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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. 

 

Op basis van data die de school ter beschikking staat, is een diepgaande sterkte/zwakte analyse 

uitgevoerd (Hoofdstuk 1). 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, beleidsplannen 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.  

 

 

Sarah Diekstra 

Schoolleider ODBS Nijenstein 
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Hoofdstuk 1 - Positionering van onze school 
 
ODBS Nijenstein valt onder het schoolbestuur van Lauwers en Eems.  
 
ODBS Nijenstein ligt in Zandeweer, een dorp in de provincie Groningen. Zandeweer heeft ongeveer 475 
inwoners. ODBS Nijenstein is de enige school in het dorp. ODBS Nijenstein ligt in het aardbevingsgebied (de 
school zal bouwkundig nog moeten worden versterkt) en in een krimpgebied.  
 
ODBS Nijenstein is in 2015 ontstaan uit de fusie van de ODBS de Schutsluis in Oldenzijl en OBS Onnema in 
Zandeweer. Het overgrote deel van de leerlingen komt uit Zandeweer zelf, een deel uit de omliggende dorpen: 
Uithuizen, Oldenzijl, Eppenhuizen, Oudeschip, Garsthuizen, Uithuizermeeden, en Startenhuizen. 
OBS Onnema had voor de fusie 60 leerlingen. Na de fusie heeft ODBS Nijenstein in het schooljaar 2015-2016 75 
leerlingen. Het schooljaar 2018-2019 start de school met 56 leerlingen. Het aantal kinderen dat jaarlijks  geboren 
wordt in Zandeweer fluctueert, maar laat een dalende trend zien. Vrijwel al deze leerlingen zitten op de 
Peuterspeelzaal 4min. De meerderheid van de peuters stroomt door naar de kleuterklas.  

 
Aantal kinderen geboren in Zandeweer (overzicht van gemeente het Hogeland) 

Zandeweer   

Jaar Geboren 

2008 7 

2009 5 

2010 7 

2011 9 

2012 6 

2013 11 

2014 6 

2015 4 

2016 5 

2017 6 

2018 4 

2019 2 (tot 1 augustus 2019) 

 
Op ODBS Nijenstein zijn vanaf het schooljaar 2019-2020 3 groepen (1/2/3, 4/5/6 en 7/8). Op 1 oktober 2019 
heeft de school 54 leerlingen. 
 
Wij zijn gehuisvest in een schoolgebouw uit 1990. De school heeft vier klaslokalen, een gemeenschappelijke 
ruimte, een personeelskamer, een IB-ruimte en een directiekamer. Aan de school zit een gymzaal vast. Naast de 
school is een voetbalveld. In één van de lokalen is de peuterspeelzaal ‘4min’ gehuisvest.  
 

1.1 Missie en visie van onze school 
 
Missie 
‘Daltononderwijs is iedere leerling gegund’ 

L&E staat voor het bieden van algemeen toegankelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijs met het doel leerlingen 
maximale ontwikkelingskansen te bieden. Iedere leerling heeft het recht zichzelf te zijn en krijgt de kans om zijn 
of haar aanleg te ontplooien. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers 
mogelijkheden te bieden hun talenten te ontwikkelen. In onze ogen kunnen wij alleen kwalitatief goed onderwijs 
geven in een omgeving die veilig en stabiel is, waar ruimte is voor ieder individu en waar aandacht is voor elkaar. 
Met ouders vormen wij samen een intensief educatief partnerschap.   
Onze school wil de kinderen een stevige basis bieden om een eigen weg te vinden in de maatschappij. Op de 
eerste plaats willen we ervoor zorgen dat de kinderen zicht thuis voelen, dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze 
merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. Wij kiezen voor een positieve benadering met daaraan 
gekoppeld duidelijke afspraken en regels.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
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Het Daltonconcept zorgt voor een duidelijke visie op mens en maatschappij en beïnvloedt het pedagogisch en 
didactisch handelen bij alles wat er gebeurt. Sfeer, normen en waarden zijn voor ons van groot belang. Door de 
kleinschaligheid van onze school worden normen en waarden goed bewaakt. Als Daltonschool is het 
samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandig werken geïntegreerd in het pedagogisch en didactisch 
handelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelf nadenken over wat ze willen leren. 
 
Visie  

Inleiding  
Onze visie geven we weer met behulp van een tweetal modellen: het why-how-what-model van Sinek en het 
curriculair spinnenweb van Van den Akker. Deze modellen gebruiken wij omdat wij werken ‘met de visie voor 
ogen’ en dat op basis van onze schoolvisie de schoolpraktijk vormgegeven wordt.  

Om goed onderwijs te geven, moet eerst de ‘why’-vraag beantwoord worden. We redeneren vanuit de why, via 
de how naar de what.  

  

[Why-how-what-model, Sinek] [Curriculair Spinnenweb, Van den Akker, 2004] 

 

Wij gebruiken het curriculair spinnenweb van Van den Akker (2004) om de visie te doordringen in de hele school. 
Wij streven naar meer ‘eigenaarschap’ van kinderen over hun eigen leren. Dat kan geconcretiseerd worden door 
leerlingen bijvoorbeeld eigen leerdoelen en leerinhouden te laten formuleren of door ze te laten kiezen uit 
leeractiviteiten, maar het realiseren van meer eigenaarschap kan ook op de andere aspecten van het curriculair 
spinnenweb betrekking hebben, aspecten waar misschien in eerste instantie niet aan gedacht wordt. 
Bijvoorbeeld bij het nastreven van (mede)eigenaarschap over de ‘toetsing’. Het model van Van den Akker helpt 
ons die breedte van mogelijkheden van doorwerking van onze visie in ons dagelijks handelen in het oog te 
houden. Door dit model tijdens onderwijskundige punten in de vergaderingen in te zetten, blijven we als team 
ons onderwijs vormgeven met de visie voor ogen.  

Helen Parkhurst als inspiratiebron 
Basisschool Nijenstein is een daltonschool. Dat betekent dat we het daltongedachtegoed omarmen. Deze vorm 
van traditioneel vernieuwingsonderwijs is ontstaan in het begin van de twintigste eeuw in Amerika. In het begin 
van de jaren twintig is het door de eerste hoogleraar pedagogiek in Nederland, prof. Ph. Kohnstamm, in ons land 
geïntroduceerd. Er zijn tegenwoordig zo’n 400 daltonscholen in Nederland. 

Grondlegster van het daltononderwijs is Helen Parkhurst (1886-1973). Zij stelde dat onderwijs en opvoeding ertoe 
zouden moeten leiden dat kinderen later, als volwassenen, fearless human beings zouden zijn, mensen zonder 
vrees, of – positief geformuleerd – mensen met lef. Ze heeft dat begrip niet heel expliciet en stellig omschreven, 
maar je zou het kunnen vertalen als de vorming van democratische burgers, die proactief, zelfstandig, 
ondernemend, sociaal, hun verantwoordelijkheid nemend en moreel hoogstaand in het leven staan. De vorming 
van fearless human beings is te zien als Parkhursts antwoord op de ‘why’-vraag van het onderwijs. Het 
interessante van Parkhursts ideeën is, dat het geen dwingende methode of aanpak voorschrijft. Zij roept 
daarentegen leraren op vooral zelf na te denken en er een eigen invulling aan te geven. ‘I will be the first to hear 
welcome criticism’ is in dit verband een veel gebruikt citaat van haar. Voor Parkhust (en voor ons) geldt dan ook: 
‘Dalton is no method, no system, no curriculum. It’s an influence, a way of living’.  

Parkhurst heeft ook een visie op het ‘how’, een visie op hoe het leren, ontwikkelen en vormen van kinderen het 
best kon plaatsvinden. Zij stelt dat kinderen van nature wíllen leren, het zelf en samen wíllen doen, actief wíllen 
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zijn. Kinderen willen graag naar school, zolang het maar niet is stil zitten, luisteren en oninteressante, 
nietszeggende opdrachten doen. Kinderen willen volgens Parkhurst daarbij ‘in charge’ zijn, actief, eigenaar en 
zelfsturend zijn. Ze zijn aandachtig voor onderwerpen die ze interessant vinden en als er ‘voor het echie’ geleerd 
moet worden. 

Waar het doel van onderwijs en opvoeding volgens Parkhurst dus de vorming van fearless human beings is, 
gebeurt dat, volgens haar, het best door kinderen op school al de kans te bieden in een veilige omgeving hiermee 
te experimenteren en ervaring op te laten doen. Op een daltonschool mogen kinderen daarom fearless children 
zijn. Dat is Parkhursts antwoord op de ‘how’-vraag.  

De daltonkernwaarden als onderdeel van onze schoolvisie 
Op basis van het gedachtegoed van Parkhurst en de ontwikkelingen die het daltononderwijs in Nederland 
doorgemaakt heeft, heeft de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) een vijftal daltonkernwaarden geformuleerd: 
zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid (in gebondenheid), reflectie en effectiviteit.  

Deze kernwaarden zijn de pijlers voor onze schoolvisie. ‘Fearless human beings’ zijn immers zelfstandig en 
zelfsturend en ze werken nauw samen met anderen. Ze werken, leven en leren in vrijheid en denken hierover ook 
na (reflecteren), omdat ze ook verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die ze in vrijheid maken. 
Verantwoordelijkheid dragen ze voor zichzelf, voor anderen en voor hun werk en omgeving.  

De daltonkernwaarde effectiviteit slaat vooral op het proefondervindelijke karakter van het daltononderwijs. De 
kennis, vaardigheden en houding die je ontwikkeld moet hebben als verantwoordelijke volwassen, mogen 
kinderen in de veilige context van de school oefenen en uitproberen. Kinderen mogen daarmee experimenten en 
ervaring opdoen. Dit proefondervindelijke karakter van het daltononderwijs is wat Parkhurst bedoelt met haar 
uitspraak dat dalton ‘an efficiency measure’ is. Zo begrijpen en interpreteren wij ook op onze school de 
daltonkernwaarde effectiviteit en zo streven ook wij effectiviteit na in het realiseren van onze, op het 
daltongedachtegoed van Helen Parkhurst geïnspireerde, visie op goed onderwijs na. 

De totstandkoming van onze onderwijsvisie 
De onderwijsvisie is uitgeschreven door de daltoncoördinator en de schoolleider. De visie is tot stand gekomen 
tijdens discussies met het hele schoolteam, die onder andere gevoerd zijn tijdens de daltoncursus die gevolgd is 
in de schooljaren 2015-’16 en 2016-’17.  

De visie van de school is de basis waarmee we ook op microniveau onze praktijk kunnen verantwoorden. Daar 
zal altijd ontwikkeling in blijven. Het vormgeven van de visie in de praktijk is nooit af. De school beschrijft in het 
daltonboek hoe die realisatie eruitziet. Dat boek zien we als een levend document, dat jaarlijks geëvalueerd zal 
worden en waar nodig aangepast. Niet alles van wat we als visie formuleren, is ook al in uitvoering genomen. De 
school en de teamleden zijn in ontwikkeling. Het daltonboek (met als basis ook het schoolplan en het 
schooljaarplan) moet daarom ook gelezen worden als een tijdsdocument. Het geeft de actuele stand van zaken 
weer, waarbij we echter ook aangeven waar we zelf nog verdere ontwikkeling voorzien en in gang gezet hebben.  

Om onze visie te laten zien aan leerlingen, ouders, leerkrachten en bezoekers hebben we deze vertaald in een 
boom. Deze boom is in de hal van de school vormgegeven, zodat we kunnen laten zien hoe onze visie er in de 
praktijk uitziet en niet alleen in het hoofd zit.  

De visie van de school 
Odbs Nijenstein in Zanderweer is een dorpsschool in Noord-Groningen. Voor onze leerlingen vinden we het 
belangrijk dat zij zich als ‘wereldburgers’, als ‘mensen met lef’ ontwikkelen. We bieden onze kinderen kansen om 
ook proefondervindelijk te leren.  

In de beschrijving van onze visie onderscheiden we een vijftal gebieden: (1) een visie op de mens als deelnemer 
in de maatschappij, (2) de school/ het onderwijs, (3) de leraar, (4) de leerling en (5) de leerstof. 

De mens als deelnemer in de wereld 
Alle leerlingen op onze school zijn geboren in de 21e eeuw. In deze eeuw zal de wereld / de maatschappij steeds 
globaler worden (global village), steeds pluriformer en zal hij steeds sneller veranderen. Die globalisering, 
veranderingen en die diversiteit zien wij als kansen en uitdagingen. Tegelijkertijd zijn er grote, soms wereldwijde, 
problemen die om oplossingen vragen, en waaraan onze leerlingen, eenmaal volwassen, mee vorm zullen 
moeten geven. Denk in dit verband aan kwesties rond oorlog en vrede, democratische waarden, ecologie, 
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duurzaamheid, mensenrechten en het eerlijker verdelen van schaars wordende grondstoffen en 
productiemiddelen. 

We willen onze kinderen voorbereiden om als ‘iemand met lef’ actief deel te nemen aan die samenleving. 
Daarmee bedoelen we allereerst dat mensen een gelukkig en tevreden leven leiden, maar ook dat onze leerlingen 
zelfstandige, zelfdenkende en (pro)actieve, ondernemende burgers zullen worden, die in staat zijn tot 
zelfrealisatie doordat ze hun passies en interesses ontdekken en hun talenten ontwikkelen. Het zijn mensen die 
lerend in het leven staan, maar ook als democratische burgers een moraliteit ontwikkeld hebben, die sociaal zijn 
en hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving en die samen – elk naar 
hun eigen vermogen – werken aan het oplossen van (wereldwijde) problemen. 

Bij het realiseren van deze visie zijn wij ambitieus. We kijken naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst. 
Wat onze leerlingen, als toekomstige burgers van deze snel veranderende wereld, nu op school moeten leren, 
heeft direct te maken met hoe wij de rol als toekomstig burger voor hen zien.  

Democratische waarden leren onze leerlingen daarom proefondervindelijk. We hebben daarbij onder andere 
aandacht voor de eigen kinderraad.  

Om betrokken te leven, ondernemend te werken en levenslang nieuwsgierig te blijven leren, is kennis nog nooit 
zo toegankelijk geweest als nu maar ook nog nooit zo gevarieerd en breed. Naast de kernvakken taal en rekenen 
besteden we daarom op school veel aandacht aan vaardigheden die de leerlingen nu goed kunnen gebruiken en 
die ook in hun verdere leven van groot belang zullen zijn. We bedoelen daarmee de vaardigheden als 
samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, 
zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden en informatievaardigheden. Daarom is er op onze school onder 
meer aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden en aan filosofie en processen van creatief denken in het 
bijzonder.  

Ook al is de wereld in Zandeweer rustig en betrekkelijk klein, ook onze leerlingen zullen later in meer of mindere 
mate wereldburgers worden en dat begint met het kennisnemen en actief deelnemen aan de eigen 
gemeenschap. 

Een visie op de school 
Odbs Nijenstein is een openbare school. Daarom worden de uitgangspunten van het openbaar onderwijs ook 
omarmd. We bereiden kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving en willen begrip 
kweken voor andere opvattingen, andere gedachten. Ons onderwijs draagt bij aan verdraagzaamheid en eerbied 
voor de mening van anderen. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert kinderen samen leren, samen 
spelen, samen leven. Bij deze vorm van onderwijs horen een aantal normen en waarden. Wij willen dat iedereen 
zich in onze school veilig voelt en dat we elk ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. We zijn zuinig 
op alle spullen en gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. Elk kind mag zijn wie hij is. 

Het woord school is afgeleid van het Griekse ‘scholé’, dat vrije tijd betekent. Hoe belangrijk het ook is om kinderen 
te kwalificeren, te socialiseren en om leerlingen zich te leren verhouden ten opzichte van de kennis en kunde die 
ze op school leren, er moet voor ons op school ook tijd zijn die niet direct productief is. Tijd die niet perse 
doelgericht hoeft te zijn, waarin kinderen kennis mogen maken, vrij mogen spelen en mogen ontdekken, 
verkennen en experimenteren zonder een direct plan, waar kinderen aandacht kunnen ontwikkelen, interesse 
kunnen opbouwen, met de wereld in aanraking kunnen komen.  

In onze ogen heeft deze essentiële waarde van de school de afgelopen decennia onder druk gestaan door het 
accent op het bedrijfsmatig, economisch productiedenken en het doelgericht en opbrengstgericht werken.   

Visie op de rol van de leraar 
Parkhursts antwoord op de ‘why’-vraag (vorming van kinderen met lef) en haar antwoord op de ‘how’-vraag 
(kinderen op school kinderen met lef laten zijn) willen we op odbs Nijenstein op onze eigen wijze, passend bij 
onze eigen kinderen en onze eigen situatie realiseren. Parkhursts als onderwijzeres op haar eigen school is daarbij 
een voorbeeld. Die verantwoordelijkheid voelen we als team. Daarvoor is nodig dat wijzelf in teamverband 
fearless teachers zijn. We durven als team beredeneerde eigen keuzes te maken. Niet alleen in het onderwijs 
maar ook in de randvoorwaarden.  

Vanuit de bedoelingen het onderwijs afstemmen op individuele leerlingen is de essentie van onze professie. De 
leraar streeft ernaar om binnen het werken met de groep met iedere leerling te zoeken naar een voor elke leerling 
gepersonaliseerde leerweg.  
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Een visie op de (vorming) van de leerling 
In de school maakt het kind kennis met een andere wereld dan thuis, en maakt hij in groepsverband kennis met 
de wereld. Onderwijs stemt weliswaar af op kinderen en start vanuit eigen ervaringen, maar is bedoeld om 
kinderen verder te laten kijken dan de eigen belevingswereld / leefwereld. De school is bedoeld om kinderen 
kennis te laten maken met de grotere wereld. In de optiek van ons daltononderwijs hebben kinderen hiervoor 
een innerlijke drive. Ze willen leren, willen zich ontwikkelen en willen zich vormen. Ze willen zelfstandig worden, 
samenwerken, in vrijheid zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen. Ze willen vooral ook serieus 
genomen worden en betekenisvol leren.   

Kinderen verschillen daarbij van elkaar. Ze verschillen van leeftijd, geslacht, achtergrond, interesses, 
leervermogen, maar in tegenstelling tot de maatschappij, doen die verschillen er in de school niet zo zeer toe. Elk 
kind doet ertoe en mag op onze school zichzelf zijn.  

Een visie op de leerstof 
Een daltonschool is een school waar kinderen zich op een efficiënte en effectieve wijze de basisleerstof (taal, 
lezen, rekenen, wereldoriëntatie) eigen maken. Op odbs Nijenstein nemen de kinderen gekwalificeerd afscheid 
in groep 8.  

Naast dit kwalificeren van leerlingen, vinden we het ook belangrijk dat kinderen gesocialiseerd worden. Ze maken 
deel uit van de gemeenschap en leren op school om te gaan met anderen en hun eigen weg te vinden in het 
samenleven met anderen in de maatschappij.  

Parkhurst gelooft in brede vorming, waarin kinderen kennis en kunde opdoen, leren ontdekken en ervaren waar 
eigen interesses naar uitgaan, maar zich ook leren verhouden ten opzichte van die kennis en kunde. We willen ze 
de vraag leren stellen: “Wat betekent dit, wat ik leer, voor mij?” (subjectivicatie). Hier komt het ultieme doel van 
daltononderwijs naar voren. Het gaat niet alleen om kinderen op een technische manier de kennis en 
vaardigheden te leren waarmee ze zichzelf staande kunnen houden in de wereld, het gaat bij daltononderwijs 
om kinderen te vormen tot personen. 

De rol van de leraar is evident. Hij leidt het kind in de wereld in, instrueert daarbij, maar laat ook ontdekken. Er 
is ook aandacht voor spel en spelend leren.  

Wij streven naar integratie van domeinen en van vakken, bijvoorbeeld in de vorm van projecten en thema’s. De 
wereld doet zich immers niet vak voor vak aan kinderen voor, maar als een geïntegreerde eenheid.  

Het is daarom dat we op school in projecten en meer thematisch willen werken, waarbij kinderen meer 
keuzevrijheid krijgen in vorm en moment van leren (o.a. in de kieskast en op de weektaak).  
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1.2 Leerlingenpopulatie 
Het aantal gewicht leerlingen neemt af. Dat betekent dat steeds meer ouders van onze kinderen minimaal een 
mbo 2 opleiding hebben en dat kinderen thuis mogelijk dus ook meer ondersteuning van ouders krijgen. 
 
2015-2016: 11% 
2016-2017: 8% 
2017-2018: 6% 
2018-2019: 7% 
 
Deze weging wordt per 1 augustus 2019 niet meer gehanteerd. Er is een nieuwe normering voor in de plaats. 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: 
1. het opleidingsniveau van de ouders, 
2. het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school, 
3. het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
4. 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. Dit is in tegenstelling tot de oude maat, 
waarin alleen de leerlingen met het grootste risico op een onderwijsachterstand betrokken werden. De nieuwe 
maat maakt verschillen tussen scholen beter zichtbaar. 
 
ODBS Nijenstein heeft in het schooljaar 2019-2020 onderwijsachterstandsscore 1, schoolweging 31,7.. Dit 
betekent dat wij vrij weinig leerlingen hebben waarvan de ouders voldoen aan de hierboven genoemde criteria.  

 
Zorgzwaarte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overzicht zorgzwaarte ODBS Nijenstein, september 2019 

 
Er is 1 leerling met een indicatie vanuit het cluster 1 onderwijs. Drie leerlingen gaan één dag per week naar de 
plusklas van Lauwers en Eems. Er is één leerling met een arrangement vanuit het cluster 2 onderwijs. Opvallend 
is het hoge percentage  van 28% (landelijk gemiddelde 16%) aantal gescheiden ouders.  

 
Educatieve thuisomgeving 
De thuistaal van de ouders is Nederlands. Er zijn geen tot weinig leerlingen met een migratieachtergrond. De 
leerlingen die instromen komen, op een enkeling na, vanuit de peuterspeelzaal 4min (die ook in het gebouw is 
gehuisvest).  

Kenmerken % 
Aantal jongens 50% 
Aantal meisjes 50% 
Extern onderzoek 11% 
Dyslexie 1,9% 
Dyscalculie 0% 
Diagnose gedrag 9,3% 
Logopedie 3,7% 
Fysiotherapie 0% 
OPP 1,9% 
Hoogbegaafdheid 6% 
NT2 leerlingen 0% 
Contact met CJG 0% 
Kinderen met 
gescheiden ouders 

28% 

LGF REC1 1,9% 

LGF REC2 1,9% 
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Vrije tijdsbesteding – schriftelijk interview onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 (schooljaar 2016-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groep 5/6 Groep 7/8 

Percentage leerlingen dat  thuis nooit leest  17% 25% 

Percentage leerlingen dat <15 minuten thuis leest 33% 25% 

Percentage leerlingen dat ≥15 minuten per dag thuis leest 50% 50% 

 
De meerderheid van de kinderen geeft in een schriftelijke vragenlijst aan wel lid te zijn van de bibliotheek. Alleen 
een klein deel van deze leerlingen gaat ook daadwerkelijk regelmatig naar de bibliotheek. De kinderen in groep 
5 lezen het meeste dagelijks thuis. In groep 6 worden de meeste leerlingen voorgelezen. 50% van de leerlingen 
in de groepen 5 t/m 8 lezen dagelijks meer dan 15 minuten. Uit meerdere taalonderzoeken blijkt dat 15 minuten 
of meer lezen per dag de woordenschat sterk uitbreidt. Van onze leerlingenpopulatie leest echter 50% minder 
dan dit aantal minuten. Dit heeft als effect dat de woordenschat/leesvaardigheid kleiner kan zijn dan het aantal 
zorgleerlingen/gewichtleerlingen impliceert. Dit heeft consequenties voor ons aanbod en onderwijs.  
58% van de kinderen doet buiten schooltijd aan sport. Daarnaast geven ook veel leerlingen aan graag buiten te 
spelen met vriendjes. Gemiddeld kijken zij ongeveer 1 á 2 uur per dag televisie/filmpjes op tablet/pc/telefoon.  
27% van de leerlingen speelt een instrument buiten schooltijd. 
 
Ouders en school  
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 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. We kunnen als school nog meer kritisch kijken waar 
we de ouders in kunnen betrekken. 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 Nijenstein (Kwaliteitsonderzoek en 
managementletter, 2018). Ouders zijn bijzonder positief over de duidelijkheid van de regels op school en het 
contact tussen leerlingen en leerlingen. Ook de sociale omgang wordt als zeer tevreden ervaren. Ouders zijn 
bijzonder positief over het onderwijskundige profiel van de school. Ouders zijn bovengemiddeld goed betrokken 
bij de school, aldus het management, medewerkers en ouders. Deze tevredenheid is hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Ouders zien wat betreft de communicatie nog een aantal verbeterpunten. Zo zou de informatie de 
ze krijgen over wat er op school gebeurt en over hun kind in hun ogen beter kunnen.  
Ouders zijn over het algemeen erg actief bij de feesten en vieringen op school. De activiteitencommissie heeft 
hierin een belangrijke rol.  
 

1.3 Omgevingsanalyse; Wat komt er op ons af? 
 
De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied van techniek, de 
arbeidsmarkt en in het sociale domein gaan in een rap tempo. De huidige trends zullen leiden tot een informatie- 
en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. Van het onderwijs vraagt dit tijdig en 
adequaat inspelen op deze ontwikkelingen. Dit vraagt een grote mate van professionaliteit en flexibiliteit van het 
onderwijs en de mensen die hier werken. 

Kenmerken Gemiddeld  

Aantal leerlingen 100% 

Aantal jongens 61% 

Aantal meisjes 39% 

Aantal kinderen met een abonnement op de bibliotheek 62% 

Aantal minuten zelf lezen thuis per dag 14 

Aantal dagen per week voorgelezen door ouders 1,45 

Aantal kinderen die een abonnement op een tijdschrift hebben 22% 

Aantal kinderen die lid zijn van een sportvereniging 58% 

Aantal kinderen welke een instrument spelen 27% 
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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 ontwikkeling aan gaan 
komen in de komende periode. 
In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) beschrijft de sector vijf 
ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: onderwijs is samen opgroeien, 
onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is samen leren, leraar is een waardevol beroep en 
besturen is een vak.  
De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere onderwijskundige 
ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op het gebied van de zorgplicht en de 
positie van de ouders zijn de inmiddels ervaringen opgedaan. Passend onderwijs vraagt een nog betere 
afstemming tussen alle partijen in onderwijs en zorg. Dit zal de komende periode zeker nog meer aandacht vragen 
om de uitgangspunten van passend onderwijs echt tot hun recht te laten komen. 
De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet alleen gekeken naar 
scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend toezicht voor  scholen die daarboven 
presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. De periodieke risicoanalyse van alle scholen wordt 
aangevuld met bredere en ook meer vooruitkijkende indicaties voor de kwaliteit en de financiën met informatie 
van de scholen en de besturen zelf. Het toezicht wordt geordend op bestuursniveau met oog voor de samenhang 
tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht wordt gedifferentieerd: scholen die risico's vertonen en niet aan de 
basiseisen voldoen, scholen die dat wel doen maar beter kunnen en scholen die al ruimschoots aan de eisen 
voldoen en zich voortdurend verbeteren. In de nabije toekomst zal de waardering van de opbrengsten van het 
onderwijs plaatsvinden aan de hand van referentieniveaus. Daarop zullen we anticiperen.  
De gemeente Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken.  Dat het daarbij zal gaan over de 
samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan te nemen. Tot slot zullen landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra en onderwijs worden vertaald naar de Groningse situatie. 
L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. Het gaat om de 
volgende uitgangspunten: 
 
Veilige en stabiele omgeving 
Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die hen opvangt als het 
tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft. 
 
Ruimte voor ieder individu 
Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten we erkennen, 
respecteren en stimuleren. 
 
Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving 
Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom werken we aan 
goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en leefgemeenschappen. 
 
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen1, die belangrijke input vormen voor de 
afzonderlijke schoolplannen.  
 
Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de beleidsontwikkeling van de 
scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen voort uit een aantal nu-metingen: het 
kwaliteitsbeeld2 (actuele kwaliteit van het basisonderwijs L&E), volgens de visie van L&E PO op kwaliteitszorg3, 
een onderzoek naar de professionele cultuur4, een onderzoek naar de leerresultaten5, de bestuursrapportage 

                                                                 
 
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) 

https://vimeo.com/256645221
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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, voorschools, tussen scholen onderling, het voortgezet 
onderwijs en met andere besturen). 

 
Ontwikkelingen leerlingenaantallen  
Tijdens het fusietraject zijn de volgende verwachte leerlingaantallen benoemd op basis van dat alle leerlingen 
van de Schutsluis mee zouden komen naar de nieuwe fusieschool. Dit is echter niet een realistische trend 
gebleken. 
 
Verwachting tijdens fusietraject: 
2015: 70 leerlingen 
2020: 81 leerlingen 
2025: 71 leerlingen 
 
Huidige leerlingaantallen 

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal leerlingen schooljaar 2019-2020 4 2 12 5 8 5 4 14 54 

Verwacht aantal leerlingen schooljaar 2020-2021 4 4 2 12 5 8 5 3 43 

 
Leerling prognoses volgens DUO: 
2020-2021:45,38 
2021-2022:42,74 
2022-2023:42,81 
2023-2024:42,42 
2024-2025:38,50 
2025-2026:34,59 
 
Toekomst van de school 
Gezien de verwachte leerlingaantallen zal een visie op onderwijs in het dorp Zandeweer moeten worden 
omschreven door en met alle betrokken partijen in de komende schoolplanperiode. Hierin zal o.a. de kwaliteit 
van het onderwijs, de werkdruk, de groepsindeling en de leefbaarheid van het dorp moeten worden 
meegenomen.  
 
Daarnaast zijn hierin de opheffingsnormen van het basisonderwijs cruciaal voor het voortbestaan van de school. 
In de oude gemeente Eemsmond was de opheffingsnorm 26 leerlingen. Ten tijde van het schrijven van dit 
schoolplan zijn de nieuwe normen van de gemeente het Hogeland nog niet duidelijk. Een gemiddelde van alle 
oude gemeenten laat zien: 
 

Gemeente Opheffingsnorm 

Bedum 59 

Eemsmond 26 

De Marne 23 

Winsum 43 

Gemiddeld 38 

 
De nieuwe opheffingsnorm zal naar verwachting rond de 38 leerlingen blijven. Dit wordt in november 2019 
bekend gemaakt.  

                                                                 
 
6 Tevredenheidsonderzoek 2016 en 2018 
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Vve 
Er is op dit moment intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal en de kleuters. Er is regelmatig overleg en 
samenwerking over de onderwijsinhoud. Indien er voldoende VVE leerlingen zijn voor de peuterspeelzaal, zal ook 
de peuterspeelzaal een VVE traject aanbieden op de locatie 4min.  
 

1.4 Interne sterkte en zwakte analyse 
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 in 2016 een zelfevaluatie uitgevoerd, dit heeft geresulteerd in onderstaande sterkte en zwakte 
analyse. Hierin kunnen de volgende onderdelen worden meegenomen: het verbeterplan 2016 -2018, het 
schooljaarplan 2018-2019 en de evaluatie van het schooljaarplan. De zelfevaluatie is op Nijenstein onderdeel van 
het verbeterplan 2016-2018. Voor het verbeterplan zijn diverse uitkomsten gebruikt zoals inspectierapporten, 
visitatierapporten, de uitkomsten van het kwaliteit-/tevredenheidsonderzoek, de analyses van de 
leeropbrengsten, het nationaal cohortonderzoek Onderwijs, klassenbezoeken e.d. 
 
ODBS Nijenstein heeft de volgende vijf stappen doorlopen om tot de sterkte/zwakte analyse te komen: 

• Stap 1: Vastleggen van doelen en standaarden 

• 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.  
 

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.  
De school heeft tijdens de verbeterplanperiode haar doelen concreet geformuleerd. Deze doelen waren gericht 
micro-, macro en mesoniveau. Voor de komende schoolplanperiode zal de school haar onderzoeksvragen en de 
probleemstellingen moeten concretiseren en vernieuwen naar de laatste ontwikkelingen binnen de school. Deze 
zijn in hoofdstuk drie uitgewerkt.  
  

Stap 2: Verzamelen van informatie 
In deze fase verzamelt de school informatie om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes binnen en buiten de 
school. Hiervoor zijn  gebruikt, zie instrumenten bij stap 3. 
 

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, Nationaal Cohort Onderwijs, visitatierapport Daltonvereniging, opbrengsten, kwaliteit van het 
pedagogisch didactisch handelen, kwaliteits-/tevredenheidsonderzoek.  
 
Inspectierapport 
De inspectie heeft 26 juni 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd op ODBS Nijenstein naar aanleiding van het 
oordeel onvoldoende in juni 2016.  
 
Conclusies: 
Nijenstein heeft sinds 2016 de focus gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van het didactisch handelen en 
planmatig werken aan extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Tijdens ons bezoek hebben we 
het resultaat van deze inzet kunnen zien in zowel de lespraktijk als in de zorgadministratie. Uit het 
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leerlingvolgsysteem blijkt dat leerlingen hiervan profiteren, maar dat de resultaten schoolbreed nog wel meer 
aandacht vragen. Tevens is het van belang dat de school haar veiligheidsbeleid evalueert en actualiseert op grond 
van wetgeving. Om meer grip te krijgen op zowel de kwaliteit als op de resultaten is het van belang dat de school 
doorgaat op de ingezette koers. Dit vereist aansturing vanuit onderwijskundig leiderschap. Wij vertrouwen erop 
dat het bestuur ervoor zorgt dat de school haar kwaliteit vasthoudt en waar nodig verder verbetert. Het oordeel 
van de inspectie is nu voldoende. 
 
Nationaal Cohort Onderwijs (doorstroomgegevens) 
De rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs is in 2018 opgesteld (NRO, 2018).  
 
Conclusie: 

 
 
Schoolloopbaan vanaf groep 3 van de instroomcohorten 2009, 2010 en 2011 (NRO, 2018) 

 
61% van onze leerlingen rondt het basisonderwijs binnen onze school onvertraagd af. Van alle leerlingen die in 
groep 3 zijn binnengestroomd, is 4% blijven zitten. 0% heeft een klas overgeslagen en 4% is verwezen naar het 
speciaal onderwijs. Leerkrachten bij ons op school geven 72% enkelvoudige adviezen en 28% dubbele adviezen. 
Jongens lopen over het algemeen minder vaak vertraging op dan meisjes. Leerlingen afkomstig uit gezinnen met 
relatief lage inkomens lopen vaker dan leerlingen uit gezinnen  met een relatief hoog inkomen vertraging op.  

 

 
Schoolloopbaan van onze leerlingen nadat zij onze school hebben verlaten (uitstroomcohorten 2012,2013 en 
2014) (NRO, 2018). 

 
27% van onze leerlingen stroomt na het verlaten van de school door naar het havo of vwo. 73% stroomt uit naar 
het VMBO. Jongens stromen over het algemeen vaker door naar havo of VWO dan meisjes. Leerlingen met een 
migratieachtergrond stromen vaker door naar havo of VWO dan leerlingen zonder een migratieachtergrond. 
Leerlingen afkomstig uit gezinnen met lage inkomens stromen even vaak door naar havo of VWO als leerlingen 
afkomstig uit gezinnen met hoge inkomens.  
 



15 
 
 
 
  Schoolplan 2019 – 2023 

 
 

 

 ODBS Nijenstein  Landelijk 

Migratie  achtergrond (2010 t/m 2017) 0 %  17 % 

Laag  inkomen (2010 t/m 2017) 37%  38% 

Één oudergezin (2010 t/m 2017) 24 %  15 % 

Gemiddelde  eindtoetsscore (2014 t/m 2016) 529,13 535,13 

Gewichtenleerlingen (2014 t/m 2016) 12,08 % 9,58 % 

2014 t/m 2016   

Basisschooladvies VSO/proo 4 %  1,05 % 

Basisschooladvies VMBObb 4 % 7,33 % 

Basisschooladvies VMBO bb/kb 8 % 3 % 

Basisschooladvies VMBO/kb 12 % 11 % 

Basisschooladvies VMBO/kb/gl/tl 16 % 2,60 % 

Basisschooladvies VMBO/gl/tl 24 % 20,74 % 

Basisschooladvies VMBO/gl/tl/havo 4 % 6,66 % 

Basisschooladvies havo 16 % 20,05 % 

Basisschooladvies havo/vwo 0 % 7,40 % 

Basisschool advies vwo 12 % 19,70 % 

Uit: NCO-rapportages van Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek   (NRO, 2018) 
 
Visitatierapport Dalton 
Op 16 november 2017 heeft de Daltonvereniging een visitatie aan de school afgelegd. Het betreft een 1e 
licentieaanvraag na fusie van dalton en niet daltonschool 
 

Conclusies 

• Pijler 1: Vrijheid in gebondenheid 
We hebben een team van onderwijsgevenden gezien dat ook daadwerkelijk als team opereert. De afgelopen jaren 
is er hard gewerkt aan het vormen van een nieuwe school na een fusie van een daltonschool met een reguliere 
school. 
Vanaf het begin is duidelijk geweest dat de school als daltonschool verder wilde. 
De schoolleider en de daltoncoördinator weten  de andere teamleden zo te stimuleren dat bij de verbeteringen 
die moe(s)ten worden doorgevoerd altijd het daltononderwijs uitgangspunt van handelen is geweest. Jullie 
kunnen de kinderen veel meer verantwoordelijkheden geven. Vertrouw er op dat het goed komt. 
 

• Pijler 2: Zelfstandigheid 
Het daltontraject biedt het team structuur om de visie in de praktijk vorm te geven. Door dit samen te doen wordt 
het een door het team gedragen werkwijze. 
Zichtbaar is dat er stap voor stap gebouwd wordt aan het verbeteren van het onderwijs door daltonpijlers uit te 
werken. Een voorbeeld hiervan zijn de taakbrieven die goed samengesteld zijn en waarbij rekening wordt 
gehouden met verschillen tussen leerlingen. Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en kunnen er 
zelfstandig mee werken. De voorwaarden voor zelfstandig werken zijn door de leerkrachten in alle 
combinatiegroepen gecreëerd. 
Planmatig aan het technisch leesonderwijs werken levert de school positieve resultaten op. Hopelijk geeft dit 
vertrouwen in de eigen kijk op het verbetertraject. 
 

• Pijler 3: Samenwerking 
Het team laat op veel manieren en op veel gebieden zien dat ze goed kunnen samenwerken met elkaar, 
leerlingen, ouders en externen  
De basis, respectvol met elkaar omgaan, is stevig  neergezet. Dit zorgt ervoor dat de volgende stappen gezet 
kunnen worden. 
De leerlijn coöperatief leren staat goed uitgewerkt in het daltonhandboek. Het toepassen zal nog in praktijk 
gebracht moeten worden. Dit behoeft nog aandacht.  ‘Zien’ levert inzicht in hoe kinderen het pedagogisch klimaat 
ervaren; met deze gegevens kunnen leerkrachten zo nodig in gesprek gaan met leerlingen. Het team staat open 
voor de ideeën van elkaar, van de leerlingen en ouders. 
Dit zorgt voor een actieve gemeenschap met mensen die zich inzetten voor verbeteringen.  
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De kapstokregels geven duidelijke kaders voor het omgaan met elkaar en dragen bij aan een goede sfeer. De 
methode Kwink is dit schooljaar nieuw. Er is nog te weinig ervaring mee op gedaan om het effect te beschrijven. 
School beschikt over een kinderraad die regelmatig vergadert en meedenkt. Ze voelen zich gehoord. 
 

• Pijler 4: Reflectie 
Leerlingen plannen het taakwerk en kijken hun werk na.  
In de kleutergroepen is een prachtig begin gemaakt met een kind portfolio. Hierin worden ook doelen 
aangeboden. Dit is een mooi voorbeeld. 
Voor leerlingen moet het inzichtelijker worden welke doelen er behaald moeten worden, pas dan kan er beter 
gereflecteerd worden.  Leerkrachten reflecteren wel met de kinderen, maar dit is nog vrij algemeen en klassikaal. 
Reflectiekaarten zijn wel aanwezig (7/8). Het werken met reflectiekaartjes hebben we niet in de praktijk gezien. 
Als de leerkrachten de te bereiken doelen voor de kinderen meer met de kinderen gaan bespreken, zal de reflectie 
waarschijnlijk zinvoller en effectiever worden. 
Op schoolniveau zou het helpen om (meer) bij elkaar in de groep te kijken, Bijvoorbeeld middels flitsbezoekjes. 
Momenteel komen de IB’er, de daltoncoördinator en de schoolleider regelmatig een kijkje nemen. Dalton staat 
regelmatig op de agenda. 
De school beschikt op papier over een leerlijn reflectie. Dat is een mooie basis om het naar de praktijk te vertalen. 
 

• Pijler 5: Effectiviteit/doelmatigheid 
De leerlingen hebben een goede werkhouding. De voorwaarden om effectief te werken zijn aanwezig. In de 
klassen heerst een goede werksfeer. 
Het gebruik van de hal kan effectiever. Meerdere kinderen geven aan dat er behoefte is aan rustige (stille) 
werkplekken. Kinderen kunnen hier misschien in meedenken. 
Het bieden van passende zorg aan de leerlingen is de afgelopen jaren  
sterk verbeterd. Er is een verbeterplan aanwezig en dit wordt gemonitord door de inspectie, PO raad en bestuur. 
Er wordt gedifferentieerd binnen de taak. Zorg vindt veelal binnen de groep plaats. 
 

• Algemene conclusie 
Alles wat op papier staat moet de komende tijd vorm krijgen. 
Het visitatieteam heeft er het volste vertrouwen in dat de school de komende jaren zal werken aan een nog 
betere daltonschool. Nijenstein is dalton, wil dalton zijn en zal dalton blijven. 
Een gedegen daltonboek is aanwezig en vormt een goede basis voor de komende jaren. Dalton staat regelmatig 
op de agenda. Iedere keer staat een kernwaarde centraal. 

 
Opbrengsten; bevindingen en conclusie 
Conclusies 

• Schoolresultaten cito eindtoetsen 
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ODBS Nijenstein 
(Ongecorrigeerde 
scores) 

Aantal 
leerlingen 

9 8 12 2 

Score  524,8  522,9 534,9 547 

  11% gewichtleerlingen 
 
Ondergrens: 533,5: 
 

8% gewichtleerlingen 
 
Ondergrens 534,0 

6% gewichtleerlingen 
 
Ondergrens 534,3 

7% gewichtleerlingen 
 
Ondergrens 534,2 
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• 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 5(1<) 7 (1<) 8 20 8 24  

17/18  3 5 (1<) 5 (1<) 13 11 33  

18/19 0 0 0 0 1 3  

Samen    33  60 55% 

 

 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 2 0 0 2 8 24  

17/18  8 5 5 18 11 33  

18/19 1 1 1 3 1 3  

Samen    23  60 38% 

 

Totalen over 3  jaar: 
Nijenstein:     55% 1F + 38 % 1S/2F = 93 %          (Gemiddelde schooljaren 16/17- 17/18-18/19) 
Landelijk gemiddelde:  37 % 1F  + 58 % 1S/2F = 95 % 
Schoolweging 31/32: 85% 1F of hoger (Nijenstein: 93%), 1S/2F: 45,5% (Nijenstein 38%) 
 
We scoren voor 1F boven het landelijk gemiddelde en voor wat betreft 1S/2F onder het landelijk gemiddelde. 
Gezien onze schoolweging scoren we bovengemiddeld op 1F en beneden gemiddeld op 1S/2F.  
Gemiddeld zitten we net iets onder het landelijk gemiddelde.  
 
Je zou kunnen constateren dat bij ons de lessen vooral worden gegeven om het niveau van 1F te halen. In de 
komende periode zal er meer gekeken moeten worden naar de leerlingen die iets meer kunnen, zodat het niveau 
van 2F/1S vooruit kan gaan.  

 
• Tussenopbrengsten 
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• De groepen zijn klein waardoor het resultaat met een lage score van 1 leerling wordt beïnvloed (het 
uitroepteken achter de groep geeft aan dat er minder dan 3 leerlingen in de klas zitten).   

• In de verschillende groepen hebben wisselingen plaatsgevonden qua leerlingen door verhuizing of 
vertrek naar een andere school, hierdoor is er geen zuivere vergelijking mogelijk tussen de voorgaande 
schooljaren en het huidige schooljaar  

• Het Technisch Lezen is een aandachtspunt. Hier moet op schoolniveau in geïnvesteerd worden. Zie ook 
hoofdstuk 3 voor de uitwerking.   

 
Tevredenheidsonderzoek 
In het najaar van 2018 is een tevredenheidsonderzoek afgenomen door B en T organisatieadvies onder 
leerlingen, ouders en medewerkers. 
 

• Conclusies 
 
Rapportcijfer 
Het gemiddelde rapportcijfer wordt vastgesteld aan de hand van één vraag: welk rapportcijfer geef 
je de school? Ouders die aan het onderzoek deelnamen zijn op basis van hun gemiddelde 
rapportcijfer positiever dan in 2016 en dit gemiddelde cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. 
Leerlingen in groep 6, 7 en 8 zijn in hun rapportcijfer ook positiever dan kinderen van andere 
basisscholen in Nederland gemiddeld en iets positiever dan in 2016. 
  
 
 
Gemiddelde score 
 De gemiddelde score is berekend op basis van de antwoorden op alle stellingen in het 
onderzoek. Leerlingen zijn iets positiever dan in 2016 en positiever dan op andere basisscholen 
in Nederland gemiddeld. Ouders zijn ongeveer even positief als in 2016 en aanzienlijk meer 
tevreden dan het landelijk gemiddelde.  
 
De stellingen worden gescoord op een vierpuntsschaal:  
1- Oneens  
2- Meer oneens dan eens  
3- Meer eens dan oneens  
4- Eens  

 
Waar zijn we trots op?  
• Leerlingen uit groep 6, 7, 8 geven aan dat zij zich prettig voelen op school, een leuke klas hebben en zich veilig 
voelen op school. Ook ouders zijn positief over de sfeer op school.  
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• Ouders zijn met name tevreden over de opvoedkundige aanpak van de ODBS Nijenstein. Ouders zijn hier 
positiever over dan in 2016 en dan op andere basisscholen gemiddeld.  
• Leerlingen en ouders zijn tevreden over het onderwijs op school. Leerlingen zijn met name positief over de 
positieve feedback die leerkrachten aan hen geven en ouders zijn zeer te spreken over het heldere 
onderwijskundige profiel van de school.  
• Zowel ouders als leerlingen zijn positief over de interactie tussen leerlingen en leerkrachten en geven aan dat 
de mening van leerlingen goed meetelt op school.  
• Ouders zijn ook zeer tevreden over de manier waarop ze door leerkrachten betrokken worden bij het 
onderwijsleerproces van hun kind. Ze zijn hier positiever over dan in 2016.  
 
 
Aandachtspunten  
• Leerlingen zijn over het algemeen tevreden over de lessen op school. Ze zijn alleen iets minder tevreden over 
de uitleg van de juf of meester wanneer we dit vergelijken met het landelijk gemiddelde.  
• De manier waarop de school optreedt bij pestgedrag, daar lijken de leerlingen iets kritischer over te zijn 
wanneer we dit vergelijken met de mening van leerlingen op andere scholen. Toch zijn de leerlingen hier wel veel 
positiever over dan in 2016.  
• Ouders zijn over het algemeen tevreden en ongeveer even positief over de school als in 2016. De ouders die 
aan het onderzoek deelnamen zijn positiever over de school dan in 2016. Zij zijn daarbij iets kritischer over het 
onderwijsleerproces op de school en in het specifiek over de mate waarin de lesstof aansluit bij het niveau van 
de leerlingen. Ook zijn ze kritischer over de mate waarin leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen.  
 
Samenvatting klassenbezoeken; bevindingen en conclusie 
In het schooljaar 2016-2017 en 2018-2019 zijn meerdere klassenbezoeken uitgevoerd. In het schooljaar 2016-
2017 zonder kijkwijzer, in 2018-2019 met kijkwijzer met negen indicatoren. De negen indicatoren* zijn hierin 
leidend om tot goed onderwijs te komen zijn de volgende:  

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. 
 
Hieronder de globale bevindingen en conclusies: 
 

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

Alle leerkrachten zij vriendelijk, open maar ook duidelijk naar de leerlingen toe. Er zijn eigenlijk geen 
ordeverstoringen waargenomen. De leerlingen gedragen zich respectvol naar elkaar en naar de leerkracht toe. 
Tijdens de klassenobservaties was te zien dat het pedagogisch klimaat in alle klassen erg fijn en warm is. In alle 
klassen is een uitdagende en rijke leeromgeving.  

 

2. Effectief benutten van onderwijstijd 

De lessenvoorbereidingen zijn goed. De dagplanningen staan op het bord, in de groepsmap is een overzicht te 

vinden van de planning voor die week. Vanaf groep 3 hebben de kinderen ook allemaal een dag-/weektaak. De 
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lessen verlopen volgens een adequate planning volgens de weektaak/weekplanning, met een duidelijke en 

effectieve opbouw in de lessen. De instructie is evenredig verdeeld over de verschillende (combinatie)groepen. 

 

3. Taakgerichte sfeer 

De kinderen lijken in alle groepen goed te weten wat er van ze verwacht wordt. Ze zijn over het algemeen 
taakgericht aan de slag. De groepsadministratie is uitgebreid: er is een weektaak/-weekplanning en er is een 
logboek van de dag waarin de bijzonderheden van de leerlingen uitgebreid aan bod komen. De leerlingen leren 
effectief om te gaan met uitgestelde aandacht. In alle klassen is een zgn. vraagtekenblokje en als leerlingen niet 
gelijk geholpen kunnen worden of niet verder kunnen, dan pakken ze hun weektaak. 

 

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

De lessen zijn over het algemeen nog vrij leerkrachtgestuurd. De leerkrachten ‘werken hard’, de leerlingen 
volgen. Er is nog weinig echte interactie tussen de leerlingen, bv. door coöperatieve werkvormen. In meerdere 
klassen wordt niet even gedifferentieerd lesgegeven. Vooral bij de plusleerlingen kan nog meer gekeken worden 
of zij sneller zelf aan het werk kunnen. Hierdoor zou de effectieve werktijd voor deze leerlingen nog verhoogd 
kunnen worden.  
 

5. 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 worden weinig coöperatieve werkvormen ingezet waardoor de 
leerling minder betrokken is. 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 heel uitvoerig gedaan, maar ook hier zie je weer dat de 
leerkracht heel hard werkt, terwijl je dit bij de leerlingen niet terug ziet. Ook hierin speelt het aanbieden van een 
andere werkvorm een rol, waardoor de leerlingen aangespoord wordt om mee te denken en actief mee te doen. 
 

6. Systematisch volgen van vorderingen 

De onderwijsbehoeften staan goed beschreven in het PDGO. Het logboek wordt goed bijgehouden. Deze kan nog 
wel anders worden ingezet: wat betekent wat je vandaag met de leerling(-en) hebt gedaan voor je onderwijs van 
morgen? Nu is het veelal een beschrijving van hetgeen wat gedaan is.  
Er wordt dagelijks nagekeken en toetsen worden volgens afspraak afgenomen en bijgehouden. 

 

7. 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). Aan de doelen welke in de les worden benoemd of op de doelenposter staat beschreven wordt in de 
verwerking ook gewerkt. Hierin zouden nog wel meer keuzes kunnen worden gemaakt door de leerkracht: is de 
opdracht in het werkboek wel echt doelmatig, zinvol en effectief? 

 

8. Leerlingen zijn actief betrokken 

Leerlingen zijn taakgericht aan het werk. Door de dag- of weektaak weten ze wat ze moeten doen en gaat er 

weinig leertijd verloren. De leerlingen kijken zelf ook actief op hun weektaak wat ze kunnen gaan doen. 

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 terug vallen.  

 

9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces 

Leerlingen weten goed waar ze aan toe zijn door middel van de weektaak en de weekplanning. Leerlingen weten 
hierdoor wat ze kunnen doen en zijn hier (indien mogelijk) ook zelf verantwoordelijk voor. In het schooljaar 2018-
2019 is begonnen met het werken met doelenposters. Leerlingen kunnen op deze doelenposters aan het begin 
van een blok aangeven in hoeverre ze de doelen al beheersen, dit wordt halverwege het blok en aan het einde 
van het blok nogmaals gevraagd. Hierdoor leren ze meer reflecteren op zichzelf en krijgen ze meer 
verantwoordelijkheid  en inzicht in hun eigen leerproces.  
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Stap 4: Interpreteren en reflecteren 
In de vorige stap is de informatie verzameld. De volgende stap legt een verband tussen de verzamelde gegevens 
en zoals de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de afstand van de eigen positie verder toe door onder 
andere te reflecteren op het eigen handelen en de context van de school. 
 
Pedagogisch-didactisch handelen: 
De school heeft ingezet op het cyclisch en planmatig werken vanuit het handelingsgericht werken. Het is een 
systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de 
basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften 
het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. Deze werkwijze is geïmplementeerd in de 
school en heeft er toe geleid dat er op een andere manier wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Gekoppeld aan het handelingsgericht werken zijn de groepsplannen, waarin beschreven wordt welke 
doelen je nastreeft voor ieder kind. Het is gebleken dat het werkdocument was maar dat het werd ervaren als 
een administratieve last. Om deze administratie voor leerkrachten te verminderen en de onderliggende doelen 
te versterken gaan we de komende jaren opbrengstgericht- en passend onderwijs (OPO) verder uitwerken in de 
school.  
We gaan werken vanuit een gezamenlijk onderwijsplan voor de basisvakken waarbij  wordt uitgegaan van de 
landelijke 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. 
We starten in het jaar 2019- 2020 met het onderwijsplan voor technisch lezen, daarna spelling, rekenen en 
begrijpend lezen. 
 
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: 
‘Kwink” in te zetten. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en 
mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op 
school) en de kracht van een veilige groep.  
 
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 opbrengstgericht passend onderwijs zijn: 
• Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 
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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. 
• Middenmoot 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. 
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, didactiek en differentiatie 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 bezien van het aanbod is een continu proces. Ieder jaar bekijken we of het aanbod voldoet voor onze 
leerlingen en het gewenste resultaat biedt. Indien nodig stellen we dit bij. In de periode van het verbeterplan 
(2016-2018) zijn alle kernvakken opnieuw geïmplementeerd. Die implementatie ging hand in hand met het 
opdoen van didactische vaardigheden en het maken van schoolbrede afspraken (en hier ook allemaal naar 
handelen). In het schooljaar 2019-2020 zullen weer alle kernvakken bij langs moeten worden gegaan: voldoet 
ons onderwijs nog aan wat onze leerlingen nodig hebben en doen we nog allemaal wat we hebben afgesproken? 
In het schooljaar 2019-2020 starten we vanaf groep 4 t/m 8 met Snappet. Eerst werken we hier alleen met 
rekenen aan, in dit schooljaar moeten we gaan onderzoeken of we ook de rest van de kernvakken via Snappet 
gaan aanbieden.  
 
Schoolklimaat/ condities 
Uit de tevredenheidsenquetes blijkt dat de leerlingen, ouders en leerkrachten het klimaat op school waarderen. 
Leerlingen geven aan dat zij zich prettig voelen op school, een leuke klas hebben en zich veilig voelen op school. 
Ook ouders zijn positief over de sfeer op school.  Ouders zijn met name tevreden over de opvoedkundige aanpak 
van de ODBS Nijenstein. Zowel ouders als leerlingen zijn positief over de interactie tussen leerlingen en 
leerkrachten en geven aan dat de mening van leerlingen goed meetelt op school.  
De inspectie gaf bij het onderzoek in 2018 aan dat het veiligheidsbeleid geactualiseerd moest worden. Zo moest 
de school meer werk maken van het voorkomen van pesten. Ook moest duidelijker zijn wie verantwoordelijk is 
voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid en bij wie leerlingen terecht kunnen als het gaat om pesten. 
Ondertussen zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt. Het gebruik van de methode voor sociaal-emotionele 
vorming ‘Kwink’ en de hierover gemaakte afspraken schoolbreed zijn hierin een belangrijke stap. 
 
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 datamuurbespreking plaats, waarin de opbrengsten worden besproken en waaruit 
verbeterpunten worden geformuleerd voor de komende periode. 
Tijdens de datamuur bespreking 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.  
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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 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 door te kijken naar de vaardigheidsgroei per vak en per groep. Hiermee krijgen de 
groepsleerkrachten direct inzicht in de onderwijskundige consequenties op school- en groepsniveau. Hiermee 
wordt een goed inzicht gekregen in de opbrengsten en onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen; de 
hoogst-, de gemiddelde en laagst scorende leerlingen 
 
De eindopbrengsten van 2017-2018 en 2018-2019 voldoen aan de inspectienormen. De ambitie is om dit zo te 
houden de komende schoolplanperiode. De tussenopbrengsten laten wisselende resultaten zien. Door de kleine 
groepen is de analyse op schoolniveau lastig. Één leerling kan soms al het verschil geven tussen onvoldoende of 
juist hele positieve tussenopbrengsten bij een groep of niet. Dit betekent dat we onze tussenopbrengsten zeer 
zorgvuldig analyseren: zeggen deze opbrengsten ons iets over de groep leerlingen of over onze wijze van 
lesgeven? Wat wel opvalt zijn de lage opbrengsten op het technisch lezen in het schooljaar 2018-2019. We scoren 
voor 1F boven het landelijk gemiddelde en voor wat betreft 1S/2F ver onder het landelijk gemiddelde. Gemiddeld 
zitten we net iets onder het landelijk gemiddelde. De komende schoolplanperiode moeten we gaan kijken 
waarom we zo ver onder het niveau 1S/2F scoren en wat dit betekent voor ons onderwijsaanbod. 
 
Conclusie: 
Door cyclisch te werken en te kijken naar opbrengsten zien we een kwaliteitsverbetering van de didactische 
leerresultaten 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 planmatig werken willen wij de komende jaren 
vertalen in onderwijsplannen waarin afspraken over interventies op school- groeps- en leerlingniveau 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 (de kleine zorgcyclus). 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.  
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Reflectie vanuit de analyse: 
Vanuit alle verzamelde data zijn er de volgende overeenkomsten en belangrijkste pijlers te benoemen: 
 

1. Toekomst van de school 
Gezien de verwachte leerlingaantallen zal een visie op onderwijs in het dorp Zandeweer moeten worden 
omschreven door en met alle betrokken partijen in de komende schoolplanperiode. Hierin zal o.a. de kwaliteit 
van het onderwijs, de werkdruk, de groepsindeling, de sociale ontwikkeling van de kinderen en de leefbaarheid 
van het dorp moeten worden meegenomen. Daarnaast zal door deze commissie onderzocht kunnen worden wat 
de mogelijkheden zijn om leerlingen aan te trekken. 
 
Daarnaast zijn hierin de opheffingsnormen van het basisonderwijs cruciaal voor het voortbestaan van de school. 
In de oude gemeente Eemsmond was de opheffingsnorm 26 leerlingen. Ten tijde van het schrijven van dit 
schoolplan zijn de nieuwe normen van de gemeente het Hogeland nog niet duidelijk.  
De nieuwe opheffingsnorm zal naar verwachting rond de 38 leerlingen blijven. Dit wordt in november 2019 
bekend gemaakt.  
 
Leerling prognoses volgens DUO: 
2020-2021:45,38 
2021-2022:42,74 
2022-2023:42,81 
2023-2024:42,42 
2024-2025:38,50 
2025-2026:34,59 
 
 

2. Didactische verdieping 
Te weinig leerlingen halen het niveau van 2F/1S op rekenen en taal. Uit de klassenobservaties blijkt dat 
leerkrachten vooral hard aan het werk zijn, het onderwijs kan minder leerkracht gestuurd, vooral voor de 
plusleerlingen. Plusleerlingen kunnen een beter gedifferentieerd aanbod krijgen.  
De inspectie geeft aan (juni 2018) dat de leraren de lesstof beter uitleggen dan eerder en de leerlingen meer bij 
de lessen betrokken zijn dan in 2016. Ook gebruiken de leraren de gegevens van leerlingen beter bij de 
voorbereiding en uitvoering van de lessen. Mooi is dat de school een heldere aanpak heeft voor leerlingen die 
meer kunnen.  
Uit het tevredenheidsonderzoek van najaar 2018 blijkt dat de leerlingen zijn over het algemeen tevreden zijn 
over de lessen op school. Ze zijn alleen iets minder tevreden over de uitleg van de juf of meester wanneer we dit 
vergelijken met het landelijk gemiddelde.  Ouders zijn over het algemeen tevreden en ongeveer even positief 
over de school als in 2016. De ouders die aan het onderzoek deelnamen zijn positiever over de school dan in 
2016. Zij zijn daarbij iets kritischer over het onderwijsleerproces op de school en in het specifiek over de mate 
waarin de lesstof aansluit bij het niveau van de leerlingen. Ook zijn ze kritischer over de mate waarin leerlingen 
worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. De Daltonvisitatie van het najaar 2017 geeft aan dat we de  
kinderen meer verantwoordelijkheden kunnen geven. De leerlijn coöperatief leren staat goed uitgewerkt in het 
daltonhandboek. Het toepassen zal nog in praktijk gebracht moeten worden. Dit behoeft nog aandacht.   
Leerkrachten reflecteren wel met de kinderen, maar dit is nog vrij algemeen en klassikaal. 
Je zou kunnen constateren vanuit deze verschillende data dat bij ons de lessen vooral worden gegeven om het 
niveau van 1F te halen. In de komende periode zal er meer gekeken moeten worden naar de leerlingen die iets 
meer kunnen, zodat het niveau van 2F/1S omhoog kan gaan. Hierin zullen we moeten kijken naar ons aanbod, de 
differentiatie en de didactiek voor alle groepen leerlingen.  
 

Stap 5: Het nemen van beslissingen 
Zie hoofdstuk 3 
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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 Belangrijkste zwakten school Belangrijkste kansen Belangrijkste 
bedreigingen  

P
e
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sc
h

 

d
id

ac
ti

sc
h

 h
an

d
e

le
n

 • Pedagogisch handelen 

• Onderwijsidentiteit 

• Stabiel team 

• Rust in de klassen 

• Goede effectieve lestijd 

• Monitoring resultaten 

• Aanbod aangepast op 
leerlingpopulatie 

• Inzet onderwijsplannen 

• Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen leerproces 

• Feedback geven 

• Daltononderwijs 

• Professioneel team 

• Veel gebroken 
gezinnen 

A
an

b
o

d
 

• Thematisch (zoveel 
mogelijk betekenisvol) 
onderwijs 

• Veel inzet op 
taal/rekenen/lezen 

• Mogelijkheid plusklas 

• Onderbouwd keuzes maken 
in het aanbod (welk aanbod 
doet ertoe voor onze 
leerlingen?) 

• Aanbod 2f/1S leerlingen 

• Gebruik Snappet 
(geven van 
feedback) 

• ICT kennis en 
werking 

O
p

b
re

n
gs

te
n

 

• Eindopbrengsten 
voldoen aan de 
inspectienormen 

• Kwaliteit van de 
leerkrachten 
 

• Inzicht welke groepen 
leerlingen profiteren van 
het onderwijs 

• Tussenopbrengsten 
wisselend van resultaat 

• Technisch lezen 

• Vertrouwen en 
samenwerking 

• Professionele 
attitude team 

• Ervaren team 

• Schoolanalyse 
tussenresultaten 
door kleine 
groepen sterk 
flucturerend 

 

Sc
h

o
o

lk
lim

aa
t/

co
n

d
it

ie
s 

• Samenwerking 
peuterspeelzaal 

• Duidelijke schoolregels 

• Veiligheid 

• Sfeer 

• Rust en orde 

• Kinderraad 

• Hulpvaardige ouders 

• Werkdruk (administratief en 
het werken in 
triocombinatiegroepen) 

• Nieuw meubilair / 
inrichting school 

 

• Krimp 

• Trio 
combinatiegroepen  

• Verzwaring van 
de populatie 
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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 3 (via Snappet vanaf 
groep 4) 
Met sprongen vooruit 

Nederlandse taal 
 

Algemeen/Spelling/Woordenschat Alles in 1/Alles apart 

Nederlandse taal 
 

Lezen – aanvankelijk Veilig leren lezen (maanversie) 

Nederlandse taal 

 

Lezen – technisch Methode ‘Nijenstein’ 

Nederlandse taal 

 

Schrijven Pennenstreken - blokschrift 

Nederlandse taal 
 

Begrijpend lezen Alles in 1 

Engels 
 

 Alles in 1 

Geschiedenis 
 

 Alles in 1 

Aardrijkskunde 
 

 Alles in 1 

Natuur 

 

 Alles in 1 

Techniek  Alles in 1 

Verkeer  Alles in 1 

Creatieve vakken  Alles in 1 

Alle vakken voor 
kleuters (groep1/2) 
 

 Schatkist -3e editie 
Fonemisch bewustzijn 

Sociale vaardigheden 
en burgerschap en 

sociale integratie 
 

 Kwink 

Bewegingsonderwijs  Groep 1/2: Schatkist 

Groep 3 t/m 8: Bewegingsonderwijs op de 
basisschool 
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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) 

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 word gekeken of er bijstellingen plaats moeten vinden. 

• De leerkrachten houden een groepsadministratie bij (o.a. toetsing/zorg/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 Alles in 1, bij de Kwink lessen 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.  
 

2.2 Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 
 

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

 
Basisondersteuning 
Het is de taak van onze school om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Hierin staat het handelen van de 
leerkracht centraal. Het is immers de leerkracht die de ondersteuning en/of uitdaging aan de leerling kan bieden 
en die het snelst kan signaleren of een leerling iets extra’s nodig heeft. 
Om de leerkracht hierbij te ondersteunen heeft de school een duidelijke structuur en organisatie van de 
leerlingenzorg nodig. 
 
Een duidelijke structuur  
Voor een goede uitvoering heeft onze school een werkend systeem nodig, dat herkenbaar is in het dagelijks 
handelen van de leerkracht. Door dat systeem kunnen we vroegtijdig in kaart brengen welke leerlingen extra 
ondersteuning of uitdaging nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. 
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 Leerkracht Interne begeleider Administratie Externe deskundig-
heid en BOT7 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling dossier 
 
Ontwikkelings-perspectief 

Leerkracht-niveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling-niveau 

Onderzoeken 
 
 
 
 

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

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

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

Gedrags-
deskundige 
 
Orthopedagoog 
 
 
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 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Doelen stellen en 
plannen 

Doelen en planning 
nav reflectie. 

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

Administreren in: 
 
Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopedagoog 
 
 

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 
 
 

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

Stap in de 
HGW 
cyclus 
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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  
▪ 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. 
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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.  
 
Administratie 
Alle administratie die de leerkracht bijhoudt , moet eraan bijdragen dat de leerkracht de vijf fases van 
de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en overdraagbaarheid van de gegevens 
en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  
 
Korte zorgcyclus 
De korte zorgcyclus is de administratie behorend bij het dagelijkse onderzoek dat de leerkracht verricht 
op leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een leerling of groep in opvalt of uitvalt. Dit 
doet de leerkracht door te kijken naar vaardigheden, vakdidactiek en leerstijl. De leerkracht gebruikt 
hiervoor de methode-onafhankelijke toetsen, de methodegebonden toetsen, de observaties en 
gesprekken. 
De leerkracht beschrijft  hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar eigen handelen en 
de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 
 
Grote zorgcyclus 
De grote zorgcyclus is de administratie behorend bij de lange termijn planning. De leerkracht noteert 
naar aanleiding van de korte zorgcyclus welke afwijkende /extra doelen gesteld worden voor een 
leerling of een groepje leerlingen. Deze planning staat in relatie met de korte zorgcyclus en de 
weekplanning. Naderhand wordt de evaluatie beschreven in de grote zorgcyclus aan de hand van de 
bevindingen in de korte zorgcyclus. 
 
Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen worden drie 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. 
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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 
- Ingescande leerlingengegevens.  

 
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 
Leerlingen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere curriculum van de 
school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet vastgesteld zijn dat de leerachterstand 
veroorzaakt is door een kindkenmerk en niet door een schoolkenmerk. 
De school wil dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom en tussendoelen 
worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg worden beschreven in het 
ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend gegeven wordt op de onderwijsbehoefte van 
deze leerling. 
 
Externe deskundigheid 
Een extern deskundige (bovenschoolsondersteuningteam [BOT] of eventueel een andere) wordt ingezet 
om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van de zorgcyclus. Dit kan bijvoorbeeld bij 
de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering of de evaluatie. 
 
De schoolleider/directeur 
Een krachtig schoolleider /directeur ondersteunt de onderwijsondersteuningsstructuur door de 
ontwikkeling van kinderen als 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 
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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 Nijenstein 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 nu toe kunnen we dit voorkomen door preventieve interventies met 
behulp van externe deskundigheid.  
Nijenstein wil graag een plek blijven bieden aan deze diversiteit. 
 
Interne ondersteuning 
Twee maal per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de IB-er en het BOT. De acties die 
daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  
 
Externe ondersteuning 
De leerlingen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden (cluster 2) in 
aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra ondersteuning.  
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2.3 Kwaliteitszorg 
 

Handboek 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school vormgeven. Binnen L&E 
PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om die kwaliteit te waarborgen, hebben we 
sectorbreed een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Handboek Kwaliteit en 
vormt de uitwerking van onze visie op kwaliteitszorg8.  De kern is dat we elkaar scherp houden op de 
dingen die we doen en dat we regelmatig stil staan bij wat we doen. De scholen afzonderlijk evalueren 
frequent de opbrengsten van het onderwijs in relatie tot het onderwijsleerproces. De uitkomsten van 
deze evaluaties worden geagendeerd in de voortgangsrapportages en –gesprekken met het bevoegd 
gezag.  
 
Evaluatie onderwijs en leren 
Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met de 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 Nijenstein bestaat uit een drietal stappen: 
➢ het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 
➢ het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 
➢ het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 

 
In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een heldere visie en missie 
zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 
 
Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. Nog geen gemeengoed 
is het dat de school onderzoekend reflecteert op haar schoolbeleid, door middel van een kwalitatief 
hoogwaardige, integrale zelfevaluatie (zie paragraaf 3.1; schoolklimaat/condities ). In een dergelijke 
zelfevaluatie gebruikt de school verschillende instrumenten9. De komende schoolplanperiode zal de 
school, in samenwerking met de 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.  
 
De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van beleidsvoornemens. De derde stap 
in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die beleidsvoornemens uit in concrete doelen en voorziet in 
interventies en strak uitgelijnde implementatiestappen om de gewenste kwaliteitsverbetering 
daadwerkelijk te realiseren. Evaluaties, de zogenoemde periodieke schoolbezoeken, moeten er voor 
zorgen dat de school op koers blijft en dat het verbeterproces op tempo blijft. 

 
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. Nijenstein onderscheidt 
passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van afspraken, regels, planning, 
toetsafnames, werkwijzen etc. Deze zijn in elke groepsmap, bij het tabblad “regels en afspraken”, te 
vinden. 
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In de afspraken staat 
beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve borging uitvoert. Van alle 
borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een terugkoppeling plaats, eventueel wordt meteen 
aangeven hoe een tekortkoming wordt hersteld.  

                                                                 
 
8 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
9 Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse 
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Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch didactisch handelen 
permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze onderdelen nooit in een fase van borging 
komen, maar zich voortdurend in de implementatiefase bevinden.  

 
Didactisch handelen 
Een leerkracht moet de vakinhoud en -didactiek van meerdere vakken geïnternaliseerd hebben. Het 
uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook omdat de inzichten vanuit de didactiek aan 
verandering onderhevig zijn. De instructievaardigheden van leerkrachten10 staan permanent onder de 
aandacht van de school. Het gaat daarbij om algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis en 
vaardigheden die per vakgebied 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. 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 Kwink. Om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen systematisch te kunnen volgen, maken wij gebruik van ZIEN. Elk jaar 
nemen we een enquête af bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8. In deze vragenlijst staat een veilig 
klimaat, pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het personeel wordt eens in de twee jaar 
gevraagd naar hun welbevinden en veiligheidsbeleving. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat we ons 
beleid moeten bijstellen, zullen we dit uiteraard doen.  
 
Evaluatie opbrengsten 
We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: 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 

                                                                 
 
10 Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E 
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voordat er een integraal onderzoek(je) –een zelfevaluatie-  aan vooraf is gegaan. De opbrengsten worden 
dan in samenhang gebracht met het aanbod, tijd, leerkrachthandelen, ondersteuning en de condities.  
 
Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 
De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn schoolplan – jaarplan, de 
periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van evaluaties (Q-gesprekken).  
De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het vorige 
schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in jaarplannen. Elk jaar maakt de school 
een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden opgenomen. De evaluatie van het jaarplan 
vindt in eerste instantie plaats met het team. De resultaten hiervan worden weergegeven in een 
rapportage, die besproken wordt in een periodiek schoolbezoek.  
 
In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van onderwijs en kwaliteit: 
➢ Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de voortgang; 
➢ Leerlingaantallen en prognoses; 
➢ Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 
➢ Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
➢ Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  
➢ Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 
➢ Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  
Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie begroting, 
verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de gesprekkencyclus.  

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

 

2.4 Sociale Veiligheid  
 
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, 
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• hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en hoe de school zich daarover te 
verantwoordt naar de inspectie. 

 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 
Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen. Hieruit blijkt of 
er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  
 

2.5  Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, sector PO streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het 
personeelsbestand en het management. 
In het onderwijs werken veel vrouwen, maar weinigen daarvan hebben een leidinggevende functie. 
Op peildatum 7 januari 2019 bestaat de leiding van de 17 scholen uit vijf mannelijke en twee vrouwelijke 
schooldirecteuren. Op meerdere scholen is in onze organisatie een schoolleider werkzaam. In totaal zijn dit 
momenteel één mannelijke en zeven vrouwelijke schoolleiders.  
Bij elkaar opgeteld is het percentage vrouwen in de schoolleiding daarmee 56%. 
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Hoofdstuk 3 - Uitwerking beleidsvoornemens  
 

3.1 Beleidsvoornemens 2019 - 2023 
 
In hoofdstuk I is de SWOT, de sterkte zwakte analyse, kansen en bedreigingen (zie paragraaf 1.5; conclusies), tot 
stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de komende periode gaat doen om planmatig 
een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De beleidsvoornemens zijn voor wat het pedagogisch didactisch handelen 
betreft geformuleerd in termen van geoperationaliseerd leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen 
maken met personeelsbeleid. 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 analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en maakt hierop gefundeerde keuzes 
voor het lesstofaanbod 

• De leerkracht plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en reflectie 

• De leerkracht geeft effectieve feedback 

• De leerkracht laat de leerlingen hardop denken 

• De leerkracht laat leerlingen reflecteren door gebruik te maken van reflectie met en tussen leerlingen 

• De leerkracht laat leerlingen reflecteren op diverse oplossingsstrategieën en hun eigen aanpakgedrag 

• De leerkracht stemt de verwerking en instructie af op kennis van hoe de leerling leert 
 
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 
 
 
Aanbod: 
In het komend schooljaar zal technisch lezen centraal staan en rekenen (vooral door het eerste jaar werken met 
Snappet). Daarna begrijpend lezen/woordenschat en spelling. Dit alles zal gekoppeld zijn aan de didactische 
vaardigheden waar vooral complexiteit 3 en 4 centraal zullen staan. 
Het aanbod van de school zal erop gericht zijn dat de leerlingen minimaal met niveau 1F van school te laten gaan, 
waarbij de leerlingen die 2F/1S kunnen behalen ook hiervoor uitgedaagd worden. Nu lijkt ons onderwijsaanbod 
vooral gericht te zijn om de vaardigheden behorend bij 1F eigen te maken.  
In het schooljaar 2019-2020 is gestart met het gebruik van Snappet vanaf groep 4. Alle kinderen hebben een 
eigen Chromebook. In dit schooljaar zal er gewerkt worden met Snappet op het gebied van rekenen. Dit 
schooljaar wordt onderzocht of de andere leerlijnen van Snappet ook geïmplementeerd worden op Nijenstein.  
Het aanvankelijk technisch lezen wordt gegeven door middel van Veilig leren lezen, de maan versie. In de 
komende schoolplanperiode zullen ons moeten gaan oriënteren op een nieuwe methode (deze is verouderd). 
De training ‘digitale geletterdheid’ zal in het schooljaar 2019-2020 op Nijenstein plaatsvinden.  
 
Schoolklimaat/ condities: 
De genoemde aandachtspunten van inspectie (juni 2018) en de tevredenheidsenquete (najaar 2018) zijn en 
zullen worden opgenomen in de schooljaarplannen. Om de kwaliteitszorg te versterken voeren we cyclisch en 
systematisch onderzoek uit binnen de school, de zgn. zelfevaluatie. 
Onze school staat in een krimpregio en de school neemt qua leerlingaantallen af. Ook in de geboortecijfers van 
Zandeweer is dit terug te zien. De laatste jaren zijn maximaal 6 kinderen per jaar geboren. Er komen enkele 
kinderen uit omliggende dorpen, maar niet genoeg om de school te laten groeien. De komende 
schoolplanperiode zal een krimpcommissie moeten worden ingericht op school. Hierin kunnen dan alle betrokken 
partijen (medewerkers Nijenstein, MR-leden, ouders, dorpsbelangen etc.) onderzoek doen naar en wat de 
toekomstvisie van ODBS Nijenstein zou moeten zijn. Hierin moeten factoren als kwaliteit van onderwijs, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, het belang van een school in het dorp, financiële 
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consequenties en de opheffingsnorm punten van gesprek moeten zijn. Dit gaat natuurlijk parallel aan de 
bestuurlijke visie op schoolgrootte en onderwijs.  
 
Opbrengsten: 
De eind- en tussenopbrengsten fluctueren per groep sterk. De eindopbrengsten zijn op dit moment voldoende, 
maar blijven kwetsbaar. Dit heeft vooral te maken met de kleine groepen en gemiddeld een grote groep uitstroom 
naar het VMBO. De tussenopbrengsten wisselen erg per groep. Wel laat vooral het technisch lezen de afgelopen 
twee jaren een dalende (onvoldoende) trend zien.  
In het schooljaar 2019-2020 wordt daarom gestart met het werken in onderwijsplannen, waarbij technisch lezen 
het eerste vak zal zijn. Centraal staat hierin: Wat hebben onze kinderen gezien de leerlingpopulatie 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.  
Op de referentieniveaus scoren we bovengemiddeld op 1F en ver onder gemiddeld op 1F/1S. Vooral bij rekenen 
scoren we laag op 1S/2F. Door het werken met onderwijsplannen en ons aanbod te veranderen (Snappet), 
verwachten we dat leerlingen meer uitgedaagd worden het niveau 1S/2F te kunnen halen. We zullen kritisch 
moeten gaan kijken welke kinderen vooral van ons onderwijs profiteren: geven we voor elke groep/categorie 
leerlingen echt het meest optimale onderwijs? 
We gaan maandelijks monitoring van de (methodegebonden)opbrengsten inzetten op de onderwijsinhoudelijke 
vergaderingen. We zullen met elkaar als team kijken naar de toetsen die in deze periode afgenomen zijn. Wat 
zeggen deze opbrengsten? Kloppen de opbrengsten met het beeld van de leerkrachten? Wat betekent dit voor 
ons vervolgaanbod? Hierdoor kunnen we snel constateren waarom een (groep) leerling(en) uitvalt en wat de 
leerkracht hierin kan doen. Twee jaarlijks behouden we onze datamuurvergadering met het team op een 
margedag.  
 

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.   
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 Doelstellingen en activiteiten 19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

Pedagogisch didactisch 
handelen 

Doel: Deskundigheidsbevordering in reflectie op pedagogisch 
didactisch handelen gericht op de derde complexiteit 
Acties: Op basis van een systematische observatie door directie, IB-er 
en collega’s een professioneel reflectief gesprek over kwalitatief sterk 
onderwijs voeren.  
 

 
 
 

x 
 

x 
 
 

 
 
 

Doel: Deskundigheidsbevordering in reflectie op pedagogisch 
didactisch handelen gericht op de vierder complexiteit 
Acties: Op basis van een systematische observatie door directie, IB-er 
en collega’s een professioneel reflectief gesprek over kwalitatief sterk 
onderwijs voeren.  
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

Doel: Op Nijenstein werken we volgens de principes van het 
opbrengstgericht- en passend onderwijs (OPO).  
Acties: -  Inzetten van onderwijsplannen per vakgebied  
             - Maandelijkse onderwijsinhoudelijke vergadering met                  
monitoring van de onderwijsresultaten en interventies volgend hierop 
 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

Aanbod Doel: Aanbod technisch lezen implementeren 
Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen in didactiek, zorg en begeleiding. 
Dit wordt geborgd in het onderwijsplan 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 

Doel: Aanbod rekenen implementeren 
Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen in didactiek, zorg en begeleiding. 
Dit wordt geborgd in het onderwijsplan 
 

x 
 
 

x 
 
 

 
 
 

 
 
 

Doel: Leerlijn ‘digitale geletterdheid’ implementeren 
Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen in didactiek, zorg en begeleiding. 
Dit wordt geborgd in een kwaliteitsdocument ‘digitale geletterdheid’.  
 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

Doel: Aanbod aanvankelijk technisch lezen implementeren 
Acties: Acties: Doorgaande lijn ontwikkelen in didactiek, zorg en 
begeleiding. Onderzoek naar een nieuwe methode. 

 
 

 x  

Doel: Versterken aanbod volgens Daltonidentiteit en naar aanleiding 
van de Daltonvisitatie.  
Acties: Doorgaande lijn evalueren en aanpassen in didactiek, zorg en 
begeleiding. Dit wordt geborgd in het Daltonboek. 

x x x x 

Opbrengsten Doel: Op Nijenstein werken we volgens de principes van het 
opbrengstgericht- en passend onderwijs (OPO).  
Acties: -  Inzetten van onderwijsplannen per vakgebied  
             - Maandelijkse onderwijsinhoudelijke vergadering met                  
monitoring van de onderwijsresultaten en interventies volgend hierop. 

 
x 

 
 

 
 

 
 

Doel: Er is inzichtelijk waarom wij op 1S/2F onvoldoende scoren 
Acties: Onderzoek door directie, IB-er en leerkrachten 

 x   

Schoolklimaat/condities Doel: Aandachtspunten in tevredenheidsenquete en inspectierapport 
(indien dit nog niet gebeurd is) aanpakken 
Acties: Aandachtspunten worden weggezet in het schooljaarplan 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Doel: Toekomstvisie van ODBS Nijenstein formuleren met alle 
betrokken partijen 
Acties: Instellen krimpcommissie (in samenwerking met de MR) 
 

x x x  

Doel: Versterken van de kwaliteitszorg, door het doen van cyclisch en 
systematisch onderzoek (zelfevaluatie) 
Acties: 
 

 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
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Hoofdstuk 4 - Bijlagen 
 

4.1 Vaststelling 

 

4.2 Koersplan en doelstellingen Schoolbestuur Lauwers & Eems 

 

4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
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Bijlage 4.1 Vaststellingsdocument 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling team 
september 2019 

Instemming MR 
september 2019 

Vaststelling bestuur 
September 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. 

 


