlingen worden gezien en gehoord en iedereen zich welkom voelt.   

We streven naar het verhogen van de motivatie van leerlingen op basis van autonomie, 

competentie en relatie bij hun leerproces.   

Om dat te bereiken moeten de leerkrachten een uitdagende leeromgeving bieden; 

bijvoorbeeld met hoeken, groepstafels en wisselende wekplekken waar leerlingen zelf aan de 
slag kunnen. De leerkrachten willen de leerlingen uitdagen en motiveren en een interessante, 

stimulerende  leeromgeving en thema’s aanbieden. Een leeromgeving met een doorgaande 

lijn binnen de school en die mogelijkheden voor differentiatie in zich heeft.  In de nieuwe school 
hebben we de aanschaf en het gebruik van nieuw meubilair daarop afgestemd. We 

bevorderen de samenwerking tussen groep één en twee, groep drie en vier en de groepen 
vijf, zes, zeven en acht. De samenwerking tussen de groepen en leerlingen vindt zowel in het 

klaslokaal, het leerplein als de mediatheek plaats. 
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Het voeren van feedback en feed forward gesprekken met de leerling is een goed middel om 

bovenstaande te bereiken. Het ontwikkelen van de creativiteit, het kritisch denken, de 
probleemoplossende vaardigheden, het communiceren, het samenwerken, de digitale 

geletterdheid, de sociale en culturele vaardigheden en de zelfregulering is het doel.  

 

Kernwaarden  

 
Ons onderwijs is gebaseerd op gezamenlijk gedragen waarden. De vastgestelde waarden zijn 

richtinggevend voor ons handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk op OBS Brunwerd. Onze 
kernwaarden zijn: 

 

• Samen 

• Veiligheid 

• Respect 

 

Bovenstaande kernwaarden kunnen we als volgt omschrijven: 
 
Samen 

 

Het is van belang dat kinderen en volwassenen ervaren, dat het fijn is om bij elkaar te horen, 

ergens deel van te mogen uitmaken. Van een vriendengroep, van de groep waarin je zit, van 

de school waarop je zit en van de buurt of plaats waar je school staat. Deel uitmaken van een 
groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om van 

betekenis voor elkaar te zijn. Op Brunwerd werken we, spelen we , delen we en leven we 

samen. Dat is onze missie. Vanuit deze betrokkenheid zorgt een ieder goed voor zichzelf, de 
ander en de omgeving. Daarmee zorgen we er voor, dat het met die ander, die groep, die 

school, die buurt zo goed mogelijk gaat.  

 
Veiligheid 

 

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Kinderen brengen een 
groot deel van de tijd door in een groep en een open groepsklimaat heeft een positieve 

invloed op succes. Wie zich niet veilig voelt, kan zich niet goed ontwikkelen. Je gedachten zijn 

dan ergens anders. Gevoelens van onveiligheid maken je niet gelukkig. Je neemt dit gevoel 
mee naar huis, je kunt niet slapen, je voelt je niet prettig. Soms kunnen we aan die onveiligheid 

iets doen. We kunnen heldere afspraken maken en deze vastleggen in protocollen.  
Maar wat doe je als je wordt gepest en niet voor jezelf op durft te komen? Geen hulp durft in 

te roepen? Niet naar je juf of meester gaat om problemen bespreekbaar te maken? Het team 

van Brunwerd zet zich in om er voor te zorgen, dat ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht 
zich veilig voelt op school.  

 

Respect 

 

‘Zonder respect vaart niemand wel!' Ieder mens wil met respect behandeld worden. Waardig 

en waardevol. Respect tonen voor een ander betekent, dat je jezelf minder belangrijk maakt 

ten opzichte van die ander. Daardoor krijgt die ander de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Met 
respect omgaan met een ander, betekent, dat je oog en oor hebt voor die ander, voor 

zijn/haar kwaliteiten, maar ook voor zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander tekort 
schiet, kan jij de helpende hand bieden, Daar waar jij tekort schiet, kan die ander zijn zijn/haar 

kwaliteiten inzetten. Zo vullen we elkaar aan en is niemand minderwaardig.  

 

 

Kernkwaliteiten   
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Hierboven zijn de kernwaarden benoemd en we hebben met het team besproken welke 
kwaliteiten zichtbaar zijn, welke we nastreven en welk doel we daarmee willen bereiken.   

 

 Kwaliteiten  Streefkwaliteiten  Streefdoelen  

Samen  Samen werken, spelen, 

delen en leven  
 

Samen werken vindt 

plaats tussen alle 
geledingen; met de 

MR, de AR, met ouders, 

team onderling, 
leerlingen onderling 

(maatjesleren,  

coöperatieve 
werkvormen, tutoren en 

duo-leren),  leerkracht-  

leerlingen. 
 

Maatschappelijke 

betrokkenheid, zie 
notitie Sociale 

veiligheid, 
pedagogisch klimaat, 

burgerschap en 

integratie. 
 

Missie samen werken, 

spelen, delen en leven 
= samen leren wordt 

vormgegeven in een 

missie document. 

Dit document is gericht 

op het concreet zien, 

horen en voelen van 
betrokkenheid en 

verbinding op OBS 

Brunwerd. Hoe dragen 
we onze gezamenlijke 

ambitie uit. Het gaat 

om het concreet 
weergeven van onze 

missie. Je komt de 

school binnen en je 
ziet, hoort, voelt onze 

gezamenlijk ambitie (zie 

bijlage). 

 

Samen werken in de 

NSU met CBS Koning 
Willem Alexander en 

KBS De Schelp op 

activiteiten niveau en 
organisatorisch niveau. 

Streven naar een 

Kindcentrum. 
 

Samen werken met CBS 

Koning Willem 
Alexander, KBS De 

Schelp en KindH BSO en 

KindH Gewoon 
Bijzonder; streven naar 

een organisatorisch-

inhoudelijke 
samenwerking, 

vormgeven van een 
kindcentrum op basis 

van visiedocument. 

 
Educatief partner-

schap vormgeven en 

stimuleren volgens 
driehoekmodel: 

Ouders-leerling-

leerkracht. 
 

Kinderraad: opnieuw 

samenstellen en 
borgen per schooljaar 

Creativiteit: bedenken 

van nieuwe ideeën en 
deze kunnen uitwerken 

en analyseren. 

 
Kritisch denken: kunnen 

formuleren van een 

eigen, onderbouwde 
visie of mening. 

 

Communiceren: 
effectief en efficiënt 

overbrengen en 

ontvangen van een 
boodschap. 

Samenwerken: 

gezamenlijk realiseren 
van een doel en 

anderen daarbij 
kunnen aanvullen en 

ondersteunen.  

 
Sociale en culturele 

vaardigheden: bij deze 

vaardigheden gaat het 
om het effectief 

kunnen leren, werken 

en leven met mensen 
met verschillende 

etnische, culturele en 

sociale achtergronden.   
 

Zelfregulering: bij deze 

vaardigheid gaat het 
om het kunnen 

realiseren van 

doelgericht en passend 
gedrag.   

 

Veiligheid  De Vreedzame School 

is een compleet en 
integraal programma 

voor sociale 

Aandacht blijven 

houden op het  
welbevinden (de mate 

van lichamelijk, 

Problemen oplossen : 

(h)erkennen van een 
probleem en tot een 

plan kunnen komen 
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competentie en 

democratisch 
burgerschap in het 

basisonderwijs. 

 
Het programma streeft 

ernaar leerkrachten en 

scholen te stimuleren 
om leerlingen te binden 

aan de klas, aan de 

school, aan elkaar, aan 
de omgeving door ze 

een stem te geven, 

ervoor te zorgen dat 
iedereen zich gehoord 

en gezien voelt en 

leerlingen 
daadwerkelijk(mede) 

verantwoordelijkheid te 

laten dragen. 
 

Zie notitie Sociale 
veiligheid, 

pedagogisch klimaat, 

burgerschap en 
integratie. 

 

geestelijk en sociaal 

goed voelen) van alle 
leerlingen.  

 

De uitgangspunten van 
de vreedzame school 

met behulp van 

digitaal kwaliteitszorg-
instrument te 

monitoren. 

 
Weerbaarheidstraining 

( rots en water) 

aanbieden aan 
sommige leerlingen 

aanbieden.  

 
Groep 8 en voortgezet 

onderwijs. In de 

samenwerking tussen 
PO/VO en jongeren 

centrum Uithuizen 
wordt tijd en energie 

geïnvesteerd in bijv. 

avonden voor de 
meisjes in groep 8: ‘niks 

boven chicks’ 

om het probleem op te 

lossen.  
 

Communiceren: 
effectief en efficiënt 

overbrengen en 
ontvangen van een 

boodschap.  
 

Samenwerken: 
gezamenlijk realiseren 
van een doel en 

anderen daarbij 
kunnen aanvullen en 

ondersteunen.  
 

Sociale en culturele 
vaardigheden: bij deze 

vaardigheden gaat het 
om het effectief 

kunnen leren, werken 
en leven met mensen 
met verschillende 

etnische, culturele en 
sociale achtergronden.   

 
Zelfregulering: bij deze 

vaardigheid gaat het 
om het kunnen 

realiseren van 
doelgericht en passend 

gedrag.   

 

respect De vreedzame school 

leert de kinderen: 

Gezamenlijke 
besluitvorming (respect 

voor minderheid), 

conflicten oplossen 
(mediatie), 

verantwoordelijkheid 

voor de gemeenschap 
(participatie), open 

staan voor 

verschillen(respect voor 
andere culturen, 

religies)en 

democratisch 
ABC(verkiezingen en 

respect voor elkaars 

mening). 
 

Aandacht blijven 

houden voor 

respectvolle omgang 
met de ander, oog en 

oor en hebben voor de 

ander, voor zijn/haar 
kwaliteiten en 

tekortkomingen. 

 
Elkaar de ruimte geven 

en elkaar de helpende 

hand bieden. 
Het borgen van de 

uitgangspunten van de 

vreedzame school, 
waaronder mediation 

door leerlingen. 

 

Problemen oplossen : 
(h)erkennen van een 

probleem en tot een 
plan kunnen komen 

om het probleem op te 
lossen.  
 

Communiceren: 
effectief en efficiënt 

overbrengen en 
ontvangen van een 

boodschap.  
Samenwerken: 

gezamenlijk realiseren 
van een doel en 

anderen daarbij 
kunnen aanvullen en 
ondersteunen.  

 
Sociale en culturele 

vaardigheden: bij deze 
vaardigheden gaat het 
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om het effectief 

kunnen leren, werken 
en leven met mensen 

met verschillende 
etnische, culturele en 

sociale achtergronden.   
 

Zelfregulering: bij deze 
vaardigheid gaat het 

om het kunnen 
realiseren van 
doelgericht en passend 

gedrag.   

 

    

    

    

    

 

1.2 Leerlingenpopulatie 
 

Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de leerlingen is belangrijk om zicht te hebben 

op je leerlingen. Deze inzichten helpen de school om beleid te maken op zowel de korte als 
de lange termijn. De school wordt bezocht door leerlingen uit Uithuizen( 107 gezinnen), 

Zandeweer (2 gezinnen), Eppenhuizen (1 gezin), Garsthuizen (1 gezin), Oldenzijl (1 gezin), 

Usquert (1 gezin) en Roodeschool ( 2 gezinnen). Er zitten zowel leerlingen van Nederlandse als 
buitenlandse afkomst op onze school. 

  

De nieuwe schoolweging vervangt de gewichtenregeling. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek verricht naar welke 

kenmerken het risico op een onderwijsachterstand van een leerling het beste voorspellen. Dit 

zijn: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders 
op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland 

en/of ouders in de schuldsanering zitten. Voor elke leerling kan het CBS hiermee een verwachte 

onderwijsscore berekenen. De verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op een school 
bepalen de hoogte van de schoolweging. In de praktijk varieert de schoolweging van 20 tot 

40; hoe hoger de schoolweging, hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op een 

school. De weging van Brunwerd bedraagt 33,5 en betekent voor ons onderwijs dat we ons 
flink moeten inspannen om de leerlingen geen achterstand te laten oplopen, vandaar ook 

onze stevige inzet op de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en op leerstrategieën en de 

leerlingen handvatten geven om het zelf te kunnen doen. 
OBS Brunwerd heeft in het schooljaar 2019-2020 een onderwijsachterstandsscore van 33.5 . In 

de dagelijkse praktijk ziet dat er als volgt uit: 
 

Zorgzwaarte  

Kenmerken  %  

Aantal jongens            53%  

Aantal meisjes  47%  

Extern onderzoek  3,7%  

Dyslexie  0,7%  

Dyscalculie  0%  

Diagnose gedrag  2,1%  

Logopedie  %  
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Fysiotherapie  0%  

OPP  1,4%  

Hoogbegaafdheid  0,7%  

NT2 leerlingen  10%  

Contact met CJG  0%  

Kinderen met 
gescheiden ouders  

23%  

LGF REC1  0%  

LGF REC2  0%  

  
Overzicht zorgzwaarte OBS Brunwerd, september 2019 

 

Veel kinderen groeien op met één-ouder-gezin; 23% is een éénoudergezin. We houden hier 
rekening mee met de begeleiding van de leerling op sociaal-emotioneel gebied en het 

voeren van gesprekken en onderhouden van contacten met beide ouders. 

 

Ouders en thuisomgeving 

 

De thuistaal van de ouders/verzorgers is Nederlands en/of een andere taal. Op onze school 

zijn een aantal leerlingen met een percentage van 10 % met een migratieachtergrond. De 

leerlingen die instromen komen, op een enkeling na, vanuit de peuterspeelzaal Klein Duimpje.  
De afgelopen vijf jaar hebben we ervaren, dat leerlingen niet als vanzelfsprekend meer uit het 

dorp Uithuizen komen. Tegenwoordig hebben we behalve leerlingen uit Uithuizen ook 

leerlingen uit de omliggende dorpen zoals Uithuizermeeden, Garsthuizen, Eppenhuizen, 
Oldenzijl en Zandeweer. De redenen om vanuit deze dorpen OBS Brunwerd te bezoeken zijn 

verschillend: de opvang door grootouders in Uithuizen, de grootte van de school, de keuze 

voor het formeren van een groep 1 en 2, de nieuwe school met de huisvesting van drie scholen 
en de voorzieningen in Uithuizen. 

 

In het tevredenheidsonderzoek van 2018 zijn ouders/verzorgers aan positiever dan in 2016 over 
de ondersteuning en begeleiding die de school hun kind biedt. Leerlingen zijn erg tevreden 

over hun school en voelen zich veilig. Ze geven aan het leuk te vinden op school en het gevoel 

te hebben dat mensen op school het fijn vinden dat ze er zijn. Ze vinden dat de leerkrachten 
duidelijk vertellen wat ze goed of minder goed doen. 

 

De komende schoolplanperiode zet het team van Brunwerd zich in voor het behalen van 

voldoende resultaten van de basisvaardigheden en het systematisch volgen van de 

vorderingen van de leerlingen. De leraren zetten zich in om de leerstof duidelijk uit te leggen 

en houden daarbij rekening met verschillen tussen leerlingen.  

 

Educatief partnerschap ontwikkelt zich stapsgewijs op onze school. Ondersteuning en 
partnerschap op educatief gebied is gewenst, wij denken dat dit de motivatie van de 

leerlingen om te leren, nieuwsgierig te zijn en door te zetten, zal verhogen. Gezien de 

voorgaande opmerkingen moeten we dit verder uitwerken, definiëren en implementeren; wat 
helpt en ondersteunt onze leerlingen en hoe kunnen we dat samen vorm geven.  Hierbij is het 

regelmatig onderhouden van contact en communicatie met de ouders/verzorgers van 

doorslaggevend belang. 

 

Gelet op de zorgzwaarte stemt het team de ondersteuning van de leerlingen af door het 

organiseren van cyclische gesprekken en overlegmomenten tussen intern begeleider, 

leerkrachten, ouders/verzorgers en directeur. 
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1.3 Omgevingsanalyse; wat komt er op ons af? 

 

De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied 
van techniek, de arbeidsmarkt en in de sociale omgeving gaan in een rap tempo. De huidige 

trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten 

voorbereiden. Van het onderwijs vraagt dit tijdig en adequaat inspelen op deze 
ontwikkelingen. Dit vraagt een grote mate van professionaliteit en flexibiliteit van het onderwijs 

en de mensen die hier werken. 
Door de politiek wordt er vanuit diverse terreinen hoopvol naar het onderwijs gekeken om een 

maatschappelijke bijdrage te leveren. Het is aan de school om hier juist op in te spelen. 

Daarnaast zien we ook meer onderwijs-eigen ontwikkelingen op ons af komen zoals onderwijs 
vanaf drie jaar, aanscherpen van de veiligheid van leerlingen (pestprotocol en meldcode), 

bewegingsonderwijs (vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit alles is nog 

niet uitgewerkt maar het geeft wel aan dat er diverse ontwikkelingen aan gaan komen in de 
komende periode. 

In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) 

beschrijft de sector vijf ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: 
onderwijs is samen opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is 

samen leren, leraar is een waardevol beroep en besturen is een vak.  

De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere 
onderwijskundige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op 

het gebied van de zorgplicht en de positie van de ouders zijn inmiddels ervaringen opgedaan. 

Passend onderwijs vraagt om een nog betere afstemming tussen alle partijen in onderwijs en 
zorg. Dit zal de komende periode zeker nog meer aandacht vragen om de uitgangspunten 

van passend onderwijs echt tot hun recht te laten komen. 

De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet 
alleen gekeken naar scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend 

toezicht voor  scholen die daarboven presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. 

De periodieke risicoanalyse van alle scholen wordt aangevuld met bredere en ook meer 
vooruitkijkende indicaties voor de kwaliteit en de financiën met informatie van de scholen en 

de besturen zelf. Het toezicht wordt geordend op bestuursniveau met oog voor de samenhang 

tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht wordt gedifferentieerd: scholen die risico's vertonen 
en niet aan de basiseisen voldoen, scholen die dat wel doen maar beter kunnen en scholen 

die al ruimschoots aan de eisen voldoen en zich voortdurend verbeteren. In de nabije 

toekomst zal de waardering van de opbrengsten van het onderwijs plaatsvinden aan de hand 
van referentieniveaus. Daarop zullen we anticiperen.  

De gemeente Het Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken. Dat het 

daarbij zal gaan over de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan 
te nemen. Tot slot zullen landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra en 

onderwijs vanaf drie jaar worden vertaald naar de Groningse situatie. 
L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. 

Het gaat om de volgende uitgangspunten: 
 

Veilige en stabiele omgeving 

Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die 

hen opvangt als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft. 

 

Ruimte voor ieder individu 

Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten we 

erkennen, respecteren en stimuleren. 

 

Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving 

https://vimeo.com/256645221
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Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. 

Daarom werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en 
leefgemeenschappen. 

 

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen1, die belangrijke input vormen 
voor de afzonderlijke schoolplannen.  

 

Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de 
beleidsontwikkeling van de scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen 

voort uit een aantal nul-metingen: het kwaliteitsbeeld2 (actuele kwaliteit van het basisonderwijs 

L&E), volgens de visie van L&E PO op kwaliteitszorg3, een onderzoek naar de professionele 
cultuur4, een onderzoek naar de leerresultaten5, de bestuurs-rapportage 

tevredenheidspeilingen (2016 en 2019)6, de evaluaties van de (school)jaarplannen en de 

uitkomsten van diverse overleggen met betrokken (algemeen bestuur, gemeenten, GMR, 
directieoverleg en inspectie).  

In grote lijnen ontwikkelt L&E PO zich op de onderstaande onderwerpen: 

• Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen; 

• Het ontwikkelen van de onderzoekende houding van scholen en bestuur; 

• Het verdiepen van de didactiek; 

• Versterken van beheer en organisatie; 

• Intensiveren van samenwerken (met ouders, tussen scholen onderling, het voortgezet 

onderwijs en met andere besturen). 

 

Het lijkt erop dat het leerlingenaantal van OBS Brunwerd de komende jaren redelijk stabiel blijft. 

Van 2020 tot en met 2025 rekenen we op een aantal tussen 140 en 145 leerlingen. Op basis 
van knelpunten-criteria maken team en directie zich sterk voor het formeren van 7 groepen 

gedurende een (nieuw) schooljaar. Het team kiest daarbij voor het werken met twee aparte 

groepen in de onderbouw. We ervaren dat ouders/verzorgers van nieuwe jongste kleuters het 

prettig vinden om hun kind(eren) in te laten stappen in een (aanvankelijk) kleine groep 1. 

Voor de VVE vindt er jaarlijks overleg plaats op gemeenteniveau over de overgang van de 

peutergroep naar de kleutergroep. Tussen de leidsters van de peutergroep en de leerkracht 
van groep 1 vindt een warme overdracht plaats. In de nieuwe school Uithuizen vindt 

regelmatig overleg plaats tussen de leerkrachten van de onderbouwgroepen van de drie 

scholen. Het overleg is nu gericht op het afstemmen van organisatorische zaken, in de 
komende schoolplanperiode streeft het team van Brunwerd ernaar om organisatorisch-

inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen. 
 

 

1.4 Interne sterkte en zwakte analyse 
 

Kwaliteitsbeeld basisscholen Lauwers en Eems 

In het voorjaar van 2017 was de voorlopige conclusie dat L&E PO zich onvoldoende 

voortvarend ontwikkelt tot een professionele onderwijsorganisatie. De stichting was te weinig 

‘in control’, met name op de terreinen van de planning & control cyclus en het zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs was te diffuus. Daarnaast was de informatievoorziening vanuit de 

directie naar het bestuur en andersom onvoldoende om adequaat invulling te geven aan het 

concept ‘besturen op afstand.’ 

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

te analyseren en voorstellen te doen voor (snelle) verbeteringen. Om scherper zicht te krijgen 
op de kwaliteit van het onderwijs is gekozen voor een praktische insteek die zijn waarde heeft 

bewezen in diverse landelijke schoolverbeteringstrajecten7, die vervolgens in september 2016 

naar L&E is toegeschreven in de notitie Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en 
motor voor kwaliteitsbestendiging. Voor Lauwers en Eems PO (kortweg in deze notitie: L&E) is 

gekozen voor een praktische, van-onder-op benadering. Geen normatieve benadering, maar 

één die de ontwikkeling stimuleert, die medewerkers motiveert en uitdaagt om de kwaliteit te 
verbeteren. Deze rapportage is van deze zelfevaluatie een weergave. Het gaat in deze 

zelfevaluatie vooral om onderwijskwaliteit: 

 

 
 

In de periode november 2016 en juni 2017 heeft Brunwerd als één van de zestien scholen een 

zelfevaluatie uitgevoerd, die antwoord moest geven op de centrale vraag: wat is de actuele 

kwaliteit van het onderwijs. Het doel van deze zelfevaluaties was tweeledig. Aan de ene kant 
moest het de school een integraal beeld opleveren van de huidige kwaliteit en het zoeken 

naar de focus voor de schoolontwikkeling. Aan de andere kant moest het totaal van de zestien 

zelfevaluaties informatie opleveren waar de scholen van L&E staan. Waar zit kracht, waar zien 
we kansen tot verbetering en van welke onderdelen missen we informatie om een 

betrouwbaar beeld op te roepen? Nadat de zelfevaluatie was uitgevoerd, is met de 

schoolleiding van elke school een verdiepend gesprek gevoerd.  

Conclusie 

Voorwaardelijk zijn alle kenmerken voor betekenisvol onderwijs op de scholen van L&E 
aanwezig. In het primaire proces is het pedagogisch klimaat veilig en ondersteunend. 

Leerkrachten zijn bekend met de kenmerken van een effectief instructiemodel. Opbrengsten 

spelen een vanzelfsprekende rol in de vormgeving van het onderwijs. Scholen maken werk van 
leerlingen te betrekken bij het eigen leerproces. De structuur van de leerlingenondersteuning 

staat. Ze hanteren een breed leerlingevolgsysteem om leerlingen te kunnen volgen in hun 

ontwikkeling en er wordt beleid geformuleerd voor opvallende leerlingen in de 
leerlingenbesprekingen. Ondanks deze gunstige voorwaarden zien we een te sterke fluctuatie 

van leerresultaten en op sommige scholen zijn de leerresultaten aan het eind van de 

schoolperiode zorgelijk.  

Ouders en schoolomgeving 

Een belangrijke partij in de schoolcontext zijn de ouders. Wij willen ouders benaderen als 
‘educatieve partners’. We doen dit vanuit het besef dat schoolsucces voor een belangrijk deel 

 
 
7 O.a. Duurzame schoolontwikkeling van BMC, Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam; Gemeente Amsterdam en 

Scholen die er weer toe doen!; Gemeente Almere 
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afhangt van een ondersteunend thuisklimaat, dat het leren en de ontwikkeling van kinderen 

sterk kan bevorderen. Ondanks dat de school hiervoor aandacht heeft, is op dit terrein nog 
groei mogelijk. De ambitie voor de komende schoolplanperiode is om nog meer stappen 

hiervoor in de goede richting te zetten en dit te verankeren in de schoolcultuur.  

 
Ouders zijn in het algemeen positief over het schoolklimaat op OBS Brunwerd 

(Kwaliteitsonderzoek en managementletter, 2018). Ouders zijn over het algemeen tevreden en 

net wat positiever over de school dan in 2016. Waar ze voornamelijk verbetering zien is het 
aandacht geven aan de mening van leerlingen en aan de opvoedkundige aanpak van de 

school. Het hebben van duidelijke regels is volgens ouders een aandachtspunt. Bijna de helft 

van de ouders geeft aan hier geen zicht op te hebben. De meningen van de ouders laten een 
positief beeld zien. Er heerst nog wel wat onduidelijkheid over de kansen die de nieuwe school 

biedt. In vergelijking met het tevredenheidsonderzoek van 2016 is er bij het onderzoek van 2018 

een aanzienlijke daling in respons. Ouders zijn over het algemeen erg actief bij de feesten en 
vieringen op school. De activiteitenraad heeft hierin een belangrijke rol.  

Analyse 

In Uithuizen zijn de voorzieningen toereikend. Er zijn twee gezondheidscentra, waar 

ouders/verzorgers terecht kunnen voor informatie en begeleiding betreffende gezondheid en 
opvoeding. Verder zijn er voldoende sportieve mogelijkheden voor kinderen, er is een 

jongerencentrum inclusief begeleidende activiteiten, er is een bibliotheek, er zijn culturele 

activiteiten en er is een vestiging van voortgezet onderwijs. 
 

In Uithuizen is een versnippering van kind functies en van middelen. Deze versnippering van 

functies en middelen gaat ten koste van het kind. Het kindcentrum biedt kans op het bundelen 
van functies en middelen. Zo creëert ze meerwaarde. In de opvang en op de scholen in 

Uithuizen zitten kinderen die in allerlei thuissituaties opgroeien. Van harmonieuze tot complexe 

probleemgezinnen. Het aantal (problematische) echtscheidingen neemt toe. Ouders kampen 
met opvoedingsproblemen. Een aantal kinderen groeit op in achterstandssituaties. Er is een 

hoog percentage kinderen dat, landelijk gezien, in Eemsmond gebruik maakt van jeugdhulp. 

Voor de oude gemeente Eemsmond is dit 1 op de 6 kinderen. Ook is er een toename van het 
aantal kinderen in Eemsmond (5%) dat gebruikt maakt van het speciaal (basis) onderwijs. Dit 

betreft hoofdzakelijk cluster 4 (voorzieningen voor kinderen met stoornissen en 

gedragsproblemen). 

 

 

 

Zelfevaluatie 

 

Zelfevaluatie is een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitszorg. De zelfevaluatie heeft als doel 
om de door de school ingezette procedures waarin de school systematisch informatie 

verzamelt om het eigen functioneren te beschrijven en te beoordelen. 

 
De school heeft een zelfevaluatie uitgevoerd, dit heeft geresulteerd in onderstaande sterkte 

en zwakteanalyse. Hierin kunnen de volgende onderdelen worden meegenomen: het 

schooljaarplan 2018-2019 en de evaluatie van het schooljaarplan. De zelfevaluatie is op  
Brunwerd onderdeel van het schoolplan 2019-2023. Voor het schoolplan zijn diverse uitkomsten 

gebruikt zoals inspectierapporten, de uitkomsten van het kwaliteit-/tevredenheidsonderzoek, 

de analyses van de leeropbrengsten, het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 
klassenbezoeken e.d. 

 

 
OBS Brunwerd heeft de volgende vijf stappen doorlopen om tot de sterkte/zwakte analyse te 

komen: 

• Stap 1: Vastleggen van doelen en standaarden 
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• Stap 2: Verzamelen van informatie 

• Stap 3: Registreren 

• Stap 4: Interpreteren en reflecteren 

• Stap 5: Het nemen van beslissingen 

 

De laatste stap, het nemen van beslissingen, komt in hoofdstuk 3 aan de orde. We zijn op 
Brunwerd op een betekenisvolle en betrouwbare manier aan de slag gegaan met het 

uitvoeren van de zelfevaluatie. Daarbij zijn we uitgegaan van de onderstaande 

randvoorwaarden: 
 

➢ de procedure moet aan alle betrokkenen duidelijk zijn; 

➢ het schoolteam moet open staan voor kritische feedback; 
➢ directie en schoolteam moeten worden getraind in kritische beroepsmatige reflectie 

naar aanleiding van data uit analyse van opbrengsten en van het 

onderwijsleerproces; 
➢ de instrumenten (toetsen, vragenlijsten, observatie-instrumenten) moeten van 

uitstekende kwaliteit zijn; 

➢ er moet een externe toets zijn op zelfevaluatie in de vorm van een audit of visitatie; 
➢ de school bepaalt zelf wat met de uitkomsten gebeurt; 

➢ zelfevaluatie moet cyclisch worden ingezet; 

➢ vanaf het begin moet er overeenstemming zijn over het doel en draagvlak voor 
zelfevaluatie; 

➢ het formuleren van criteria of standaarden is cruciaal; 

➢ de directie vervult een voorbeeldfunctie in het proces en neemt bij alle stappen het 
voortouw8. 

 

 
We zien op Brunwerd de zelfevaluatie als een leerproces, waarbij de genoemde 

randvoorwaarden op cyclische wijze uitgewerkt moeten worden. Met name de onderdelen 

training van de leerkrachten in kritische beroepsmatige reflectie naar aanleiding van data uit 
analyse van opbrengsten en het vervullen van een voorbeeldfunctie in het proces en het 

voortouw nemen van alle stappen van de directie zijn hierbij aandachtspunten. 

 

Zelfevaluatie is een belangrijke stap in de kwaliteitscyclus om verbeteringen op Brunwerd in de 

school te verduurzamen. Het onderwijs op onze school  kunnen we duidelijker vormgeven als 

we in staat zijn onze eigen kwaliteit op betrouwbare wijze te bewaken. Dat betekent dat het 

team van Brunwerd in staat moet zijn om betrouwbaar informatie te verzamelen en bij te 

houden over onder andere het pedagogisch-didactisch handelen, opbrengsten, de kwaliteit 

van de ondersteuning en het aanbod.  

 
 
Stap 1: Vastleggen van doelen en standaarden 
 

In deze stap onderzoekt de school of zij de gestelde doelen en standaarden in de zelfevaluatie 
centraal heeft staan en of zij precies definieert wat zij wil onderzoeken. Het uitvoeren van een 

 
 
8 Zie voor overzichten van het onderzoek naar complexiteit en condities bij zelfevaluatie: 

▪ Blok, Sleegers, Karsten: Schoolzelfevaluatie in het basisonderwijs; een terugblik op de zelfevaluatiefase van Ziezo, 
Amsterdam 2006 

▪ Blok, Sleegers, Karsten: Schoolzelfevaluatie in het basisonderwijs; een terugblik op de collegiale-visitatiefase van 
Ziezo, Amsterdam 2006 

▪ Van Hoof e.a.: De kwaliteitsbepalende aspecten van zelfevaluaties door scholen. Lessen uit acht gevalsstudies. In: 
Pedagogiek 27.2 (2007).  

▪ Petegem e.a.: Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaams Scholen. Gent 2010. 
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zelfevaluatie in 2017 was nieuw voor het team van Brunwerd; een eerste oefening van 

onderzoeken, reflecteren en interpreteren. 

De onderzoeksvraag van de zelfevaluatie was: wat is de actuele kwaliteit van het onderwijs 

op school? De scholen beoordelen dat op het gebied van de onderwijskundige factoren en 

de condities van de school. Onder de onderwijskundige factoren verstaan we: een toereikend 
leerstofaanbod, het pedagogisch handelen: ondersteuning en uitdaging, goed benutte 

leertijd, doelmatig klassenmanagement, convergente differentiatie, activerend onderwijs, 

goede instructie met aandacht voor “leren leren” en de leerlingenzorg. Onder condities 
verstaan we: de kwaliteitsondersteuning, onderwijskundig leiderschap, een professionele 

cultuur, ouderbetrokkenheid, functionele interne en externe communicatie en een 

doelmatige inzet van middelen. Als standaard hebben we gehanteerd de standaarden uit het 

boek Goed Onderwijs, praktijkboek Basisonderwijs Amsterdam. 

Het heeft er inmiddels toe geleid, dat we gericht op één vakgebied, evaluaties uitvoeren. De 

uitkomsten hiervan worden gebruikt voor onderwijskundige aanpassingen en/of 
vernieuwingen. 
 

Stap 2: Verzamelen van informatie 

 
In deze fase verzamelt de school informatie om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes 

binnen en buiten de school.  
 

Stap 3: Registreren 
 

In de volgende stap presenteert de school de uitkomsten van de verschillende evaluaties.  De 
uitkomsten zijn chronologisch gerangschikt. De resultaten van de uitgevoerde (interne en 

externe) onderzoeken hebben in alle gevallen geleid tot maatregelen. Een deel van die 

effecten is in een aantal gevallen zichtbaar in de resultaten van onderzoeken die op een later 
tijdstip zijn uitgevoerd. Achtereenvolgens komen aan bod: Inspectierapport, zelfevaluatie, 

Nationaal Cohort Onderwijs, opbrengsten, kwaliteit van het pedagogisch didactisch 

handelen, kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek.  
 

 

 

Inspectie, kwaliteitsonderzoek 2015 

 

De inspectie heeft Brunwerd in oktober 2015 bezocht. De inspectie vat de bevindingen als 

volgt samen:  
 

• De resultaten voor de basisvaardigheden zijn voldoende, ondanks dat de 

school relatief veel zorgleerlingen opvangt; 

• Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en de school volgt de 

vorderingen van de leerlingen systematisch; 

• De leraren leggen de leerstof duidelijk uit en houden daarbij rekening met 

verschillen tussen leerlingen. 

• Leerlingen en ouders zijn over het algemeen tevreden over de school en 

voelen zich serieus genomen. 

• Het team wil werken aan kwaliteitsverbetering; een beter 

kwaliteitszorgsysteem, een strakkere jaarplanning en continuïteit in personele 

bezetting zijn voorwaarden voor succes. 

 

Over de kwaliteit van de lessen (standaard 2.3 didactisch handelen) wordt het volgende 

samengevat in het onderzoek van 2015: 
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‘De leraren zorgen voor een rustige, voorspelbare werksfeer in de groepen. Ze leggen de 

leerstof duidelijk uit en stemmen voldoende af op de verschillen tussen leerlingen. Leraren 
verschillen in de mate waarin ze er in slagen leerlingen uit te dagen om actief te leren. In enkele 

gevallen vraagt de leraar de leerlingen vooral om taken uit te voeren en te weinig om 

doelgericht te werken aan het leren beheersen van de leerstof. Aansprekende, activerende 
werkvormen kunnen daaraan bijdragen.’ 

 

De bevindingen van het kwaliteitsonderzoek 2015 zullen onderdeel zijn van een nog uit te 
voeren thema-onderzoek.  In dit onderzoek wil de inspectie de betrokkenheid, taakgerichtheid 

en feedback tijdens de lessen observeren. De kijkwijzer van Lauwers en Eems bestaat uit een 

aantal indicatoren die betrekking hebben op bovengenoemde onderdelen: taakgerichte 
werksfeer ( indicator 3),  feedback ( indicator 4) en actieve betrokkenheid ( indicator 8). De 

indicatoren staan in relatie tot de ambitie die de scholen van Lauwers en Eems bestuursbreed 

willen uitdragen. Het gaat om de vier didactische complexiteiten van het pedagogisch-

didactisch handelen, zoals die in schoolplannen van de scholen PO worden benoemd. 

Zelfevaluatie, 2016/2017 

 

In het najaar van 2016 en voorjaar van 2017 hebben we op Brunwerd de eerste zelfevaluatie 

uitgevoerd. De teamleden hebben een vragenlijst ingevuld, de bevindingen zijn besproken. 
De evaluatie heeft de volgende informatie opgebracht: 

 

Onderwijskundige Factoren  
➢ Toereikend leerstofaanbod: is op orde, behoeft aandacht.   

➢ Pedagogisch handelen, de ondersteuning en uitdaging: is een aandachtspunt, 
maar is in beeld.   

➢ Leertijd goed benut: is volledig op orde.   

➢ Doelmatig klassenmanagement; is volledig op orde. 
➢ Goede instructie met aandacht voor “leren-leren”: is op orde, maar behoeft 

aandacht. 

➢ Activerend onderwijs: is een aandachtspunt, maar is in beeld. 
➢ Convergente differentiatie; is volledig op orde.  

 

Condities    

➢ Kwaliteitszorg:  is op orde, maar behoeft aandacht.   

➢ Onderwijskundig leiderschap: is een aandachtspunt, maar is in beeld. 
➢ Professionele cultuur: is een aandachtspunt, maar is in beeld. 

➢ Ouderbetrokkenheid; is een aandachtspunt, maar is in beeld. 

➢ communicatie; is op orde, maar behoeft aandacht.    
 

Aanbod 

➢ Samenhang en doorgaande lijn: is een aandachtspunt, maar is in 
beeld. 

➢ Het aanbod (breed, actueel, betekenisvol, uitvoerbaar en uitgevoerd: is op orde, 

maar behoeft aandacht. 
➢ Het aanbod sluit aan bij leerling-populatie: is een aandachtspunt, maar is in beeld. 

 
Pedagogisch handelen 

➢ Veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat: volledig op orde. 

➢ Hoge verwachtingen: : is op orde, maar behoeft aandacht. 
➢ Uitdagende  leeromgeving: is een aandachtspunt, maar is in beeld. 

 

Leertijd 
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➢ Afspraken onderwijstijd: is volledig op orde. 

➢ Geplande tijd en lesdoel: is volledig op orde. 
➢ Adequate planning: is op orde, maar behoeft aandacht.    

➢ Tijd afgestemd op behoefte leerling: is op orde, maar behoeft aandacht.    

 
Didactisch handelen 

➢ Doelmatig klassenmanagement: is volledig op orde. 

➢ De les in de steigers: is een aandachtspunt, maar is in beeld. 
➢ Didactische opbouw v/d uitleg: is op orde, maar behoeft aandacht. 

➢ Feedback geven: is volledig op orde. 

➢ Aandacht voor leer-en denkstrategieën: is op orde, maar behoeft aandacht. 
  

Leerlingondersteuning 

➢ Onderzoek; signaleren en analyseren: is op orde, maar behoeft aandacht.    
➢ Reflecteren: is op orde, maar behoeft aandacht.    

➢ Doelen stellen en plannen: is volledig op orde. 

➢ Evalueren: is volledig op orde. 
 

In de periode van de zelfevaluatie is er, bij het jaarlijks formeren van het team, sprake geweest 

van  wisselingen van leerkrachten. Door zowel verplichte als vrijwillige mobiliteit binnen het 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, is het team van Brunwerd achtereenvolgens vanaf het 

schooljaar 2015-2016 met enige regelmaat veranderd. 

Dit heeft ervoor gezorgd, dat het team van Brunwerd zoekende werd om richting te geven 

aan haar onderwijsontwikkeling(en): het helder uitdragen van motto, missie en visie. Wat voor 

onderwijs willen we geven, hoe zien we dat terug en hoe bewaken we waar we voor staan. 
Het team staat open voor veranderingen. Voorwaarde voor succes voor Brunwerd zijn een 

degelijke kwaliteitsondersteuningssystematiek en continuïteit in beleid en teamsamenstelling.  

De belangrijkste vervolgvraag, die het (nieuwe) team zich in deze periode heeft gesteld is: wat 
willen we anders en wat kan relatief eenvoudig veranderd worden. Daarbij hebben team en 

directie zaken als pedagogisch klimaat, didactisch handelen, ondersteuningsstructuur, 

klassenmanagement en schoolorganisatie onder de loep genomen.  

conclusie 

Op Brunwerd is het onderwijs op een aantal onderdelen volledig op orde: de leertijd, het 

klassenmanagement, de convergente differentiatie, het pedagogisch klimaat, feedback 

geven, reflecteren en doelen stellen. 

Er zijn ook een aantal onderdelen in beeld, die de aandacht verdienen in de ontwikkeling van 

het onderwijs op Brunwerd: het pedagogisch-didactisch handelen, het activerend onderwijs, 
het onderwijskundig leiderschap, de professionele cultuur, de ouderbetrokkenheid, de leerling- 

populatie , de leeromgeving en de lesopbouw. 

De ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap op Brunwerd verdient aandacht, maar is in 

beeld. Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie is het van belang dat de schoolleider 

samenhang creëert tussen effectieve schoolleiding, samenwerkende leerkrachten, een 
ondersteunende leeromgeving en betrokken ouders om te komen tot een uitdagende 

instructie. 

 

Verandercapaciteit, onderzoek BMC 2018 

 

Op alle scholen van het schoolbestuur Lauwers en Eems heeft in 2018 door een extern bureau 

een onderzoek plaatsgevonden naar de condities voor een sterk beleidsvoerend vermogen 

van de school met als doel: samen naar beter – zicht op verandercapaciteit. 
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We streven ernaar om goed onderwijs te geven aan onze leerlingen. We willen onze leerlingen 

een stevige basis meegeven om te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en de 
maatschappij. Het geven van goed onderwijs staat en valt met het pedagogisch-didactisch 

handelen van leerkrachten. Maatschappelijke veranderingen en veranderende wet- en 

regelgeving (bijvoorbeeld de invoering van passend onderwijs) maken dat basisscholen hun 
onderwijs steeds aan dienen te passen. Dit heeft gevolgen voor leerkrachten: ook hun 

pedagogisch-didactisch handelen is hierdoor steeds in ontwikkeling. Leerkrachten staan dan 

ook voor de opgave om continue op hun pedagogisch- didactisch handelen te reflecteren.   
 

Maar niet alleen de leerkracht speelt een belangrijke rol. Ook de schoolorganisatie en de 

schoolleiding kunnen leerkrachten ondersteunen bij de verbetering van hun handelen in de 
klas. Zo kan de samenwerking met collega’s en het vertrouwen in het team leerkrachten 

helpen om hun lesgeven te veranderen. Maar ook de wijze waarop leiding wordt gegeven 

aan de school kan van invloed zijn. In totaal hebben 12 van de 13 teamleden de vragenlijst 
ingevuld. Daarmee heeft 92% van het team van Brunwerd deelgenomen aan het onderzoek. 

De uitkomsten van de school zijn vergeleken met de uitkomsten op L en E niveau. 

 
Samenwerking tussen leerkrachten en ondersteuning door de schoolleiding kunnen een 

positief effect hebben op het leren en ontwikkelen van de leerkrachten. Middels de vragenlijst 

zijn de teamleden bevraagd op de kennisdeling in het team: met wie praten zij en met wie 
doen ze dingen samen. De antwoorden genereren een sociogram, die op verschillende 

manieren kan worden gelezen. Brunwerd scoort als volgt: 
 

Scores boven L en E niveau op de onderdelen: 

➢ Professionele leeractiviteiten: experimenteren en reflectie  
➢ Organisatorische condities: samenwerking tussen leerkrachten 

 

Scores (net) onder L en E niveau: 
➢ Professionele leeractiviteiten: op de hoogte blijven 

➢ Motivatie van leerkrachten: doelmatigheidsbeleving (individueel en collectief) 

➢ Organisatorische condities: participatie in besluitvorming en collectief vertrouwen 
➢ Leiderschap: visieontwikkeling, individuele ondersteuning en intellectuele stimulans 

 

 

Conclusie 

 

De sociogrammen laten meerdere malen kleine, op zich staande netwerkjes zien in de grotere 
schoolorganisatie. De verklaring daarvoor is te vinden in de opzet van school-organisatorische 

condities: het team werkte tijdens de uitvoering van het onderzoek volgens een structuur van 
onder-, midden- en bovenbouwoverleg aangestuurd per bouw door een coördinator. Van 

daaruit werd coördinatorenoverleg georganiseerd met de IB-er en directeur. Hier ontbrak de 

voortgang (organisatorisch en inhoudelijk) en samenhang om te komen tot onderwijskundig 
ontwikkeling.  

 

Enkele sociogrammen laten zien, dat met name één van de bouwen zich buiten het gehele 
netwerk plaatst. Dezelfde trend zien we bij de opstelling van de IB-er, namelijk gepositioneerd 

aan de zijlijn. 

 
Het spreekt voor zich, dat hier werk aan de winkel is voor het team: de volgende acties hebben 

inmiddels plaatsgevonden. De structuur van de bouwen is opgeheven, waardoor er meer 

communicatie is gaan plaatsvinden op teamniveau en tussen leerkrachten onderling. Na 
vertrek en vervanging hebben we stabiliteit gecreëerd met de komst van een nieuwe IB-er 

voor de ondersteuning. Directie en Ib-er trekken samen op in een zgn. tandemconstructie: 

regelmatig overleg met elkaar, team, individuele leerkrachten en gesprekken met 
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ouders/verzorgers en leerlingen in de zgn. driehoekconstructie als het gaat om communicatie, 

ondersteuning en begeleiding. 
 

Tevredenheidsonderzoek, 2018 

 

In het najaar van 2018 is een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen, ouders en 

medewerkers. Het gemiddelde rapportcijfer wordt vastgesteld aan de hand van één vraag: 
welk rapportcijfer geef je de school?  

Ouders zijn op basis van het rapportcijfer dat zij aan de school geven tevredener dan tijdens 

het onderzoek in 2016 en iets minder positief dan landelijk gemiddeld is. 
Leerlingen in groep 6, 7 en 8 zijn net zo positief als in 2016 en bijna even tevreden dan kinderen 

op andere basisscholen in Nederland gemiddeld. 

 
Waar zijn we trots op: 

 

➢ De respons onder leerlingen en ouders binnen dit onderzoek is voldoende; 
➢  Leerlingen zijn erg tevreden over hun school en voelen zich veilig. Ze geven aan het 

leuk te vinden op school en het gevoel te hebben dat mensen op school het fijn vinden 

dat ze er zijn. Ook zijn ze blij met het schoolgebouw en schoolplein; 
➢ Over het ICT-aanbod en digitale leermiddelen zijn de leerlingen sterk gegroeid in 

tevredenheid. Daarnaast is iedereen erg te spreken over de website van de school.  

➢ Leerlingen en ouders zijn erg tevreden over de aandacht die besteed wordt aan orde 
en discipline en over de mate waarin de school optreedt bij pestgedrag;  

➢ Leerlingen leren samenwerken en vinden de begeleiding die ze krijgen prettig. Ouders 
zijn positiever dan in 2016 over de ondersteuning en begeleiding die de school hun kind 

biedt. 

 
Wat zijn de aandachtspunten: 

 

➢ Ouders zijn over het algemeen tevreden en net wat positiever over de school dan in 
2016. Waar ze voornamelijk verbetering zien is het aandacht geven aan de mening 

van leerlingen en aan de opvoedkundige aanpak van de school;  

➢ Het hebben van duidelijke regels is volgens ouders een aandachtspunt. Bijna de helft 
van de ouders gaf aan hier geen zicht op te hebben; 

➢ De meningen van de ouders over de Nieuwe School laten een positief beeld zien. Er 

heerst nog wel wat onduidelijkheid over de kansen die de Nieuwe School biedt;  
➢ Onder de ouders is sprake van een aanzienlijke daling in respons ten opzichte van het 

onderzoek in 2016 

 

In het team en in de MR hebben we het tevredenheidsonderzoek besproken en geanalyseerd: 

 
➢ Lichte daling respons ouders : Brunwerd respons ouders 36% (voldoende, doch laagste 

van alle scholen), leerlingen 100 %; 

➢ Over het algemeen is het gevoel van sociale veiligheid prima; 

   
Binnen de rubriek ‘Veilig voelen op school’ geven leerlingen aan zich op of rond school veilig 

te voelen. Plekken waar leerlingen zich wel eens niet veilig voelen zijn met name rondom de 
school, op het schoolplein of op een andere plek dan de gegeven opties.  

 

Concluderend zien we dat leerlingen aangeven het leuk te hebben op school. Ze zijn positief 
over de lessen en de leerkrachten. De grote meerderheid zegt zich veilig te voelen en bijna 

nooit gepest te worden.  

   
➢ Begeleiding leerkrachten: zeer tevreden; 

➢ Communicatie: zeer tevreden;   
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➢ ICT: ll. Zien ruimte voor verbetering. 

 
Het inzetten van digitale leermiddelen om bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs is 

onderdeel van het koersplan van Lauwers en Eems. Leerlingen zien hier nog ruimte voor 

verbetering, vooral in het kader van differentiëren. De managementleden zijn hierover wel 
positiever geworden sinds 2016, terwijl de medewerkers aanzienlijk tevredener zijn over het ICT-

aanbod.  

 

Auditrapport 

De audit, die gepland stond in het voorjaar van 2019, is na bestuursoverleg verplaats naar het 
voorjaar van 2020. De audit moet nog worden uitgevoerd. 

 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

 

De rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs is in 2018 

opgesteld (NRO, 2018).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie:  
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Van onze leerlingen verlaat 84%  onvertraagd de basisschool, 0% heeft een klas overgeslagen 
en 5% van onze leerlingen is blijven zitten. De gemiddelde eindtoetsscore bedraagt voor onze 

school 534. Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.  

  

Leraren op onze school geven 93% enkelvoudige adviezen en 8% dubbele adviezen. Op onze 

school stromen jongens minder vaak door naar Havo en vwo dan meisjes. Op onze 

schoollopen over het algemeen jongens ongeveer even vaak vertraging op als meisjes.  

Leerlingen met een migratieachtergrond ronden minder 

vaak als leerlingen zonder migratieachtergrond onvertraagd de po af. Leerlingen afkomstig 

uit gezinnen met een relatief laag inkomen doorlopen minder vaak de 

basisschool onvertraagd door als leerlingen uit gezinnen met een relatief hoog inkomen.  

  

Het percentage oud-leerlingen dat oorspronkelijk naar havo is gegaan maar is afgestroomd 

naar het vmbo is 24%. De oud-leerlingen die een vervolgopleiding gaat doen haalt 64% binnen 

de nominale studietijd een diploma in het voortgezet onderwijs.  

 

 

 

  
 
 

  OBS BRUNWERD   Landelijk  

Migratie achtergrond (2010 t/m 2017)  10 %   17 %  
Laag inkomen (2010 t/m 2017)  55%   38%  
Één oudergezin (2010 t/m 2017)  23%   15 %  
Gemiddelde eindtoetsscore (2016 t/m 2019)  534  535,13  
Gewichtenleerlingen (2016 t/m 2019)  9 %  9,58 %  
2014 t/m 2016      
Basisschooladvies VSO/proo  1,25 %   1,05 %  
Basisschooladvies VMBObb  15 %  7,33 %  
Basisschooladvies VMBO bb/kb  1,25 %  3 %  
Basisschooladvies VMBO/kb  12,5 %  11 %  
Basisschooladvies VMBO/kb/gl/tl  1,25 %  2,60 %  
Basisschooladvies VMBO/gl/tl  23,75 %  20,74 %  
Basisschooladvies VMBO/gl/tl/havo  3,75 %  6,66 %  
Basisschooladvies havo  28.75 %  20,05 %  
Basisschooladvies havo/vwo  1,25%  7,40 %  
Basisschool advies vwo  11,25 %  19,70 %  

Uit: NCO-rapportages van Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO, 2018)  
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Opbrengsten bevindingen en conclusie 

   
• Schoolresultaten cito eindtoetsen  

    2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
OBS Brunwerd  
(Ongecorrigeerde scores)  

Aantal 
leerlingen  

24  28  27  18  

Score   531,7  534,6  535,7  525,4  
    % gewichtleerlingen  

  
Ondergrens: 533,5:  
  

10% gewichtleerlingen  
  
Ondergrens 533,7  

9% gewichtleerlingen  
  
Ondergrens 534  

8% gewichtleerlingen  
  
Ondergrens 534,2  

  
• Referentieniveaus CITO eindtoets groep 8  

  1 F   
lezen  

1 F  
rekenen  

1F taalverzorging  1 F  
totaal  

Aantal 
leerlingen  

Aantal leerlingen x3  Percentage  
1 F totaal  

16/17  6(1<)  12(1<)  12 (1<)  30  28  84    
17/18   8(2<)  13 (2<)  13  30  27  81    
18/19  20(1<)  17(4<)  14(1<)  45  18  54    
Samen        105    219  48%  
  
  1 S/2F  

lezen  
1 S/2F  
rekenen  

1 S/2F  
taalverzorging  

1 S/2F  
totaal  

Aantal 
leerlingen  

Aantal leerlingen x3  Percentage  
to1 S/2F  
taal  

16/17  20  14  14  48  28  84    
17/18   19  14  14  47  27  81    
18/19  8  1  4  13  18  54    
Samen        108    219  49%  
  
Landelijk gemiddelde: 48% 1F + 49 % 1S/2F = 97 %  

We scoren zowel voor 1F als voor 1S/2F net onder het landelijk gemiddelde.  

 

 

 

 

 

Tussenopbrengsten 
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Opbrengsten (leerresultaten (Cito/referentieniveau), sociaal en maatschappelijke 

competenties, vervolgsucces) 

 

De toetsen van de basisvakken rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, spelling en technisch 
lezen zijn geanalyseerd op school- groeps- en leerling niveau. De analyse op schoolniveau 

vindt plaats in teamverband en wordt voorbereid door de intern begeleider en directie. 

 
Er vindt twee keer per jaar (januari en juni) een grote schoolbespreking plaats en twee keer 

per jaar (oktober en april) wordt een kleine schoolbespreking gehouden.   

Tijdens de grote schoolbespreking analyseren we de relatie tussen de vaardigheidsgroei en 
het handelen van de leerkracht, er wordt gekeken of de leeropbrengsten een relatie hebben 

met het gesteld ambitieniveau. De uitkomst bepaald welke ontwikkelpunten naar voren 

komen en waar op schoolniveau verdere verdieping kan plaatsvinden. In de kleine 
schoolbespreking wordt er tussentijds geëvalueerd en bijgesteld mocht dit nodig zijn.  

De analyse op groepsniveau vindt plaats tussen de intern begeleider en de leerkracht en in 

teamverband. Deze analyse heeft direct betrekking op het pedagogisch-didactisch handelen 
van de leerkracht waarbij ook de schoolafspraken worden meegenomen in een gesprek. Als 

de ontwikkelpunten overeenkomen met de schoolafspraken dan is de leerkracht zelfsturend. 

Wanneer de ontwikkelpunten niet overeenkomen of wanneer de leerkracht niet voldoende 
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ontwikkelt dan volgen er gesprekken met de directie waarbij de inzet van een interne coach 

tot de mogelijkheden behoort.   
De analyse op leerling niveau vindt plaats in een gesprek tussen de intern begeleider en de 

leerkracht. Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van iedere leerling, waarbij het 

leerkracht handelen centraal staat. Deze analyse wordt besproken met de ouders.   

  

De school wil weten of de opbrengsten voldoen aan wat van ons verwacht mag worden, 

hiervoor kijken we naar de resultaten die leerlingen halen op de eind- en tussentijdse methode 
onafhankelijke toetsen op de basisvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee 

krijgen we inzicht in de vraag of voldoende leerlingen op bepaalde momenten in hun 

schoolloopbaan de kennis en vaardigheden hebben opgedaan die er op dat moment van 
hen verwacht mag worden.   

Wij analyseren met Focus PO, dit is een tool waarmee de vaardigheidsscores worden 

omgerekend naar een vergelijkingsmaat. (VIX) Hiermee kunnen vakgebieden en groepen 
gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Ten tweede kunnen we hiermee de gegevens zo 

presenteren dat teamleden direct inzicht krijgen wat de onderwijskundige consequenties zijn 

op school- en groepsniveau. Hiermee wordt een goed inzicht gekregen op de opbrengsten 
én onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen: de hoogst-, de gemiddeld en laagst 

scorende leerlingen.  

  

De eindopbrengsten hebben in het schooljaar 2018-2019 niet voldaan aan de 

inspectienormen. De drie jaren daarvoor (2015 -2018) voldeden de opbrengsten aan de 

inspectienormen.  

  

Conclusie:  

Door cyclisch te werken en te kijken naar opbrengsten zien we een kwaliteitsverbetering van 

de didactische opbrengsten van de leerlingen. Leerkrachten zijn zich bewuster hoe ze de 
leerling gegevens kunnen interpreteren zodat er beter kan worden aangesloten bij de 

onderwijsbehoeften van iedere leerling. Het vraagt van de leerkracht om proactief te 

handelen, om vooruit te kijken en te benoemen wat de opbrengsten zullen zijn en op welke 
wijze deze doelen kunnen worden bereikt.  Het is gebleken dat de analyse 

niet worden verkregen door het invullen van een groepsplan maar dit vooral voortkomt uit 

bewust handelen en weten waar je naar toe wilt. Het planmatig werken willen wij de komende 
jaren vertalen in onderwijsplannen waarin afspraken over interventies op school- groeps- en 

leerlingenniveau staan. Deze interventies zijn aanpassingen voor de duur van een halfjaar op 

het onderwijsprogramma dat we hebben beschreven. Hierin staan per vakgebied op 
maximaal twee A4’tjes afspraken over de opbrengsten die de school nastreeft, de 

schoolambities, en de manier waarop het onderwijs passend wordt gemaakt op de hele 

schoolpopulatie. Het onderwijsplan staat vast voor zolang het werkt. Hiermee wordt het dé 
standaard die voor alle leerkrachten en voor alle groepen geldt. De interventies worden 

vastgesteld tijdens een schoolbespreking. Daarbij gebruiken we, naast het onderwijsplan, een 

tweetal monitors: het schooloverzicht en het groepsoverzicht. Het schooloverzicht geeft door 
zijn specifieke weergave inzicht in waar de school, en elke groep afzonderlijk, staat bij het 

realiseren van de schoolambities. Het groepsoverzicht bevat per leerling de respons op 
instructie. Deze respons bestaat uit drie delen: vaardigheidsgroei, leerdoelbeheersing en 

betrokkenheid. Samen geven ze aan of een leerling opbrengstgericht en passend onderwijs 

heeft genoten. Bij het hanteren van deze monitors geldt het uitgangspunt: zo min mogelijk 
administratie, zoveel mogelijk betekenis voor alle leerkrachten.   

  

Samenvatting klassenbezoeken; bevindingen en conclusie 

 

De directeur en intern begeleider leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het 

klassenbezoek wordt de grote kijkwijzer gebruikt. Na afloop van het klassenbezoek volgt 
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(standaard) een reflectief gesprek. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. 

Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt.  

 

In het schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 zijn meerdere klassenbezoeken uitgevoerd. In het 

schooljaar 2016-2017 zonder kijkwijzer, in 2017-2018 en 2018-2019 met de grote kijkwijzer met 

negen indicatoren*: 

 

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging; 

2. Effectief benutten van onderwijstijd; 

3. Taakgerichte sfeer; 

4. Activerende directe instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en 

activering; 

5. Strategieën voor denken en leren; 

6. Systematisch volgen van vorderingen; 

7. Afstemming instructie en verwerking; 

8. Leerlingen zijn actief betrokken; 

9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces. 

 

* Alle indicatoren gaan over het gedrag van leerkrachten. Uitzondering daarop is indicator 8; 

dit gaat over leerlingen. Deze kun je gebruiken als een controlemiddel; komt datgene wat de 

leerkracht doet, binnen bij de leerlingen? Deze 9 indicatoren zijn gebaseerd op het 

waarderingskader van de inspectie, op de wet BIO, op de competenties van het 

schoolleidersregister en de code Goed bestuur. 

 

 

 

 

 

 

De globale bevindingen en conclusies zijn: 

 

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging 
Kenmerkend voor het pedagogisch klimaat is de rust die heerst in de groepen en op de gang.  

Er zijn duidelijke regels en afspraken waarin de leerkrachten vriendelijk, open maar ook duidelijk 

naar de leerlingen toe zijn. De leerlingen gedragen zich respectvol naar elkaar en naar de 
leerkracht toe.Tijdens de klassenobservaties was te zien dat het pedagogisch klimaat in alle 

groepen fijn en warm is. 

 

2. Effectief benutten van onderwijstijd 
De lessenvoorbereidingen zijn goed. De dagplanningen staan op het bord en in de 

groepsmap is een overzicht te vinden van de planning voor die week. Vanaf groep 2 hebben 

de leerlingen ook allemaal een dag-/weektaak. De dag-/weektaak wordt ingezet als extra 
keuzeopdrachten. De leerlingen lijken in alle groepen goed te weten wat er van ze verwacht 

wordt. Ze zijn over het algemeen taakgericht aan de slag. 

 

3. Activerende directe instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en 

activering 

De lessen zijn over het algemeen erg leerkracht gestuurd. De leerkrachten ‘werken hard’, de 
leerlingen volgen. Er is nog weinig echte interactie tussen de leerlingen. In meerdere klassen 

wordt niet even gedifferentieerd lesgegeven. Veel leerlingen volgen de gehele instructie. 
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Tijdens instructie momenten zijn sommige leerkrachten nog te bang om de leerlingen los te 

laten en snel aan het werk te zetten. Hierdoor verlies je effectieve werktijd voor deze leerlingen 
en dit is jammer. Dit zorgt ervoor dat deze leerlingen minder betrokken zijn en minder eigenaar 

zijn van hun werk.  

 

4. Strategieën voor denken en leren 

Leerkrachten hanteren over het algemeen het hardop denken model. Er zijn strategiekaarten 

voor de leerlingen beschikbaar of hangen in het lokaal. Echter de reflectie op het gemaakte 
werk kan sterker. Dit wordt wisselend in de praktijk uitgevoerd. Tijdens de instructie ontbreekt 

het aan coöperatieve werkvormen waardoor de leerling minder betrokken is en niet wordt 

uitgedaagd om actief mee te doen. De leerkracht is zelf te veel aan het woord, waardoor de 
leerling een passieve houding krijgt. Er is wel een doorgaande lijn ontwikkeld waarin de 

coöperatieve werkvormen worden aangeboden, maar deze wordt nog te weinig ingezet, 

De verlengde instructie daarentegen wordt juist uitvoerig gedaan, maar ook hier zie je weer 
dat de leerkracht heel hard werkt, terwijl je dit bij de leerlingen niet terugziet. Ook hierin speelt 

het aanbieden van een andere werkvorm een rol, waardoor de leerlingen aangespoord 

worden om mee te denken en actief mee te doen. 
 

 

5. Systematisch volgen van vorderingen 
Voor een goede afstemming tussen het beginniveau van de leerlingen en het beoogde 

eindniveau, werken we schoolbreed met onderwijsplannen. Er is een eenduidig plan waarin 

staat beschreven wat het ambitieniveau van de school is en welke doelen we nastreven.  
Het observeren is een goed middel om te zien of de klas goed aan het werk is en waar de 

leerkracht kan ondersteunen of begeleiden. Dit wordt nog te weinig gedaan waardoor er te 

weinig overzicht is en er te weinig adequate hulp wordt geboden of te veel. Er wordt dagelijks 
nagekeken en toetsen worden volgens afspraak afgenomen en bijgehouden. 

 

6. Afstemming instructie en verwerking 

De leerkrachten laten in de lessen zien dat ze weten waar ze het over hebben (kennis van de 
didactiek en de leerlijn). Niet bij alle lessen wordt benoemd aan welke doelen gewerkt wordt 

en blijft de evaluatie van de les vaak achterwege.  Er is niet altijd samenhang tussen het doel 

en de verwerking van het doel. Hierin zouden nog wel meer keuzes kunnen worden gemaakt 
door de leerkracht: is de opdracht in het werkboek wel echt doelmatig, zinvol en effectief? 

 

7. Leerlingen zijn actief betrokken 
Leerlingen zijn taakgericht aan het werk. Door de gerichte opdrachten en het keuzewerk van 

de dag- of weektaak weten ze wat ze moeten doen en gaat er weinig leertijd verloren. De 

hulpronden die worden gelopen in de klas zijn of te veel of te weinig. Hierdoor worden de 
leerlingen of te veel bij de hand genomen of te weinig en zijn ze minder productief. Het is 

belangrijk om meer vaste structuren te ontwikkelen waardoor de leerlingen weten waar ze aan 

toe zijn. Dit geeft houvast en duidelijkheid, waardoor de leerling meer zelfstandig aan het werk 
kan en weet wanneer hij op de leerkracht kan terugvallen.  

 

8. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces 
De leerkrachten bepalen hoofdzakelijk wat de leerlingen moeten doen, waardoor ze te weinig 

verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Om het zelfvertrouwen bij leerlingen 

te bevorderen en het eigenaarschap bij hen te versterken, is het van belang om samen 
passende doelen te stellen zowel voor de groep als voor individuele leerlingen.   

 
Stap 4: Interpreteren en reflecteren 

 
Pedagogisch –didactisch handelen 
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In de vorige stap is de informatie verzameld. De volgende stap legt een verband tussen de 

verzamelde gegevens en zoals de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de afstand van 
de eigen positie verder toe door onder andere te reflecteren op het eigen handelen en de 

context van de school. 
 

De school heeft de laatste twee jaar ingezet op het werken vanuit 
het opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). Door te werken vanuit een gezamenlijk 

onderwijsplan voor de basisvakken zien we dat er in de groepen ontwikkelingen zichtbaar 

zijn.  Er wordt uitgegaan van de landelijk gemiddelde middenmoot die door Cito is 
vastgesteld. Het komt overeen met de leerlingen die een vaardigheid hebben die valt in de 

B/C – categorie (50%) of in de II/III/IV – categorie (60%). Het belangrijkste middel voor het 

realiseren van opbrengstgericht passend onderwijs is de leerkracht.   
Het redeneren vanuit de middenmoot helpt de leerkracht om de aanpak te versterken, om 

boven de methode te staan en zich af te vragen wat bereikt moet worden, wat 

leerling kenmerken zijn en hun behoeften en welk passend aanbod hierop gegeven moet 
worden.  

We werken vanuit onderwijsplannen voor de basisvakken, hierin geven we weer op welke 

manier we ons onderwijs invulling geven voor een specifiek vakgebied en de (specifieke) zorg 
voor iedere leerling. De uitwerking hiervan staat beschreven zodat dit een leidraad is voor de 

teamleden.  

Het doel van het onderwijsplan is:  

• Inzicht geven in de manier waarop, via cyclisch werken, het onderwijs voor al onze 
leerlingen wordt vormgegeven.  

• Inzicht geven in de interventies die worden ingezet om aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van elke leerling.  

Vanuit de onderwijsplannen wordt de vertaling naar het groepsoverzicht gemaakt met als 
doel om goed aan te sluiten bij de populatie van de school. 

 

De kwaliteit van planmatige ondersteuning willen we in de komende schoolplan periode 
verbeteren. De voorwaarden om tot een functionelere ondersteuning te komen willen we 

optimaliseren: lesevaluaties en analyses van leerresultaten willen we aanscherpen om het 

onderwijs toe te snijden op de verschillen tussen leerlingen. Er worden analyses gemaakt, 
evaluaties gehouden maar de diepgang en scherpte ontbreken om leerkrachten echt te 

ondersteunen in de dagelijkse lespraktijk. De dossiers, plannen, aantekeningen worden 

daarom eerder ervaren als administratieve last, als verantwoording, dan als handvat of 
hulpmiddel om lessen kwalitatief te verbeteren op het gebied van afstemming en daarmee 

werkelijk van invloed te laten zijn op de resultaten van leerlingen. Het is van belang dat 

leerkrachten vaardiger worden op het gebied van het onderzoekend of diagnosticerend 
onderwijzen3. Het cyclisch handelen (plannen, uitvoeren, evalueren en op basis daarvan 

nieuwe plannen maken) is op OBS Brunwerd inmiddels gemeengoed. Maar doordat de 

analyse, het waarom een leerling nu precies opvalt nog sterk aan kracht kan winnen, levert 
dat cyclisch handelen nog onvoldoende voor leerling én leerkracht.  De attitude om met 

grotere betekenis in te gaan op verschillen is beslist aanwezig, maar leerkrachten willen op dit 
gebied vaardiger worden en er is een grote behoefte aan meer kennis.  

  
Een belangrijke bijdrage aan de groei in vaardigheid en kennistoename zal een verdiepende 

stap in de instructie en het onderwijs in leren en denken moeten leveren. Uit lesobservaties blijkt 
dat de eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische voorwaarden voor 

een goede les, een collectieve verworvenheid is van OBS Brunwerd.   

  
De tweede complexiteit, het in de vorm beheersen van didactische processen (scaffolding, 

boven de stof staan en leerlingen weten te activeren), het juist hanteren van vakdidactiek, 

omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, samen 
werken en zicht op waar leerlingen uit- of opvallen, gelaagde instructies kunnen geven) zijn op 

schoolniveau herkenbaar in de lessen.  
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De derde didactische complexiteit, het betekenisvol hanteren en inzetten van deze 
didactische principes (volwaardige feedback aan [groepen] leerlingen, reflectie tussen 

leerlingen op gang brengen, reflecteren op meerdere aanpakken en/op 

oplossingsstrategieën) om zicht te krijgen op het leren van [groepen] leerlingen, zelfstandig 
leren, coöperatief en/of samenwerkend leren. Op OBS Brunwerd is zien we een wisselend 

beeld. Een toenemend aantal leerkrachten ontwikkelt dit niveau van instructie. Dat is 

positief, uiteraard voor leerlingen, maar ook omdat nu voorbeelden op school aanwezig zijn 
voor andere leerkrachten om hiernaartoe te groeien. Het geven van verantwoordelijkheid 

aan het eigen leerproces is een kernwaarde binnen Lauwers en Eems. Hier zien we dat op dit 

punt nog flinke winst kan worden behaald.  

  
Het spreekt voor zich dat de vierde didactische complexiteit, differentiatie en het passend 

hoge verwachtingen expliciteren, die voor een deel afhankelijk is van de kwaliteit van de 
derde didactische complexiteit, nog ontwikkeling behoeft. Hieronder verstaan we tevens ook 

het goed kunnen omgaan met meervoudige intelligentie en leerstijlen.   

 

Om inzicht te krijgen in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen worden er 

jaarlijks digitaal vragenlijsten ingevuld door middel van ZIEN.   

We vertalen de uitkomsten van ZIEN in sociale competenties en het democratisch 
burgerschap door de methode: ‘De Vreedzame School’ in te zetten. Het beschouwt de klas 

en school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 

stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te 
lossen. Het team heeft hierin scholing en gehad en groep 6 heeft scholing gehad in het leren 

bemiddelen (mediëren). Er is een plek in de school vrij gemaakt waar mediators in gesprek 

kunnen met schoolgenoten.   

  

 

 

Conclusie:  

Er is een professionele cultuur in ontwikkeling, we zien schoolbreed dat leerkrachten steeds 

bewuster aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen op zowel cognitief als sociaal 

- emotioneel niveau. Er is echter nog ontwikkeling nodig om deze werkwijze verder te 
verdiepen. Het werken vanuit opbrengstgericht passend onderwijs is nu vooral gericht op het 

analyseren van toetsgegevens, maar passend onderwijs is breder. De komende vier jaar willen 

we ons richten op zes uitgangspunten waarmee het onderwijs opbrengstgericht, passend en 
behapbaar is.  

Deze uitgangspunten zijn:  

• Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 

Door leerlingen te groeperen op basis van overeenkomsten is er ‘voor elk 
wat wils’ én wordt groepsleren en coöperatief gedrag gestimuleerd; 

• Van eind naar begin 

De gewenste opbrengsten zijn het startpunt voor de inrichting van het 

onderwijsaanbod op school- en op groepsniveau; 

• School – groep – leerling   
Eerst een passend onderwijsaanbod voor de schoolpopulatie, dan een passend 

aanbod voor de groep en, indien nodig, nog een finetuning op een enkele leerling.  

• Basisgroep als vertrekpunt 

De grootste gemene deler in de schoolpopulatie en in elke groep wordt bediend met 
een basisaanpak en daaromheen aanpakken gericht op uitdaging en ondersteuning;  

• Eerst convergent dan divergent  

Drie verschillende aanpakken om één set doelen te gaan beheersen gaat vóóraf aan 

het onderwijzen van leerlingen op eigen niveau; 

• Respons op instructie 
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Is de respons op instructie voldoende, dan bieden we passend onderwijs en gaan we 

door met wat we deden; 
  

Door uit te gaan van de zes uitgangspunten bieden we een passend aanbod voor alle 

leerlingen. Daaraan gekoppeld willen we eigenaarschap van leerlingen tot stand brengen. 
Hiermee krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid over hun leerproces en vergroot dit de 

betrokkenheid.   

Dit vraagt ook een andere manier van lesgeven voor de leerkracht. We zien dit als een 
ontwikkeling die bijdraagt aan de 21e -eeuwse vaardigheden.  

 
Aanbod 

 
Het kritisch volgen van het aanbod is een continu proces. Jaarlijks Ieder jaar bekijken we of het 

aanbod voldoet voor onze leerlingen en het gewenste resultaat biedt. Indien nodig stellen we 
dit bij. In de afgelopen schoolplan periode hebben we gewerkt met de bestaande, actuele 

methoden. Aangezien de gehanteerde methoden tot dusver toereikend waren, passend bij 

onze leerlingenpopulatie en de manier van lesgeven, hanteren we de strategie van ‘het laten 
doodbloeden’ van de gebruikte methoden. In het schooljaar 2019-2020 nemen we onze 

methoden onder de loep en gaan we ons oriënteren op het vervangen van de methode 

rekenen, taal en de zaakvakken. Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 zetten we in op 
een implementatietraject digitale geletterdheid onder leiding van Basicly. We willen de 

digitale vaardigheden van zowel de leerkrachten als leerlingen verbeteren. Tegelijkertijd willen 

we als investeren in de digitale infrastructuur, zodat we de mogelijk hebben om de digitale 
leerstofverwerking van de leerlingen kunnen ondervangen bij de aanschaf van nieuwe 

methoden. De tevredenheid van de leerlingen is inmiddels gegroeid als het gaat om leerlingen 

geven aan tevreden te zijn over het ICT-aanbod en digitale leermiddelen. In de komende 
schoolplanperiode willen we eveneens werken aan eigenaarschap van de leerlingen en het 

samen inzetten van coöperatieve werkvormen. 

 
Bijlage: onderzoek naar de ervaringen van leerkrachten omtrent coöperatieve werkvormen en wat er verbeterd zou 
kunnen worden, Sylvan Mus / PABO, oudere kind opleiding en specialisatie. 

 
 

Schoolklimaat/ condities 
 

Leerlingen zijn erg tevreden over hun school. Ze geven aan het leuk te vinden op school en 

het gevoel te hebben dat mensen op school het fijn vinden dat ze er zijn. Hierin zijn ze 
tevredener dan leerlingen op andere basisscholen gemiddeld zijn. OBS Brunwerd heeft als 

streven om ieder kind welkom te laten voelen, dus het is mooi dat dit onderzoek laat zien dat 

het in praktijk herkend wordt. Leerlingen voelen zich veilig op school en hun tevredenheid 
hierover is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Van de leerlingen die zich weleens onveilig 

voelen, geeft het merendeel aan dat dat op het schoolplein voorkomt en dat pesten vooral 

persoonlijk of op andere manieren dan via briefjes, telefoongesprekken of telefoonberichten 
plaatsvindt. 

Alle groepen zijn erg positief over de omgang tussen leerlingen onderling. Ouders zijn positiever 

dan in 2016 over de mate waarin de school optreedt bij pestgedrag. Leerlingen zijn 
bovengemiddeld tevreden en meer dan in 2016 over de aandacht die besteed wordt aan 

orde en discipline. Samengevat zijn alle groepen tevreden over het onderwijsleerproces. De 

leerlingen van OBS Brunwerd zijn gemiddeld positiever dan leerlingen op andere basisscholen. 
Ze vinden dat de leerkrachten duidelijk vertellen wat ze goed of fout doen. Ouders zijn 

daarentegen wat minder positief dan het landelijk gemiddelde, met name over de 

opvoedkundige aanpak van de school. 
 
Leerlingen zijn tevredener dan landelijk gemiddeld over het leren samenwerken en de 

begeleiding die ze krijgen. Het motto van de school is “niet apart maar samen” en in de 

tevredenheid van leerlingen over samenwerking en begeleiding is dit terug te zien. Over het 
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contact tussen leerkrachten en ouders zijn beide partijen en het management tevreden. 

Ouders zijn gegroeid in tevredenheid over hun eigen betrokkenheid en de mate waarin de 
leerkrachten hen betrekken.  
 

Concluderend  

 
Ten eerste mag gezegd worden dat OBS Brunwerd trots mag zijn op het feit dat de leerlingen 

over nagenoeg alle onderdelen positiever zijn dan in 2016 en dan andere leerlingen 

gemiddeld op andere basisscholen in Nederland. Ze zijn vooral positief over de didactiek, 
begeleiding door leerkrachten en het ICT-aanbod. De tevredenheid van ouders is gemiddeld 

iets groter dan in 2016. De school heeft zichtbaar gewerkt aan aandachtspunten die 

voortkwamen uit het vorige onderzoek. Ook blijkt dat er hard gewerkt is aan de website van 
de school, want alle groepen zijn hier aanzienlijk positiever over dan in 2016. Opvallend is wel 

dat het positieve beeld van de leerlingen niet altijd weerspiegeld wordt door de medewerkers 

(zoals het hebben van zicht op pesten en aandacht geven aan de mening van leerlingen). 
Hoe goed weten medewerkers wat er omgaat bij hun leerlingen? 

 
bron: tevredenheidsonderzoek 2018 

 
 

Stap 5: Het nemen van beslissingen 

 
Zie hoofdstuk 3 
 
 
 
1.5 Conclusies 
 

Op basis van de evaluaties komen wij tot onderstaand totaaloverzicht en aanzien van de 

sterke punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. 
 

Interne sterkte/zwakte analyse 

 

 Belangrijkste sterkten 

school 
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school 

Belangrijkste kansen Belangrijkste 
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Pedagogisch 
handelen.  

Kwaliteitsontwikke-
ling verbeteren.  
Zelfevaluatie 
Activerende directe 
instructie (kijkwijzer, 
indicator 4 en 8) 
Strategieën voor 
denken en leren 
(kijkwijzer, indicator 
5). 

Werken met 
onderwijsplannen.  
Samenhang 
professionalisering en 
expertise binnen de 
school (kijkwijzer, 
indicator 7) 
Collegiale consultatie.    

Leerkrachtwisselingen.  

A
a
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Duidelijke uitleg v/d 
leerkrachten.  
 

Engels groep 1-5 
Leren met ICT. 
Uitdagende en rijke 
leeromgeving 
(kijkwijzer, indicator 
1.5). 
 

Sterk en duidelijk 
school(jaar)plan met 
doelen.  
Inzet van ICT.  
Kennis delen en 
onderwijsvernieuwing 
(kijkwijzer, indicator 7, 
8, 9)  

Leerkrachtwisselingen. 
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O
p

b
re

n
g

st
e

n
 

Goede resultaten. 
Basisvaardigheden 
voldoende.  

Eenheid in de 
school m.b.t.  
evalueren,  
analyseren, en 
reflecteren. 
Het systematisch 
volgen van 
vorderingen 
(kijkwijzer, indicator 
6). 
Veel leerlingen met 
ondersteuning.  
Eigenaarschap bij 

de leerlingen 
(kijkwijzer, indicator 
8, 9). 
 

Leerlingpopulatie 
goed in beeld.  
Goede evaluatie en 
analyse op leerling 
niveau wanneer 
nodig.  

‘shopgedrag’ van 
ouders/verzorgers  in 
Kindcentrum Uithuizen 

S
c

h
o

o
lk

li
m

a
a

tc
o

n
d

it
ie

s
 

Rustige en 
voorspelbare 
werksfeer.  
Tevreden ouders.  

Sfeer binnen het 
team.  

Specifieke inzet van 
coördinatoren voor 
rekenen, taal, 
gedrag, ICT, 

cultuur, missie, 
leerplein OB/MB-BB 
Organisatie  van 
remedial teaching 
 

Structureel volgen van 
de sociale 
ontwikkeling van de 
leerlingen.  

Nieuw schoolgebouw. 
PDCA-cyclus 
toepassen.  
Vreedzame School 
schoolbreed borgen 
 
Uitdragen van 
gezamenlijke ambitie 
‘samen’ missie (zie 
bijlage) 

Effectief en efficiënt 
vormgeven aan de 
organisatorische en 
inhoudelijke 

samenwerking van 
het Kindcentrum 
Uithuizen 
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Hoofdstuk 2 
Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg 
 

In dit hoofdstuk geven we de huidige stand van zaken weer op de wettelijke verplichte 

onderdelen van het schoolplan. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het aanbod, het 
systeem van ondersteuning en de kwaliteitszorg. Indien van toepassing sluit de paragraaf af 

met een korte reflectie. Missen we, zoals we nu werken, nog belangrijke onderdelen en indien 

dat het geval is, komt dat terug in hoofdstuk 3 (beleidsvoornemens). 
 
2.1 Aanbod 
 
Ten aanzien van het leerstofaanbod maakt de school gebruik van een aanbod dat voldoet 

aan de kerndoelen. Per schoolplanperiode wordt minimaal één keer nagegaan of het 

gebruikte aanbod dekkend is voor onze doelstellingen. Daarnaast wordt gekeken of de 
werkwijzen effectief en werkbaar zijn. De school zorgt dat ervoor dat voldoende tijd wordt 

ingeroosterd voor leerlingen om het aanbod zich eigen te maken. Dit wordt ten minste 

eenmaal per jaar geëvalueerd. 

 
Het aanbod ziet er als volgt uit: 

Vak 
 

(Eventueel) onderdeel Lesmethode 

Rekenen en wiskunde 
 

 Wereld in getallen versie 4 
Met sprongen vooruit 

Nederlandse taal 
 

Algemeen/Spelling/Woordenschat Taal Actief 4 

Nederlandse taal 

 

Lezen – aanvankelijk Veilig leren lezen (Kimversie) 

Nederlandse taal 
 

Lezen – technisch Estafette 

Nederlandse taal 
 

Schrijven Pennenstreken – verbonden en blokschrift 

Nederlandse taal 
 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Engels 

 

 Take it Easy 

Geschiedenis 
 

 Brandaan 

Aardrijkskunde 

 

 Meander 

Natuur 
 

 Naut 

Verkeer  VVN-verkeerswijzer 

Creatieve vakken   

Alle vakken voor 
kleuters (groep1/2) 
 

 Fonemisch bewustzijn 
DORR 

Sociale vaardigheden 

en burgerschap en 
sociale integratie 

 

 Vreedzame School 

Bewegingsonderwijs  Groep 1 t/m 8: Bewegingsonderwijs op de basisschool 

 
 

 

 

 

Tijdsinvestering in minuten per week (24 uur lesgebonden uren in groep 1 t/m 4, 26 uur 
lesgebonden uren in groep 5 t/m 8) 
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Groepen Taal/lezen Rekenen Totaal in uren Overige 
vakken 

Totaal in uren 

1/2 480 300 13 660 11 

3 540 300 14 600 10 

4 540 300 14 600 10 

5 540 300 14 720 12 

6 540 300 14 720 12 

7 540 300 14 720 12 

8 540 300 14 720 12 

 
Borging aanbod 

De kerndoelen en de referentiesniveau 1F en 1S worden aangeboden en geborgd: 

• Door het leerstofaanbod: deze voldoet aan de kerndoelen van het SLO en aan de 

referentieniveaus.  

• Door de onderwijstijd: het jaarrooster wordt zodanig ontworpen dat leerlingen zich het 

aanbod eigen kunnen maken.  

• Per schooljaar komen alle leerstofgebieden in de personeelsvergadering voorbij om te 

kijken of we het nog doen zoals afgesproken. Tevens wordt gekeken of er bijstellingen 
plaats moeten vinden. 

• De leerkrachten houden een groepsadministratie bij (o.a. toetsing/ondersteuning 

/evaluatie aanbod). 

• Middel leerkrachtenbezoek (2x per jaar) middels een kijkwijzer (format L en E) wordt het 

leerkrachtgedrag gemonitord.  

• In de halfjaarlijkse evaluatie (datamuur) kijken we of de leeropbrengsten in 
overeenstemming zijn met het verwachtte niveau en na analyse worden indien nodig 

aanpassingen gedaan leerstofaanbod, onderwijstijd en leerkrachtgedrag. Waarna het 

schoolbeleid wordt aangepast.  
  
De leerstof overstijgende kerndoelen van burgerschap en sociale integratie 

Deze komen projectmatig aan bod binnen de lessen Meander en Brandaan, bij de 
Vreedzame School blokken en tijdens de kinderraad.  

 

ICT is geïntegreerd in het aanbod en in het schooljaar 2019-2020 starten we een traject ‘digitale 
geletterdheid’ vanuit Basicly. 

 

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

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

basisscholen 7520 uur.  
 

Kwaliteitsondersteuning 

Kwaliteitsondersteuning moet niet beschouwd worden als iets dat op zichzelf staat, maar moet 

gezien worden in verband met de andere beleidsterreinen van school. Goede 

kwaliteitsondersteuning is het samen laten komen van visie, cultuur, middelen, voorzieningen, 
taakbeleid, scholing, inzicht in de huidige situatie, evalueren, enz. bij het formuleren van beleid 

en het nemen van beslissingen.  

Integrale kwaliteitsondersteuning is de begeleiding en ontwikkeling van kwaliteit als onderdeel 
van alle vormen van beleid. En ook het goed overdenken van de consequenties van een 

voorgestelde verbetering. Integrale kwaliteitsondersteuning is voor een deel wat we dagelijks 

doen. Het kenmerk is dat het bewust en planmatig gebeurt en dat de verbanden tussen de 
beleidsterreinen zichtbaar zijn. 
 

Systeem van kwaliteitsondersteuning 
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Het leveren van kwaliteit is niet hetzelfde als het werken met een systeem van 

kwaliteitsondersteuning. Scholen met zo’n systeem kunnen slechte kwaliteit leveren en scholen 
zonder zo’n systeem kunnen goede kwaliteit leveren. Kwaliteit is niet zozeer wat we doen, maar 

meer de wijze waarop we het doen. Wel kan zo’n systeem helpen de kwaliteit van de school 

in kaart te brengen en meten in welke mate verbeteringen zijn geslaagd.  
Daarom werken we bij het Schoolbestuur Lauwers en Eems met het Handboek Kwaliteit, waarin 

de cyclus Plan-Do-Check-Act is vastgelegd, alsmede de door alle scholen gebruikte 

formulieren. Vastgestelde documenten ten aanzien van de borging zijn opgenomen in het 
Vademecum van de school. 
 

Kwaliteit 

Kwaliteit is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van 

kinderen, ouders, leerkrachten en de overheid. Kwaliteit wordt bepaald door heldere, 
aanvaardbare en aanvaarde doelen en door normerende uitspraken. Doelen en normen 

worden bepaald door de overheid en de school, in dialoog met relevante groeperingen. De 

school bepaalt haar koers, rekening houdend met hetgeen groeperingen willen, maar niet tot 
elke prijs daarop aansluitend. De school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid. 

 

De kern van kwaliteitsondersteuning 

De kern van de kwaliteitszorg bestaat uit vijf vragen: 

Doet de school de goede dingen? 
Doet de school de dingen goed? 

Hoe weet de school dat? 

Vinden anderen dat ook? 
Wat doet de school met die wetenschap? 

Kwaliteitszorg betekent permanent, cyclisch en systematisch de kwaliteit bepalen, bewaken 

en verbeteren, waarbij de basis het primaire proces is. 
 

De uitgangssituatie 

Kwaliteitsondersteuning begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het 

gebied van de kwaliteitsontwikkeling, de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het 
onderwijsleerproces, het schoolklimaat, de zorg en de begeleiding en de opbrengsten.  

Hoe doen wij dat? 
 

wat frequentie 

Sterkte/ zwakte- analyse 1x per vier jaar 

Kengetallen leerlingen Jaarlijks 

SWOT 1x per vier jaar 

Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) Jaarlijks 

Cito- eindtoets Jaarlijks 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, 

personeel 

1 x per twee jaar 

Oudergesprekken Jaarlijks 

Klassenbezoeken* Jaarlijks 

Functioneringsgesprekken personeel* Jaarlijks 

Beoordelingsgesprekken * 1x per drie jaar 

Zien (observatie sociaal- emotionele 

ontwikkeling, individueel en op 

groepsniveau) 

Jaarlijks 

Volgen resultaten voortgezet onderwijs jaarlijks 

Audit 1x per vier jaar 
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*zie de beleisdnotitie Gesprekkencyclus Lauwers & Eems (najaar 2015) 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te 

gebruiken, bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, 

ontevredenheid van leerlingen, ouders of personeel.  
De gegevens worden verzameld, geordend aan de hand van de kwaliteitsindicatoren, 

geanalyseerd en gediagnosticeerd. Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we nader 

onderzoek of laten we dat doen. 
 

Doelen stellen 

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden de doelen gesteld. Uiteraard gerelateerd 

aan de wettelijke eisen, onze missie en visie. Deze doelen worden vastgelegd in het 
meerjarenbeleidsplan (opgenomen in het schoolplan). Ieder schooljaar wordt er een 

schooljaarplan gemaakt, waarin beschreven wordt wat de school dat jaar doet aan 

verbetering, hoe er geëvalueerd wordt en hoe er geborgd wordt. 
Het kan zijn dat ontwikkelingen en/ of de verzamelde gegevens ons aanleiding geven om het 

meerjarenplan en/ of het jaarplan bij te stellen. 
 

Evaluatie 

Alle verbetertrajecten worden afgerond met een evaluatie. In de evaluatie staan drie vragen 

centraal: 

• Zijn de gewenste opbrengsten gerealiseerd? 

• Zijn de activiteiten volgens planning verlopen? 

• Wat kunnen we van het verbetertraject leren? Wat ging goed? Wat ging minder goed? 
Dus zowel het product als het proces wordt geëvalueerd. 
 

Om na te gaan of de gewenste opbrengst is gerealiseerd is dus een meting nodig. Hoe het 

resultaat gemeten gaat worden, zal afhangen van het onderwerp. Vooraf moet duidelijk zijn 
wat het gewenste resultaat is. Door te leren van de voorgaande periode worden 

verbeteringen mogelijk voor de komende periode. 
 

Verantwoording afleggen 

De school legt verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs af aan de directeur-

bestuurder, de inspectie en de omgeving. Dit gebeurt door middel van de (tussentijdse) 
evaluatie van het schooljaarplan en het jaarverslag, waarin de tussentijdse en de 

eindopbrengsten staan, de schoolgids, alsmede door voorgangsgesprekken met de 

sectordirectie en de inspectie. 
 

Tot slot 

We moeten altijd voor ogen houden dat documenten en handboeken de kwaliteit niet 

maken, slechts een hulpmiddel zijn. Het belangrijkste zijn de mensen die in de scholen werken; 

zij leveren kwaliteit!  
 

Visie op leren en ICT 

In de samenleving waar wij de kinderen in het huidige basisonderwijs op voorbereiden, zijn 

vaardigheden belangrijk. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen op het gebied van 
samenwerking, sociale vaardigheden, communicatie en werken aan een onderzoekende 

houding door zich te ontwikkelen in probleemoplossend vermogen en creatief en kritisch 

denken. ICT is daarbij niet zozeer een doel op zich, maar een middel om zich goed te kunnen 

ontwikkelen.  

Middelen en methoden  
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In de groepen 3 t/m 8 werken wij met digitale schoolborden van ProWise. In groep 1 en 2 wordt 

gewerkt met andere touchborden. De meeste methodes die wij gebruiken bieden 
programma’s die onze lessen ondersteunen. Wij maken hier zoveel en zo goed mogelijk 

gebruik van. De borden bieden een groot scala aan mogelijkheden.  

Het gebruik van devices en computers is steeds meer geïntegreerd in onze samenleving. Op 
onze school spelen we daarop in door de kinderen vanaf groep 1 regelmatig met een device 

te laten werken. In de groepen 1 t/m 3 zijn dan ook iPads aanwezig. In de kleutergroepen 

wordt gewerkt met educatieve apps, waarbij bijvoorbeeld geoefend wordt met klank- en 
vormstempels die een magnetische connectie maken met de iPad. De kinderen werken in 

groep 3 onder andere met de oefensoftware van Veilig Leren Lezen. 

Het gebruik van de computer, of een device, wordt de komende jaren meer geïntegreerd 
binnen ons onderwijsaanbod. Veel van de door ons gebuikte methodes bieden naast de leer- 

en werkboeken ook ondersteuning d.m.v. software, die ook op een device gebruikt kan 

worden. We willen ons de komende tijd dan ook focussen op het uitbreiden van devices.  
Wanneer wij beschikken over voldoende devices gaan we kijken naar de mogelijkheden voor 

het digitaal verwerken van rekenen. Dit heeft vele voordelen voor de kinderen én de 

leerkrachten. Kinderen krijgen bijvoorbeeld directe feedback op hun gemaakte werk en 
kunnen adaptiever, meer op hun eigen niveau, werken. Voor ons moeten nieuw aan te 

schaffen leermiddelen iets extra’s bieden, denkend aan de verwerking, herhaling en extra 

uitdaging. Wij hopen kinderen op deze manier meer eigenaarschap te kunnen geven over 
hun eigen werkhouding en ontwikkeling. 
 

Wij werken op school momenteel met de volgende programma's voor de leerlingen: 

Rekenen Taal & Spelling Begrijpend lezen Extra 

Rekentuin Taalzee Nieuwsbegrip  Gynzy 

Wereld in Getallen Veilig Leren Lezen  Words and Birds 

 Taal Actief    

 BLOON   

 
Naast bovenstaande programma's werken een aantal van onze leerlingen met het 

programma 'Kurzweil'. Dit is een ondersteunend programma voor dyslectische leerlingen. Dit 

zorgt voor maatwerk aan kinderen die specifieke ondersteuning behoeven. 

Thuis en op school 

Kinderen zijn razendsnel in het gebruik van nieuwe middelen, maar zich niet altijd bewust van 
effecten van hun snelle handelen. Ouders en school zullen samen de kinderen moeten blijven 

begeleiden op de digitale snelweg. In gesprek blijven, meekijken, interesse tonen en grenzen 

bewaken. Wij zorgen er op school voor dat hier regelmatig over gesproken wordt.  

Wij communiceren veelal digitaal met ouders via ons registratiesysteem Parnassys. Wij willen 

ons verdiepen in een ander ouderportal om de communicatie tussen ouders en school te 

verbeteren. 

 

Voorwaarden en condities m.b.t. leren en ICT  

→ Een goede ICT-infrastructuur is voor ons een randvoorwaarde voor een goed werkend 

systeem. De school moet beschikken over snelwerkend draadloos internet. Dit zal in de 

nieuwe school gerealiseerd worden.  

→ Alle lokalen zijn voorzien van ProWise borden die naar behoren werken. 
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→ Wij faciliteren een ICT-deskundige. Iemand die verstand van zaken heeft en bij 

problemen zorgt dat deze (op korte termijn) worden opgelost. Daarnaast kunnen wij 

gebruik maken van de expertise binnen Lauwers & Eems en De Rolf Groep. 

→ Naast vakinhoudelijk en didactisch is de leerkracht op het gebied van ICT ook vaardig. 
Onze leerkrachten staan open voor nieuwe didactische werkvormen die passen bij het 

werken met de nieuwe technologieën. 

→ Wij gebruiken het Vier in balans-model, met bijbehorende randvoorwaarden om de 

balans te bewaren en te bouwen aan beter onderwijs. 

 

 

De doelen waar wij aan gaan werken 

 
Doel 1 

Invoering Basicly, aangepast op de wensen van Brunwerd. We willen alles halen uit wat we 

hebben aan programma's en methodes. Daarnaast zal er een verdieping komen voor Office 
365 en zorgen we voor goedwerkende ProWise borden. Samen met het project Basicly willen 

wij de digitale geletterdheid op school voor de lange termijn verbeteren en vastleggen in een 

programma.   
 

Doel 2  

Aanschaf van devices voor iedere leerling. 
 

Doel 3 

ICT-deskundige aanstellen. Iemand die weet hoe we alles eruit halen wat erin zit en 
adequaat handelt bij problemen.  

 

Doel 4  
Digitaal te verwerken rekenmethode: wat moet de methode kunnen voor ons? 

 

Doel 5 
Goed werkende ouderportal. 
 
2.2 Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 

 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband 

voor de scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het 
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Deze betreffen 

de preventieve en licht curatieve interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het 
planmatig werken en de basiskwaliteit van het onderwijs. 

 
 
Basisondersteuning 

Het is de taak van onze school om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Hierin staat 

het handelen van de leerkracht centraal. Het is immers de leerkracht die de ondersteuning 
en/of uitdaging aan de leerling kan bieden en die het snelst kan signaleren of een leerling iets 

extra’s nodig heeft. 

Om de leerkracht hierbij te ondersteunen heeft de school een duidelijke structuur en 
organisatie van de leerlingenzorg nodig. 
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Een duidelijke structuur  

Voor een goede uitvoering heeft onze school een werkend systeem nodig, dat herkenbaar is 

in het dagelijks handelen van de leerkracht. Door dat systeem kunnen we vroegtijdig in kaart 
brengen welke leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben om zich maximaal 

te kunnen ontwikkelen. 
 
 

 Leerkracht Interne begeleider Administratie Externe 
deskundig-heid 

en BOT9 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling dossier 

 
Ontwikkelings-perspectief 

Leerkracht-
niveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling-niveau 

Onderzoek-en 
 

 

 

 

Bronnen 
onderzoek. 
 
Leerstof-aanbod 
en leerlijnen. 
 

Vastlopen of 
opvallen. 
 
 

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

ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
 
Onderzoeken welke 
behoeften er liggen bij 
leerkrachten. 
 

Bronnen: 
Methode-onafhankelijke 
toetsen 
Methodegebonden 
toetsen 
 

Observatie en gesprek 
 
Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 

Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 
 

Gedragsdeskun
dige 
 
Ortho-
pedagoog 
 

 
CJG: 
Jeugdver-
pleegkundige 
 
Logopedist 
 
Dokters-assistent 

 
Commerciële 
instanties: 
 
OCRN 
Molendrift 
Accare 
Lentis 

 

Reflecteren Reflecteren mbv 
didactische 
driehoek. 

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

leerkrachten. 
 
Reflecteren op eigen 
handelen mbt de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 

 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdeskun
dige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Doelen stellen 

en plannen 

Doelen en 
planning nav 

reflectie. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 

vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 

Administreren in: 
 

Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 

Gedragsdes-
kundige 

 
Orthopeda-
goog 
 
 

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

Stap in de 
HGW 
cyclus 
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ondersteuning van 

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

 

Ontwikkelperspectief 

Uitvoeren Pedagogisch, 

didactisch en 
organisatorisch 

Kennis bezitten en 

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

Ondersteunen van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 

 
Weekplanning 

Gedragsdes-

kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Evalueren Evalueren van 
gepleegde 
interventies. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 

leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 

 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 

 
 

Controleren  Controleren of de 
permanente ontwikkeling 
van leerlingen voortgang 
boekt. 

Administreren in: 
 
Groepsbespreking 
 

Leerlingbespreking 

 

 

De leerkracht 
 

➢ De leerkracht onderzoekt 

Om in te kunnen spelen op de diverse behoeften van leerlingen, moet een leerkracht 
allereerst kunnen onderzoeken hoe kinderen leren. 

De leerkracht heeft hiervoor kennis van de leerlijnen en de en het daaraan gekoppelde 

leerstofaanbod nodig. Hierdoor kan de leerkracht nagaan waar kinderen vastlopen en 
analyseren waar de leerstof weer opgepakt moet worden. Daarbij is het ook van 

belang dat de leerkracht kennis heeft van de vakdidactiek. Als een kind stagneert bij 

rekenen zal het een andere didactiek vragen om het kind weer op de lijn te krijgen, 
dan bij begrijpend lezen. 

Het is belangrijk dat een leerkracht kan analyseren of kinderen uitvallen en waarom. 

De leerkracht kan hiervoor gebruik maken van de volgende bronnen: Methode-
onafhankelijke toetsen, methode-gebonden toetsen, observaties en diagnostische 

gesprekken. 
 
 

➢ De leerkracht reflecteert 

De reflectie is erop gericht, om dat wat de leerkracht tijdens het onderzoek te weten is 

gekomen, in verband te brengen met haar handelen. Daarbij gebruikt de leerkracht 
de ‘didactische driehoek’. Deze driehoek wordt gevormd door de volgende 

elementen: 

▪ Kennis van de manier waarop de leerling leert (als deze leerling zo leert, wat heeft 
hij dan van mij nodig?) 

▪ Reflectie op eigen handelen  
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▪ Kenmerken van de vakdidactiek (Hoe heb ik materialen ingezet, welke uitleg 

gegeven?) 

 

➢ De leerkracht stelt doelen en plant 

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

➢ De leerkracht voert uit 

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

➢ De leerkracht evalueert 

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

De leerkracht heeft in alle gevallen de primaire verantwoordelijkheid voor de leerling. 
 

De intern begeleider 

 

➢ De intern begeleider onderzoekt 

Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de IB-er zelf in staat 
zijn om de vijf fases van de zorgcyclus te doorlopen. De IB-er moet de kennis en 

vaardigheden bezitten om deze cyclus bij leerlingen uit te voeren maar ook bij 

leerkrachten. Daar zal met name de focus op liggen. 
De intern begeleider onderzoekt welke behoeften er liggen bij de leerkrachten door 

middel van monitoring en gespreksvoering.  

 

➢ De intern begeleider reflecteert 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten op welke 

manier de leerkracht leert en welke indicatoren van de kijkwijzer worden beheerst. De 

intern begeleider gaat na wat dit betekent voor het handelen van de intern 
begeleider. 

 

➢ De intern begeleider stelt doelen en plant 
De intern begeleider stelt doelen naar aanleiding van haar onderzoek en reflectie en 

plant deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te 
behalen. 

 

➢ De intern begeleider voert uit 
De intern begeleider voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de intern begeleider 

voor de juiste organisatie en benadering op leerstijl. 

 

➢ De intern begeleider evalueert 

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

 

➢ De intern begeleider controleert 
De intern begeleider zorgt dat hij een globaal overzicht heeft van de ontwikkeling van 

alle leerlingen en zorgt dat tijdig ingegrepen wordt waar dat nodig is. De 

groepsbespreking is hier een moment voor. In principe is de leerkracht verantwoordelijk 
voor de leerling en voert uit, de IB-er coacht en controleert.  

 

Om de kwaliteit van de leerlingenzorg niet afhankelijk te laten zijn van één persoon 
moeten de actuele werkzaamheden van de intern begeleider bekend zijn bij meerdere 

personen binnen de school.  
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Administratie 

Alle administratie die de leerkracht bijhoudt, moet eraan bijdragen dat de leerkracht 
de vijf fases van de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en 

overdraagbaarheid van de gegevens en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  

 

Kleine zorgbespreking 

De kleine zorgbespreking is de administratie behorend bij het dagelijkse onderzoek dat 
de leerkracht verricht op leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een 

leerling of groep in opvalt of uitvalt. Dit doet de leerkracht door te kijken naar 

vaardigheden, vakdidactiek en leerstijl. De leerkracht gebruikt hiervoor de methode-
onafhankelijke toetsen, de methode-gebonden toetsen, de observaties en 

gesprekken. 

De leerkracht beschrijft hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar 
eigen handelen en de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 

 

Grote zorgbespreking 

De grote zorgbespreking is de administratie behorend bij de lange termijnplanning. De 

leerkracht noteert naar aanleiding van de korte zorgbespreking welke afwijkende 
/extra doelen gesteld worden voor een leerling of een groepje leerlingen. Deze 

planning staat in relatie met de korte zorgbespreking en de weekplanning. Naderhand 

wordt de evaluatie beschreven in de grote zorgbespreking aan de hand van de 
bevindingen in de korte zorgbespreking. 

 

Groepsbespreking 

De groepsbesprekingen worden twee maal per jaar gehouden. In de 

groepsbespreking worden de resultaten van de groep geëvalueerd aan de hand van 
de methode-onafhankelijke toetsen (sociaal-emotioneel, de midden- en eindtoetsen). 

De leerkracht reflecteert op het pedagogisch handelen, de vakdidactiek en de 

organisatie. Uitkomsten van deze reflectie worden opgenomen in de grote zorgcyclus. 
Op leerlingenniveau worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen 

naast de resultaten van de methode-gebonden toetsen gelegd en de bevindingen uit 

de korte zorgcyclus. Dit geldt alleen voor de leerlingen die niet profiteren van het 
aanbod dat beschreven staat in de grote zorgcyclus. Met de intern begeleider wordt 

besproken wat onderzocht moet worden of welke interventies ingezet moeten worden 

en de leerkracht legt dit vast. 
Op deze manier blijft de intern begeleider globaal op de hoogte van de ontwikkeling 

van de leerlingen. 

 

Leerlingbespreking 

Op het moment dat de leerkracht vastloopt in een van de fases van de leerlingenzorg 

kan hij een leerling bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de 
vervolgstappen zullen zijn. 
 

 

Weekplanning 

De planning die de leerkracht maakt om de gestelde doelen te halen staat genoteerd 
in de weekplanning. 
 

Individueel leerling dossier 

Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Leerlingengegevens in de leerlingenmap die de leerkracht bijhoudt 

- Leerlingendossier in ParnasSys waarin toetsgegevens, oudergesprekken, 

overige notities en een eventueel ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn 
- Het ingescande leerlingengegevens.  
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Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 

Leerlingen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere 

curriculum van de school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet 

vastgesteld zijn dat de leerachterstand veroorzaakt is door een kindkenmerk en niet 
door een schoolkenmerk. 

De school wil dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom 
en tussendoelen worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg 

worden beschreven in het ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend 

gegeven wordt op de onderwijsbehoefte van deze leerling. 
 

Externe deskundigheid 

Een extern deskundige (bovenschools ondersteuningsteam [BOT] of eventueel een 

andere) wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van 
de zorgcyclus. Dit kan bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering 

of de evaluatie. 
 

De schoolleider/directeur 

Een krachtig schoolleider /directeur ondersteunt de onderwijsondersteuningsstructuur 

door de ontwikkeling van kinderen als zijn primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft 
zicht op de ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in 

de school. Hij maakt daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoeksmatige 

houding. Hij doorloopt ook de cyclus van onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en 
plannen, uitvoeren en evalueren met zijn team. 

Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de 

onderwijsresultaten. Hij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de 
doelen te realiseren. Op grond van zijn analyse geeft hij daarnaast vorm en inhoud aan 

de ondersteuning die leerkrachten nodig hebben bij de ontwikkeling van het 

pedagogisch –didactisch handelen en het verkrijgen van een onderzoekende houding 
bij het team.  

Een schoolleider past zijn personeelsbeleid hierop aan door middel van een 

gesprekkencyclus die aansluit op het schoolbeleid met de daarin gestelde doelen. 
Om de kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende leerlingenzorg niet 

afhankelijk te laten zijn van één persoon moeten de actuele werkzaamheden van de 

schoolleider/directeur bekend zijn bij meerdere personen binnen de school.  
 

Passend Onderwijs 

Met Passend Onderwijs streven we ernaar dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij 
zijn of haar talenten en beperkingen past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk 

dichtbij huis, in de klas en in de wijk. Schoolbesturen krijgen daarom de plicht om elke 

leerling een passende onderwijsplek te bieden. Om dit te kunnen realiseren werken 
scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Ons bestuur valt onder het 

samenwerkingsverband 20.01. 

Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden heeft iedere school 
binnen het bestuur in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven aan welke 

kinderen het een plek kan bieden. Plaatsing van kinderen gebeurt bij voorkeur dichtbij 

huis. Daarvoor is het belangrijk te weten met welke populatie een school te maken 
heeft. Een school kan zijn onderwijs hierop inrichten. 

De leerling populatie rondom OBS Brunwerd is divers. Deze staat beschreven in 

paragraaf 1.2. 
Deze leerlingenpopulatie kan ook een voorspeller zijn voor de te verwachten 

arrangementen. Op het moment bieden we arrangementen op het gebied van 

slechtziendheid, taalachterstanden en verstandelijke beperkingen/leervermogen. We 
kunnen ook arrangementen bieden op het gebied van gedragsproblematiek maar tot 
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nu toe kunnen we dit voorkomen door preventieve interventies met behulp van externe 

deskundigheid. OBS Brunwerd wil graag een plek blijven bieden aan deze diversiteit. 
 

Interne ondersteuning 

Drie maal per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de IB-er en het BOT. 

De acties die daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  
 

Externe ondersteuning 

De leerlingen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden 
(cluster 2) in aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra 

ondersteuning.  
 

2.3 Kwaliteitszorg 
 

Handboek 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school 
vormgeven. Binnen L&E PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om 

die kwaliteit te waarborgen, hebben we sectorbreed een aantal afspraken gemaakt. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Handboek Kwaliteit en vormt de uitwerking van 
onze visie op kwaliteitszorg10.  De kern is dat we elkaar scherp houden op de dingen 

die we doen en dat we regelmatig stil staan bij wat we doen. De scholen afzonderlijk 

evalueren frequent de opbrengsten van het onderwijs in relatie tot het 
onderwijsleerproces. De uitkomsten van deze evaluaties worden geagendeerd in de 

voortgangsrapportages en –gesprekken met het bevoegd gezag.  

 
Evaluatie onderwijs en leren 

Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met 

de leerlingen, maar ook om andere zaken: leerstofinhouden, tijd, schoolklimaat, uitleg 
door leerkrachten, afstemming op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe 

communicatie, contact met ouders en aansturing van de organisatie. Deze evaluaties 

worden volgens een vast stramien uitgevoerd en op vaste, vooraf geplande tijdstippen 
gehouden en er wordt gebruik gemaakt van objectieve evaluatie-instrumenten. 

 

De cyclus van kwaliteitszorg op OBS Brunwerd bestaat uit een drietal stappen: 
➢ het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 

➢ het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 

➢ het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 
 

In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een 

heldere visie en missie zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 
 

Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. Nog 
geen gemeengoed is het dat de school onderzoekend reflecteert op haar 

schoolbeleid, door middel van een kwalitatief hoogwaardige, integrale zelfevaluatie 

(zie paragraaf 3.1; schoolklimaat/condities). In een dergelijke zelfevaluatie gebruikt de 
school verschillende instrumenten11. De komende schoolplanperiode zal de school, in 

samenwerking met de RuG/AOS een drietal zelfevaluatie uitvoeren. De eerste twee 

zullen een zelfgekozen onderwerp nader uitdiepen, de derde bevat als centrale 
onderzoeksvraag: wat is de actuele stand van de kwaliteit van het onderwijs. De 

uitkomsten van die zelfevaluatie zijn in verband te brengen met de zelfevaluatie uit 

2017, die deze vraag ook centraal had staan.  
 

 
 
10 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
11 Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse 
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De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van 

beleidsvoornemens. De derde stap in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die 
beleidsvoornemens uit in concrete doelen en voorziet in interventies en strak uitgelijnde 

implementatiestappen om de gewenste kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te 

realiseren. Evaluaties, de zogenoemde periodieke schoolbezoeken, moeten ervoor 
zorgen dat de school op koers blijft en dat het verbeterproces op tempo blijft. 

 

Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. OBS Brunwerd 
onderscheidt passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van 

afspraken, regels, planning, toetsafnames, werkwijzen etc. Deze zijn in elke groepsmap, 

bij het tabblad “regels en afspraken”, te vinden. 
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In 

de afspraken staat beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve 

borging uitvoert. Van alle borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een 
terugkoppeling plaats, eventueel wordt meteen aangeven hoe een tekortkoming 

wordt hersteld.  

 
Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch 

didactisch handelen permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze 

onderdelen nooit in een fase van borging komen, maar zich voortdurend in de 
implementatiefase bevinden.  

 
Didactisch handelen 

Een leerkracht moet de vakinhoud en -didactiek van meerdere vakken 

geïnternaliseerd hebben. Het uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook 
omdat de inzichten vanuit de didactiek aan verandering onderhevig zijn. De 

instructievaardigheden van leerkrachten12 staan permanent onder de aandacht van 

de school. Het gaat daarbij om algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis 
en vaardigheden die per vakgebied benodigd zijn. Dit vraagt van de school continue 

reflectie op de bestaande werkwijzen. Ze bepaalt steeds welke onderdelen van de 

instructie (hernieuwde) aandacht krijgen, welk vakgebied daarbij centraal staat en 
hoe er in de komende periode aan die onderdelen gewerkt wordt. 

 

Onze school heeft een gevarieerde leerlingenpopulatie op één locatie. Leerkrachten 
geven les aan leerlingen met uiteenlopende niveaus en achtergronden. Het is hun taak 

om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende behoeften. Dit 

is niet gemakkelijk, zeker niet omdat de onderwijsbehoeften van de leerlingen per 
vakgebied verschillen. Leerkrachten hebben de kennis en vaardigheden nodig om te 

kunnen analyseren hoe kinderen leren, om te reflecteren op hun eigen handelen en te 

bepalen wat leerlingen van de leerkracht nodig hebben om hun doelen te gaan halen. 
Het verkrijgen en onderhouden van deze vaardigheden gaat niet vanzelf. 

Leerkrachten hebben hier de juiste ondersteuning bij nodig en mogelijkheden om te 

oefenen en te trainen. Verder is permanent onderhoud voor dit onderdeel 
noodzakelijk; dit is opgenomen in het jaarplan van de school. 

 

Schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om kinderen te helpen bij het ontwikkelen 

van hun sociaal-emotionele vaardigheden maken we gebruik van de methode De 

Vreedzame School. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen 
systematisch te kunnen volgen, maken wij gebruik van Zien. Daarnaast maken wij 

jaarlijks een sociogram van elke groep. Elk jaar nemen we een enquête af bij de 

leerlingen van groep 5 tot en met 8. In deze vragenlijst staat een veilig klimaat, 

 
 
12 Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E 
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pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het personeel wordt eens in de twee 

jaar gevraagd naar hun welbevinden en veiligheidsbeleving. Indien uit deze 
onderzoeken blijkt dat we ons beleid moeten bijstellen, zullen we dit uiteraard doen.  

 

Evaluatie opbrengsten 
We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: 

methode-gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de 

methode-onafhankelijke toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito 
leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen 

gebruiken we Zien. Daarnaast worden door de leerkrachten ook eigen (gerichte) 

observaties uitgevoerd. 
 

Elke school heeft een toetskalender waarop aangegeven staat wanneer welke toets 

wordt afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het aanbod voor 
de komende periode. De toetsen worden volgens het toetsprotocol afgenomen, hierin 

zijn de eisen die in de handleiding staan en schooleigen afspraken verwerkt.  

 
De uitkomsten van de toetsen worden besproken en geëvalueerd door leerkracht en 

intern begeleider. Dit wordt gedaan op individueel-, groeps-, en schoolniveau. De 

uitkomsten van de toetsen worden vergeleken met de geldende landelijke norm en de 
eigen norm. Hierbij  zijn zowel de Cito-normen, referentieniveaus en (indien 

voorhanden) leerwinst voor ons belangrijke onderzoeksperspectieven. Daarnaast 
worden trendanalyses gemaakt om na te gaan op welke wijze de opbrengsten zich 

ontwikkelen. Dit is een belangrijke factor om eventuele verbeteractiviteiten in gang te 

zetten. Echter niet voordat er een integraal onderzoek(je) –een zelfevaluatie-  aan 
vooraf is gegaan. De opbrengsten worden dan in samenhang gebracht met het 

aanbod, tijd, leerkracht handelen, ondersteuning en de condities.  

 
Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 

De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn 

schoolplan – jaarplan, de periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van 
evaluaties (Q-gesprekken).  

De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van 

het vorige schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in 
jaarplannen. Elk jaar maakt de school een jaarplan waarin de doelen voor dat 

schooljaar worden opgenomen. De evaluatie van het jaarplan vindt in eerste instantie 

plaats met het team. De resultaten hiervan worden weergegeven in een rapportage, 
die besproken wordt in een periodiek schoolbezoek.  

 

In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van 
onderwijs en kwaliteit: 

➢ Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de 

voortgang; 
➢ Leerlingaantallen en prognoses; 

➢ Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 

➢ Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
➢ Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  

➢ Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 

➢ Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  
Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie 

begroting, verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de 

gesprekkencyclus.  
 

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

over de behaalde resultaten. 
 

2.4 Sociale Veiligheid  

 
Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer 

op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie worden 
voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.  

Aanpak pesten: wet Veiligheid op school 

De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te 
gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen: 

➢ Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. 
➢ Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een 

aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet 

iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar 

dat hoeft niet.  
➢ De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De 

bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de 

situatie op school. 
 

Verantwoordelijkheden scholen 

De scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems hebben in de notitie Sociale Veiligheid, 
Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie en/of in hun schoolplan en schoolgids 

beschreven: 

➢ De taken van de vertrouwenspersoon en hoe die persoon te vinden; 
➢ De pestpreventie; 

➢ Het programma sociaal-emotionele ontwikkeling; 

➢ Hoe incidenten worden geregistreerd en afgehandeld; 
➢ De regeling schorsen, verwijderen; 

➢ De time-out regeling: 

➢ De meldcode en meldplicht (verbeterd per 1 januari 2019): 
➢ De klachtenregeling: 

➢ Hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en hoe de school zich 

daarover te verantwoordt naar de inspectie: 
 

 
 

 

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel) 

 

Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag 
overleggen. Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  

 
2.5 Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 

 

Schoolbestuur Lauwers en Eems, sector PO streeft naar een zo evenwichtig mogelijke 

samenstelling van het personeelsbestand en het management. 
In het onderwijs werken veel vrouwen, maar weinigen daarvan hebben een leidinggevende 

functie. 

Op peildatum 7 januari 2019 bestaat de leiding van de 17 scholen uit vijf mannelijke en twee 
vrouwelijke schooldirecteuren. Op meerdere scholen is in onze organisatie een schoolleider 

werkzaam. In totaal zijn dit momenteel één mannelijke en zeven vrouwelijke schoolleiders.  

Bij elkaar opgeteld is het percentage vrouwen in de schoolleiding daarmee 56%. 
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Hoofdstuk 3 Uitwerking beleidsvoornemens  

 
  

3.1 Beleidsvoornemens 2019 - 2023 
 

In hoofdstuk I is de SWOT, de sterkte zwakteanalyse, kansen en bedreigingen (zie paragraaf 

1.5; conclusies), tot stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de 
komende periode gaat doen om planmatig een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De 

beleidsvoornemens zijn voor wat het pedagogisch didactisch handelen betreft geformuleerd 

in termen van geoperationaliseerd leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen 
maken met personeelsbeleid. Elders is het meer beschrijvend.  
 

Pedagogisch-didactisch handelen: 

 
Om de kwaliteit van het dagelijks handelen van de leerkracht te verbeteren is het voor de 

komende planperiode noodzakelijk om te investeren in kennis over opbrengstgericht passend 

onderwijs, kennis over het geven van verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen 
leerproces en de leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen: 

 

➢ De leerkracht maakt passend gebruik van ICT (kijkwijzer, indicator 1.5, 4.5);  
➢ De leerkracht analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en maakt hierop 

gefundeerde keuzes voor het lesstofaanbod (kijkwijzer, indicator 6.3); 

➢ De leerkracht reflecteert daarbij ook op het eigen handelen(kijkwijzer, indicator 6.4) 
; 

➢ De leerkracht plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en 

reflectie (kijkwijzer, indicator 6.5); 
➢ De leerkracht geeft effectieve feedback(kijkwijzer, indicator 4.8); 

➢ De leerkracht laat de leerlingen hardop denken(kijkwijzer, indicator 5.2); 
➢ De leerkracht laat leerlingen reflecteren door gebruik te maken van reflectie met 

en tussen leerlingen (kijkwijzer, indicator 5.3, 5.4); 

➢ De leerkrach laat leerlingen reflecteren op diverse oplossingsstrategieën en hun 
eigen aanpakgedrag (kijkwijzer, indicator 5.2); 

➢ De leerkracht stemt de verwerking en instructie af op kennis van hoe de leerling 

leert (kijkwijzer, indicator 7.2, 7.3); 
➢ De leerkracht uit expliciet hoge verwachtingen (kijkwijzer, indicator 1.4). 

 

 
 
Willen we bovenstaande tot een succes maken, dan zijn hierbij een aantal punten van belang: 

➢ De leerkracht laat een onderzoekende houding zien; 

➢ Het geven van feedback op professioneel gedrag bij elkaar, op de ontwikkeling en 
op de doelen; 

➢ Het hanteren van de L & E kijkwijzer (zie bijlage); 
➢ Het inzetten van de bevindingen onderzoek ‘coöperatieve werkvormen samen 

inzetten’ (zie bijlage); 

Als school hebben we de ambitie om ons onderwijs af te stemmen op verschillen tussen 
leerlingen. Het afstemmen van onderwijs, het differentiëren, is een vaardigheid van de 

leerkracht naast het creëren van een veilig klimaat, een goede klasorganisatie en het geven 

van een heldere instructie. 

 

De vijf principes van differentiëren: 
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1. Werk doelgericht: Bij alle keuzes houdt de leerkracht het periode-en lesdoel, de samenhang 

hiertussen, in zijn achterhoofd. De leraar is goed op de hoogte van de doelen (lange en korte 
termijn) en handelt hiernaar. De leerkracht straalt dit uit naar zijn leerlingen; leerlingen zijn op 

de hoogte van de doelen waar ze aan werken; 

2. Monitor voortdurend: De leerkracht vergaart op heel veel verschillende manieren en tijdens 
alle fases (voor, tijdens en na de les) informatie over en inzicht in het begrip en de voortgang 

van alle leerlingen. Hiervoor is een breed repertoire aan monitorstrategieën nodig, net als 

gedegen vakinhoudelijke kennis om de verkregen inzichten te kunnen plaatsen; 

3. Daag uit: De leerkracht heeft hoge verwachtingen van zowel de hoog als laagpresteerders: 

de leerkracht is ambitieus voor alle leerlingen. Doelen worden nagenoeg ‘naar boven’ 

bijgesteld. Het is de taak van leerkracht om elke leerling instructie en verwerking aan te bieden 

in de naaste ontwikkeling; 

4. Stem verwerking en instructie af: De leerkracht past de instructie en verwerking in 

abstractieniveau, tempo, moeilijkheidsgraad en/of hoeveelheid aan voor de verschillende 
leerlingen. Zowel kennis van de vak-inhoud als een breed didactisch handelingsgericht 

repertoire is hierbij essentieel; 

5. Stimuleer zelfregulatie: De leerkracht maakt leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces 
(zoals planning, doelen stellen, route bepalen, evaluatie op proces en product). Zo leren de 

leerlingen zelf nagaan of ze de stof begrijpen en aanvullende hulp te zoeken als ze dat nodig 

achten. De leraar moet hiervoor leerlingen durven los te laten en fouten te laten maken (om 

van te leren!). 

Op schoolniveau > de schoolleiding en leerkrachten ontwikkelen samenhang in hun 

pedagogisch didactisch handelen en beleidsvoerend vermogen. 

Op bestuursniveau > de directeur-bestuurder, de schoolleider en de leerkrachten ontwikkelen 

samenhang op basis van het proces Samen naar Beter/zicht op verandering (zie schema): 

 

 

 

Aanbod: 

In het schooljaar 2019 – 2023 wil het team van OBS Brunwerd werken aan de volgende 

ontwikkelingen:  

• Digitale geletterdheid; 

• OPO/Focus PO; 

• Coöperatieve werkvormen. 

  
Digitale geletterdheid  

Voor alle kinderen in Nederland is het belangrijk dat zij onderwijs krijgen dat voorbereidt op 

deze gedigitaliseerde samenleving. Curriculum.nu ontwikkelt 'bouwstenen voor digitale 
geletterdheid'. Op basis daarvan actualiseert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), met hulp van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), 

de kerndoelen en eindtermen. Naar verwachting is dit rond 2021 gebeurd. Het is dus verstandig 
om je daar als school op voor te bereiden. 

 

Digitaal geletterd ben je als je de vier basisvaardigheden beheerst:   
➢ ICT-basisvaardigheden;  

➢ Computational thinking;  

➢ Informatievaardigheden;  
➢ Mediawijsheid.   
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Deze vaardigheden heb je nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een 

leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier 
vaardigheden.  

Op OBS Brunwerd doen de leerkrachten hun best om de leerlingen zo vaardig mogelijk om te 

laten gaan met de beschikbare digitale middelen. Echter, het team is van mening dat het 
niveau van eigen ICT - basisvaardigheden eveneens verbeterd kan worden. Verder missen we 

voldoende samenhang en een duidelijke visie.   

Het afgelopen schooljaar hebben we de stand van zaken ten aanzien van ICT in kaart 
gebracht. De uitkomsten hiervan nemen we mee in het schoolplan 2019-2023.  

Voor het schooljaar 2019-2020 starten we met een plan van aanpak implementatie digitale 

geletterdheid. Het betreft een tweejarig traject. Dat doen we in samenwerking met Basicly. In 
opdracht van Economic Board Groningen mag Basicly onder de naam Kansrijke Groningers 

samen met scholen in de regio een gepaste invulling van digitale geletterdheid in de 

klas gaan geven. Met deze vorm van onderwijs biedt OBS Brunwerd een basis vanuit waar een 
leerling goed kan functioneren in een digitale samenleving.  

  
Implementatie  

De implementatie van dit project bestaat uit drie onderdelen, opgesteld vanuit Kansrijke 

Groningers. Hieronder een korte omschrijving van de onderdelen die relevant zijn 
voor onze school.  

Project specifiek plan van aanpak per school   

Een goede implementatie start met een inventarisatie per school. De opdracht omvat het 
benaderen van de scholen, het inventariseren van de behoefte van de scholen en het 

aansluiten van de leerlijn op deze behoefte per school. Elke school krijgt een plan van aanpak 

(PvA) gericht op de implementatie van digitale geletterdheid.   
Leerlijn primair onderwijs  

Dit implementatietraject is erop gericht om een leerlijn digitale geletterdheid 

op OBS Brunwerd te implementeren. Deze leerlijn is door Basicly ontwikkeld, gebaseerd op de 
ontwikkelingen van curriculum.nu en SLO, en wordt middels een traject van twee jaar 

geïmplementeerd.   

Plan voor borging leerlijn   
Het doel van deze opdracht is dat als Basicly na twee jaar weg gaat bij onze uw school, er 

dan een plan ligt zodat de implementatie van de leerlijn geborgd is. Dit betekent o.a. dat 

OBS Brunwerd school een visie en bijbehorend beleid heeft geformuleerd op dit onderdeel.  

 
Doel  

Dit project kent vijf doelen, welke hieronder worden geformuleerd. Om te kunnen bepalen of 

deze doelen behaald worden is er voor elk doel een KPI (kern prestatie indicator) 
geformuleerd. Hieronder staat ook per doel kort de KPI beschreven.   

Doel 1  

Elke school laten groeien naar een hoger niveau van digitale geletterdheid met als einddoel 
dat alle scholen hetzelfde basisniveau digitale geletterdheid hebben bereikt.   

Doel 2   

Aantoonbare verbetering van de digitale didactiek van docenten.   
Doel 3  

Maximale tevredenheid bij zowel leerlingen, leerkrachten en docenten als opdrachtgever   

Doel 4  
Maximaal bereik van de leerlingen in het bevingsgebied.   

Doel 5  
Maximale borging van de digitale geletterdheid in de school.  

 
Evaluatie  

Zoals eerder beschreven kent het plan van aanpak vijf doelen. Daarbij gaat het om:  
➢ Het bereiken van het basisniveau digitale geletterdheid;  

➢ De verbetering van de digitale didactiek van de leerkracht;  



52 
 
 
 
  Schoolplan 2019 – 2023 

 
 

➢ Tevredenheid bij alle deelnemende doelgroepen;  

➢ Het meedoen van alle leerlingen;  
➢ Het borgen van digitale geletterdheid.  

Op OBS Brunwerd zijn we tevreden als:  

➢ De visie op DG is vertaald naar het beleidsplan van de school (organisatie);  
➢ Eén device (laptop en/of tablet) per twee leerlingen beschikbaar zijn per les voor 

minimaal drie groepen tegelijkertijd (infrastructuur);  

➢ Digitale geletterdheid zodanig is geïntegreerd in het aanbod van de school dat 
wordt voldaan aan de DG-leerlijn van SLO; 

➢ Er minimaal twee docenten binnen de school zijn die in hun lessen aandacht 

besteden aan alle onderdelen van DG.  

 

OPO/Focus PO  

Tijdens de grote schoolbespreking in maart 2019 heeft het team aangegeven dat de 

implementatie van het traject opbrengstgericht passend onderwijs en het werken met Focus 

PO te snel verloopt. De leerkrachten hebben meer tijd nodig om de uitgangspunten van 
opbrengstgericht werken en het werken met Focus PO zich eigen te maken. Hier ligt een taak 

voor directie en intern begeleider om het team mee te nemen in het proces. Om het 

overzichtelijk en behapbaar te houden wordt er nu gekozen voor één vakgebied om daar 
gericht aan te werken.   

 
Implementatie  

Per schooljaar plannen we twee kleine en twee grote (voorheen datamuur) 
schoolbesprekingen. Deze worden vermeld in de jaarplanning met een frequentie van 

ongeveer eens per negen/tien weken. Hiermee zijn we gaandeweg in het schooljaar 2018-

2019 mee begonnen.  
Tijdens de grote schoolbesprekingen bespreken de leerkrachten de uitkomsten van de 

midden- en eindtoetsen. Vanuit deze besprekingen stelt het team vast welk vakgebied 
extra tijd en aandacht behoeft. Dit hangt van de resultaten die de verschillende groepen laten 

zien. Op deze manier wordt het ambitieniveau bepaald en/of bijgesteld. Tijdens de 

daaropvolgende kleine schoolbespreking wordt bekeken of het afgesproken aanbod en 
didactische aanpak wel/niet heeft gewerkt en of er moet worden bijgesteld.  

Bovenstaande processen willen we in het schooljaar 2019-2021 voldoende borgen. Zonder 

groepsplannen willen we sturen op:  
➢ De opbrengsten;  

➢ Een passend aanbod. 

Dat doen we door middel van de vier waarborgen:  
➢ Het onderwijsplan;  

➢ Het schooloverzicht; 

➢ Het groepsoverzicht;   
➢ De schoolbespreking.  

 
 

Doel   

De doelen van de schoolontwikkeling op gebied van OPO/ Focus PO zijn:  

➢ Het hanteren van de cyclus kleine –grote schoolbespreking;  
➢ Het eigen maken van het werken met onderwijsplannen  

➢ Het eigen maken van de protocollen HGW 

signaleren/analyseren/evalueren/plannen;  
➢ Het werken met Focus PO.  

Daarnaast willen we kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

leerproces. Dit zal als een rode draad op schoolniveau door het lesprogramma heenlopen en 
zal regelmatig terugkeren in team overleggen om daarin een gezamenlijke koers uit te 

zetten.    
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Voor de groepen 1 en 2 moet nog nagedacht worden over een passende vorm om te werken 

aan het OPO. Er wordt gewerkt met het observatie instrument DORR waarbij de ontwikkeling 
van kleuters wordt gevolgd aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. Hoe de analyses en 

verbeterplannen hiervan een onderdeel kunnen worden heeft nog meer onderzoek en 

overleg nodig met de leerkrachten van de onderbouw  
In het proces van opbrengst gericht passend onderwijs willen we de leerlingen op 

OBS Brunwerd meenemen als eigenaar van zijn/haar leerproces. Dat betekent dat de 

leerkracht de leerlingen begeleidt in het:  
➢ Regie nemen; 

➢ Het toepassen van leerstrategieën;  

➢ Het samenwerkend leren;  
➢ Het reflecteren.  

 

Evaluatie  

Zoals eerder beschreven willen sturen op de opbrengsten en een passend aanbod aan de 

hand van de onderwijsplannen, het school- en groepsoverzicht. Zowel de kleine als de grote 

schoolbespreking worden cyclisch in de jaarplanning opgenomen en uitgevoerd. 
We zijn tevreden als de onderwijsplannen voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn 

geïmplementeerd en per schooljaar worden geborgd. We willen eveneens samenhang 

ontwikkelen tussen het (bij) stellen van schoolambitie en de resultaten vanuit het 
leerlingvolgsysteem (methode afhankelijk en onafhankelijke toetsen) op basis van opbrengst 

gericht passend onderwijs. 
 

Coöperatieve werkvormen 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 heeft een LIO-stagiaire een onderzoek uitgevoerd onder het 

lesgevend personeel. Het doel van dit onderzoek was het creëren van inzicht in het huidige 
gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen op OBS Brunwerd en het geven van 

adviezen wanneer verbeterpunten naar voren zouden komen vanuit de deelvragen van het 

onderzoek. De praktijkonderzoeksvraag die is geformuleerd voorafgaand aan het 
praktijkgerichte onderzoeksdeel was: “wat zijn de ervaringen van leerkrachten omtrent 

coöperatief leren op OBS Brunwerd en wat kan er verbeterd worden?” 

 

Implementatie 

Het team van OBS Brunwerd wil blijven werken aan kwaliteitsontwikkeling. Tijdens de komende 
schoolplanperiode wil het team de bevindingen van het onderzoek naar de ervaringen van 

de leerkrachten omtrent coöperatieve werkvormen en eventuele verbeteringen 

implementeren. Daarbij willen we samenhang creëren tussen aanbevelingen vanuit het 
onderzoek en het hanteren van het observatie-instrument (kijkwijzer) van L&E. Deze 

samenhang moet voortkomen uit de lesobservaties uitgevoerd door de IB-er en/directeur van 

de school. 

 

Doel 

Op basis van het op de hoogte zijn van dezelfde informatie en het eigen maken van 

vaardigheden willen we de leerkrachtvaardigheden rondom coöperatief leren vergroten. Het 

hanteren van het observatie-instrument (kijkwijzer) van L&E is daarbij een belangrijk middel. De 
betreffend indicatoren leiden tot de ontwikkeling van een doorgaande lijn waarbij 

coöperatieve werkvormen op elkaar aansluiten tussen de verschillende jaargroepen en of bij 

bepaalde vakken. 

 

Evaluatie  

Zoals eerder beschreven willen werken aan een doorgaande lijn voor coöperatieve 

werkvormen in alle groepen. De bevindingen van het eerder genoemd onderzoek zijn  

daarvoor het startpunt. We zijn tevreden wanneer de leerkracht minder stuurt tijdens de lessen, 
de leerkracht de instructie afstemt op de verschillen tussen de leerlingen en er  voldoende 

interactie tussen de leerlingen plaatsvindt. (zie vijf principes van differentiëren). Tijdens de 
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instructie hanteert de leerkracht verschillende werkvormen, waardoor de leerling volop 

betrokken en actief deelneemt aan de instructie en daaropvolgende les. 

 

 

Schoolklimaat/ condities: 

In het najaar van 2019 hebben  de drie Uithuizer basisscholen hun intrek genomen in de Nieuwe 

school Uithuizen/ kind centrum Uithuizen.  
 

Voor de lange termijnplanning kunnen we overleggen plannen, waarbij de focus wordt gelegd 
op drie scholen die worden gehuisvest in één schoolgebouw. Iedere school met een eigen 

team, een eigen directie, een eigen cultuur, een eigen achterban, een eigen historie: 

 

‘We hebben een nieuw schoolgebouw, maar het bouwen moet nog beginnen.’ 

Vanuit het visiedocument kind centrum Uithuizen willen de teams van de drie basisscholen 

gaan samenwerken met respect voor de ander, zichzelf en de omgeving: 

 

‘Het enige wat ons (onder)scheidt, is onze identiteit.’ 

 
Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie werken de partners samen aan doorlopende 

ontwikkelingslijnen en kind-nabije zorg.  
Het kind centrum is een gemeenschap waarin intensief wordt samengewerkt met (jeugd)hulp, 

welzijn, sport en cultuur.  

De professionals werken vanuit het belang van kinderen en brengen kennis uit verschillende 
disciplines samen. 

 

Vormen van samenwerking 

De aanleiding voor noodzakelijke en nieuwe samenwerkingsvormen kan gevonden worden in 

maatschappelijke ontwikkelingen en wetswijzigingen die daaruit voortkomen. Op basis van de 

eerdergenoemde visie kind centrum Uithuizen is er de motivatie om samenwerking tussen de 
teams van drie basisscholen aan te gaan. Er zijn verschillende vormen van interprofessioneel 

samenwerken in teams: 

 

‘In een interdisciplinair team wordt er samengewerkt door verschillende disciplines vanuit 

een gezamenlijk geformuleerd doel. Daarbij is er sprake van een gemeenschappelijke taal 

die toegankelijk en begrijpelijk is voor alle betrokkenen.’ 

 
(Star, 2019) 

 

In een interdisciplinair team worden de kwaliteiten en perspectieven van de ander als 

complementair gezien. De betrokken professionals leveren als het ware een stukje autonomie 
en soms status in. (Buntinx, 2004) 

 

‘Een samenwerking is kansrijk wanneer mensen en organisaties zich met elkaar weten te 

verbinden in een betekenis gevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op 

een betekenisvolle ambitie. Het is de grote opgave om daarvoor de juiste condities te 

scheppen.’ 
 
(Opeij, 2012) 

 

De drie scholen, KBS De Schelp, CBS Koning Willem Alexander en OBS Brunwerd komen ieder 
met hun eigen team in de Nieuwe School Uithuizen werken. Alle drie hebben we de intentie 

om succesvol te starten in de Nieuwe School Uithuizen. Dat houdt in dat de teams vaardig 

worden om succesvol met elkaar te kunnen samenwerken.  
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Opbrengsten: 

De eind- en tussenopbrengsten wisselen per groep sterk. De eindopbrengsten blijven 
kwetsbaar. Dit heeft te maken met de zorgzwaarte in de groepen en gemiddeld grote 

groepen uitstroom naar het VMBO. De tussenopbrengsten wisselen erg per groep. Door in te 

zetten op Handelingsgericht werken, gebruik te maken van FOCUS PO en het schrijven van 
onderwijsplannen in combinatie van kleine en grote zorgbesprekingen krijgen we steeds meer 

een beter beeld van de groei van ontwikkelingen van onze leerlingen. 
In het schooljaar 2018-2019 zijn hiermee, waarbij technisch lezen en rekenen de vakken zijn 

geweest die we onder de loep hebben genomen. Centraal staat hierin: Wat hebben onze 

kinderen gezien de leerling populatie nodig, wat maken we voor schoolafspraken omtrent dit 
vak, hoe zetten we dit in per groep en per groep leerlingen? We verwachten hierdoor nog 

beter in een doorgaande lijn te werken en meer kritisch te kunnen gaan kijken naar ons 

handelen en aanbod.  
 
3.2 Fasering van de beleidsvoornemens 2019-2023  
 
De in de vorige paragraaf genoemde beleidsvoornemens voeren wij in de komende vier jaar 

uit. Deze beleidsvoornemens zijn vervolgens, volgens de indeling van de vorige paragraaf, 

geclusterd in een aantal doelen. Bij elk van die doelen is voor het verkrijgen van een 
concretere voorstelling van hetgeen voor ogen staat, een aantal richtinggevende activiteiten 

beschreven.  In onderstaande matrix staat in welk schooljaar met welk doel wordt gestart. 

Horizontaal is dus de tijdsfasering inzichtelijk gemaakt, verticaal wat er per schooljaar aan de 
orde komt. De doelen per schooljaar, per kolom, moeten jaarlijks uitgewerkt worden in een 

schooljaarplan (een uitwerking van de doelen in prestatie-indicatoren, tekens voorzien van 

bondige, strak uitgelijnde implementatiestappen met evaluatie- en borgingsvoorstellen. In 
deze schooljaarplannen zal de samenhang tussen de verschillende onderdelen (didactiek, 

aanbod, afstemming en condities) zichtbaar zijn.  
 

Op basis van evaluaties kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de doelen te 
bereiken.   
 

 Doelstellingen en activiteiten 19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

Pedagogisch 

didactisch 

handelen 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
Doel: Werken volgens de principes van het 
opbrengstgericht- en passend onderwijs (OPO).  
>Het systematisch volgen vorderingen (kijkwijzer, 
indicator 6). 
>Effectief benutten van onderwijs tijd (kijkwijzer 
indicator 2). 
Acties:  

- team zet in op onderwijsplannen per vakgebied ; 
- team monitort de onderwijsresultaten en interventies 
vanuit de kleine en grote schoolbespreking in een 
cyclus van 10 weken; 
-team evalueert, signaleert, analyseert en plant op 
basis van uitdaging en ondersteuning.  

 x 

 

 

 

x 

Activerende directe instructie 
Doel: ontwikkelen van een doorgaande lijn activerend 

directe instructie  
>activerende instructie (kijkwijzer, indicator) 
> leerlingen zijn actief betrokken (kijkwijzer, indicator 8) 
>Strategieën voor denken en leren (kijkwijzer, indicator 
5). 
Acties:  
-Ib-er en directeur  plannen  lesbezoeken op basis van 
observatie-instrument (lees: kijkwijzer) van L&E. 

x x   
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Aanbod ICT 

Doel: implementeren van leerlijn ‘digitale 
geletterdheid’. 
Acties:  
-team  ontwikkelt doorgaande lijn in didactiek, 
ondersteuning en begeleiding. Dit borgen we in een 
kwaliteitsdocument ‘digitale geletterdheid’ 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

 

 

Coöperatieve werkvormen 
Doel: Versterken aanbod  werkvormen eigenaarschap 

naar aanleiding onderzoek ervaringen coöperatieve 
werkvormen. 
>Leerlingen zijn actief betrokken (kijkwijzer, indicator 8) 
>verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en 
proces (kijkwijzer, indicator 9) 
Acties:  
-team implementeert en borgt doorgaande lijn  in 
didactiek, ondersteuning en begeleiding.  

  

 
 

x 

 
 

x 

 
 

Opbrengsten Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
Doel: Werken volgens de principes van het 
opbrengstgericht- en passend onderwijs (OPO) 
>Het systematisch volgen vorderingen (kijkwijzer, 
indicator 6). 
>Effectief benutten van onderwijs tijd (kijkwijzer 
indicator 2). 
>Afstemming instructie en verwerking (kijkwijzer, 

indicator 7) 
Acties:  
- team zet in op onderwijsplannen per vakgebied ; 
- team monitort de onderwijsresultaten en interventies 
vanuit de kleine en grote schoolbespreking in een 
cyclus van 10 weken; 
-team evalueert, signaleert, analyseert en plant op 
basis van uitdaging en ondersteuning; 

-team stuurt op voldoende 1F/2S eindopbrengsten bij 
de uitstroom naar VO 

 x 

 

 x 

Schoolklimaat/condities Onderzoeksdata 
Doel: inzetten op bevindingen vanuit 
tevredenheidsonderzoek, audit, inspectierapport, 
verandercapaciteit en zelfevaluatie(s)  
>Strategieën voor denken en leren (kijkwijzer, indicator 
5) 

>verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en 
proces (kijkwijzer, indicator 9) 
Acties:  
-directie neemt bevindingen mee in het 
school(jaar)plan(nen). 
Opm.: audit en thema-onderzoek inspectie zijn 
uitgesteld. 

 

 

 
 

 

x 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

x 

 

 
 

 

Kindcentrum Uithuizen 

Doel: Samen werken met CBS Koning Willem Alexander, 
KBS De Schelp en KindH BSO en KindH Gewoon 
Bijzonder; streven naar een organisatorisch-inhoudelijke 
samenwerking, vormgeven van een kindcentrum op 
basis van visiedocument. 
Acties: 
-leerkrachten werken samen in  commissies; 
-directies voeren regie op organisatorisch niveau. 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

De Vreedzame School 
Doel: werken volgens uitganspunten van de 
Vreedzame School (certificering OBS Brunwerd. 
>Pedagogisch handelen: ondersteuning, veiligheid, 
uitdaging (kijkwijzer, indicator 1). 
>Taakgerichte werksfeer (kijkwijzer, indicator 3) 
Acties:  

-team borgt het werken met de uitgangspunten van 
de Vreedzame School. 

 

 

 
 

x 

 

 
 

x 
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 Kernwaarden  

Doel: uitdragen van de kernwaarden samen, veiligheid 
en respect.  
>Pedagogisch handelen: ondersteuning, veiligheid, 
uitdaging (kijkwijzer, indicator 1) 
>Taakgerichte werksfeer (kijkwijzer, indicator 3) 
Acties:  
-het team ontwikkelt doorgaande lijn ‘samen’ missie, 
kapstokregels en gedragsnotitie. 

 x  x 

 

 

 

Hoofdstuk 4 

 

 

Bijlagen 

 

4.1 Vaststelling 

 

4.2 Koersplan en doelstellingen Schoolbestuur Lauwers & Eems 

 

4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 

 

4.4 Kijkwijzer 

 

4.5 Document ‘Samen’ missie 

 

4.6 Document Coöperatieve werkvormen samen inzetten 
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Bijlage 4.1 Vaststellingsdocument 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling team 
juni 2019 

Instemming MR 

juni 2019 

Vaststelling bestuur 

juli 2019 

Handtekening directeur 

Handtekening voorzitter  

Handtekening directeur-bestuurder 
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Bijlage 4.2  Koersplan en doelstellingen Lauwers en Eems 
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Bijlage 4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 

 
Kwaliteitszorg begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het gebied van de 

kwaliteitszorg, de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het onderwijsleerproces, het 

schoolklimaat, de zorg en de begeleiding en de opbrengsten.  
Hoe doen wij dat, in willekeurige volgorde: 

Wat Frequentie 

Zelfevaluatie, geheel 1x per vier jaar 

Zelfevaluatie op onderdelen jaarlijks 

Kengetallen leerlingen jaarlijks 

SWOT 1x per vier jaar 

Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) 2x per jaar 

Methodetoetsen  Per methodetoets 

Cito- eindtoets jaarlijks 

Observatie in de klas, gesprekken met leerlingen  Dagelijks  

Periodiek schoolbezoek; directeur of schoolleider met de 

directeur-bestuurder 

Drie keer per jaar 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar  

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel 1 x per twee jaar 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale 

veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid 

Jaarlijks  

Oudergesprekken jaarlijks (2 of 3 keer per 

jaar) 

Klassenbezoeken  Jaarlijks  

RIE-analyse jaarlijks 

Functioneringsgesprekken personeel jaarlijks 

Beoordelingsgesprekken  1x per drie jaar 

Zien (observatie sociaal- emotionele ontwikkeling, individueel 

en op groepsniveau) of ander observatie-instrument sociaal-

emotionele ontwikkeling 

jaarlijks 

Resultaten voortgezet onderwijs jaarlijks 

Audit 1x per vier jaar 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te 

gebruiken, bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, 

ontevredenheid van leerlingen, ouders of personeel. De gegevens worden verzameld, 
geordend aan de hand van de kwaliteitsindicatoren, geanalyseerd en gediagnosticeerd. 

Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we nader onderzoek of laten we dat doen. 
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