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Inleiding 

Dit is het schoolplan 2015-2019 van GBS Oranje Nassau in Kootstertille. Het moet gezien worden 

als een schoolspecifieke uitwerking van het bestuurlijk Strategisch Beleidsplan (SBP) 2015-2019, 

waarin allerlei zaken beschreven zijn die voor alle scholen van NoorderBasis gelden. Het SBP en 

het schoolplan horen onlosmakelijk bij elkaar. 1 

In hoofdstuk een van dit schoolplan beschrijven we summier de kenmerken van onze 

leerlingenpopulatie voor zover dat relevant is voor het onderwijsaanbod. 

In hoofdstuk twee is te lezen wat de uitkomsten zijn van de zelfevaluatie die we in het voorjaar 

2015 hebben gehouden. Aan al onze medewerkers is een uitvoerige vragenlijst voorgelegd die 

alle aspecten van het onderwijsleerproces bestreken. We hebben ook onze opbrengsten van de 

laatste jaren geanalyseerd, er zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden. De inspectie is in maart 

2013 op bezoek geweest en heeft een positief verslag gedaan van zijn bevindingen, al zijn er nog 

wel hier en daar wat verbeterpunten genoemd. Al deze instrumenten hebben informatie 

opgeleverd waar we de komende periode als school mee aan de slag kunnen. 

In hoofdstuk drie geven we een opsomming van de onderwijsmethoden die op onze school 

worden gebruikt. De achterliggende visie op de verschillende leergebieden is beschreven in 

bijlage 1 bij het SBP. 

Hoofdstuk vier gaat in op de ondersteuning van de leerlingen en de professionalisering van de 

leerkrachten. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs 

Friesland en is gebonden aan het geldende ondersteuningsplan. In dit schoolplan geven we weer 

wat we aan basiszorg kunnen bieden. In dit hoofdstuk gaat het ook over de vraag op welke wijze 

het personeel z’n bekwaamheid onderhoudt. Op bestuursniveau wordt er veel gedaan aan 

professionalisering. Allerlei cursussen worden aangeboden waar mensen op kunnen intekenen. 

Los daarvan werken we ook op onze school aan verdergaande professionalisering. 

In hoofdstuk vijf komen alle voornemens uit de vorige hoofdstukken bij elkaar. Daar zijn aan 

toegevoegd de ‘opdrachten’ die meegekomen zijn uit het bestuurlijk SBP. Elk van deze 

voornemens krijgt een concrete uitwerking in het jaarplan.  

Dit schoolplan is tot stand gekomen in overleg met het schoolteam en de lokale 

medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd. 

Kootstertille, (datum) 

B. van Dieren, directeur. 

  
 
 
 
 

                                                           
1
 Inclusief twee bijlagen: een beschrijving van alle leer- en vormingsgebieden (1) en de Kwaliteitszorg (2) 
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1. Onze school 
 
1.1. Huidige situatie  
  
Onze school is een gereformeerde school. In ons onderwijs dragen we de gereformeerde 
uitgangspunten uit. De GBS Oranje Nassau is onderdeel van de Gereformeerde Schoolvereniging 
NoorderBasis te Noordhorn. De vereniging heeft 19 scholen onder zijn beheer.  
De centrale directie bestaat uit een algemeen directeur en een directeur onderwijs. Op elke school is 
een (locatie) directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gang van zaken op de school.  
Zowel de bovenschoolse als lokale directie kunnen gebruik maken van stafmedewerkers.  
De stafmedewerkers zijn gespecialiseerd in personeels- en financieel beleid en allerlei andere 
secundaire zaken.  
 
Op GBS Oranje Nassau zitten ca 90 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. We werken standaard met 4 
combinatiegroepen, afhankelijk van het wisselende aantal leerlingen en de beschikbare formatie. De 
prognose laat op dit moment een lichte teruggang zien in het leerlingen aantal. 
Het schoolteam bestaat uit 11 personeelsleden. Naast de leerkrachten zijn er een locatiedirecteur, 
een IB er, een RT-er, een onderwijsassistente en enkele uren administratieve ondersteuning. 
In alle combinatiegroepen werken we met duo banen. Eens per twee weken is er teamoverleg en 
daar tussendoor is er bilateraal overleg met leerkracht en IB-er, leerkracht en directie, IB-er en 
directie en tussen de leerkrachten onderling.  
 
 
1.2. Leerling- en ouderpopulatie:  
 
De school staat in een plattelandsgebied. Leerlingen komen uit de hele omgeving. Er zijn leerlingen 
uit onder andere: Kootstertille, Twijzel, Drogeham, Augustinusga, Burgum, Noardburgum, Jistrum,  
Gerkesklooster en Surhuisterveen. Daarnaast komen er steeds vaker leerlingen uit het AZC in 
Burgum: kinderen van asielzoekers. Verreweg de meeste ouders zijn lid van de Geref. Kerken 
Vrijgemaakt of de Christelijk Gereformeerde Kerken. Maar er is ook een aantal ouders lid van een 
ander kerkgenootschap. Onze ouders kiezen bewust voor positief christelijk onderwijs.  
Wij hebben slechts bij hoge uitzondering gewichtenleerlingen op school.   
 
Meer dan de helft van de leerlingen groeit thuis op met de Friese taal als voertaal. Zeker in het begin 
van de schoolloopbaan is daar extra zorg nodig. De achterstand in het Nederlands wisselt per 
leerling. Er wordt dan in de onderbouw ook extra aandacht gegeven aan het vergroten en 
ontwikkelen van de woordenschat. We sluiten dan aan bij de VVE. 
 
De leerlingen die verblijven in het AZC hebben vaak een behoorlijke leerachterstand. Naast de 
gebrekkige kennis van de Nederlandse taal zijn er ook op andere leerstofgebieden grote 
achterstanden, als je dat vergelijkt met de Nederlandse normen. We organiseren voor deze 
leerlingen zoveel mogelijk preteaching bij technisch lezen, taal, spelling en rekenen. En we sluiten 
aan op hun eigen niveau.  
We constateren ook dat er de laatste jaren meer problemen zijn rond de sociaal emotionele 
ontwikkeling.   
  

http://www.saller.nl/site/site.php?TreeID=225
http://www.saller.nl/site/site.php?TreeID=225
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1.3. De omgeving van de school:  
De school is gelegen in Kootstertille (ca 2600 inwoners). Kootstertille hoort bij de gemeente 
Achtkarspelen. De school staat in een rustige wijk. 
Er is regelmatig contact met de plaatselijke en gemeentelijke netwerken. Dit is georganiseerd via de 
Lokale Educatieve Agenda (LEA). Als school onderhouden we contacten met de andere basisscholen 
binnen de gemeente. Ook is er contact met peuterspeelzalen en kinderopvang. 
Verder nemen we deel aan een gemeentelijk jeugdnetwerk die vooral de VVE en de aansluiting PSZ-
PO monitort en stimuleert. Waar nodig kan de hulp worden ingeroepen van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. (CJG) Via deze instantie beschikken we ook over de provinciale verwijsindex, waar we zo 
nodig gebruik van maken. De GGD screent jaarlijks de leerlingen uit groep 2 en 7 op gewicht, lengte, 
spraak en andere lichamelijke aspecten met betrekking tot gezond leven. 
Wat betreft de leerlingenzorg maken we vooral gebruik van onze eigen orthopedagogen van de 
schoolvereniging. Voor specialistisch onderzoek en zorg wordt ook gebruik gemaakt van instanties als 
Cedin, De Bres, Accare en anderen. Dit gaat dan vrijwel altijd in overleg met de ouders.  
In het kader van BSO vervullen we een makelaarsfunctie voor ouders die dat wensen.  
Voor het passend onderwijs maken we deel uit van het samenwerkingsverband 21.01. 
 

2. Nulmeting 

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de onlangs gehouden zelfevaluatie ( maart 2015), 

de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8. Al deze 

informatie levert input voor verbeteringen die we de komende vier jaar willen realiseren. In het 

laatste hoofdstuk van dit schoolplan worden deze genoemd, naast de voornemens die in het 

bestuurlijk strategisch beleidsplan zijn opgenomen en op schoolniveau om uitwerking vragen. We 

beginnen echter met een analyse van onze opbrengsten. 

2.1 Opbrengsten 

Als we onze eindopbrengsten van de laatste drie jaar zien dan concluderen we dat we tevreden zijn 

over de uitkomsten. De laatste 3 jaren scoren we steeds boven het landelijk gemiddelde. Wat betreft 

de tussentijdse resultaten zien we een wisselend beeld. De resultaten van het rekenonderwijs zijn al 

jaren goed en stabiel. Voor technisch lezen valt op dat de start in groep 3 al een paar jaar wat 

moeizaam is, maar in de volgende groepen trekt dat steeds bij. Voor begrijpend lezen is het nog erg 

wisselend. Sommige groepen scoren uitstekend en andere presteren op of soms net onder de grens 

van de normering. Spelling is het laatste jaar wat minder geworden. De analyse laat zien dat we daar 

passende maatregelen voor kunnen nemen. 

De komende jaren willen we extra aandacht besteden aan de start van het technisch leesonderwijs in 

groep 3. Verder willen we ons verdiepen in een betere aanpak voor begrijpend lezen en aanvullend 

ook meer aandacht voor woordenschat. Voor spelling willen we de geldende afspraken weer tegen 

het licht houden en daar actief mee aan de slag gaan. 

2.2 Zelfevaluatie 

In maart 2015 hebben alle scholen van NoorderBasis onder hun medewerkers een brede 

zelfevaluatie gehouden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de vragenlijsten van Integraal, het 

kwaliteitszorginstrument dat geïntegreerd is binnen ParnasSys. Aan alle medewerkers werden vragen 

voorgelegd over diverse onderwerpen. Hieronder geven we weer hoe onze medewerkers op de 

verschillende onderdelen hebben gescoord op een vierpuntsschaal: 
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Onderwijsleerproces 

Leefklimaat in de groep   3,8 

Leerklimaat in de groep   3,6 

Instructie    3,6 

Afstemming    3,5 

Leerstofaanbod    3,4 

Onderwijstijd    3,7 

Planmatige ondersteuning 

 Waarnemen en begrijpen  3,6 

 Planmatig handelen   3,4 

 Organisatie en aansturing  3,5 

 Samenwerking met externen  3,6 

Schoolcultuur 

 Leefklimaat op school   3,5 

 Werkklimaat op school   3,2 

 Interne communicatie   3,4 

 Visiegericht    3,6 

Samenwerking met ouders 

 Cultuur     3,5 

Informeren    3,6 

Imago 

 Presentatie    3,6 

 Resultaten onderwijs   3,5 

Identiteit  

 Identiteit    3,9 

 

Conclusies: 

Over het algemeen zijn we tevreden zijn met de gang van zaken. Op detailniveau vallen een paar 

items op. Binnen het onderwijsleerproces zijn we vrij sturend bezig. En bij de planmatige 

ondersteuning signaleren we dat er meer aandacht zou kunnen zijn voor het ‘eigenaarschap’ van de 

leerlingen. De signalering en zorg voor leerlingen met dyscalculie kan ook nog verbeterd worden.  

Hoewel we tevreden zijn over deze uitslagen zal er blijvend aandacht zijn voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling en de identiteit. 
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2.3 Tevredenheidsonderzoeken 

In het voorjaar van 2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders gehouden. In 

onderstaand schema staan de uitkomsten daarvan. 

In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: 

 De gemiddelde score 

 Een vergelijking met de bench mark 
 

 Gemiddelde Benchmark PO 

Identiteit 
 

8,9 7,8 

Onderwijs 
 

8,4 8,0 

Sociaal-emotioneel 
 

8,1 7,7 

Sfeer 
 

8,1 8,0 

Leerkracht 
 

7,9 8,0 

Omgeving school 
 

7,7 7,5 

Algemene ontwikkeling 
 

7,7 8,0 

Begeleiding 
 

7,6 7,6 

Extra activiteiten 
 

7,6 8,0 

Communicatie 
 

7,3 8,0 

Voorzieningen 
 

7,3 7,8 

Schoolleiding/directie 
 

6,8 7,8 

Geledingen 
 

6,6 6,6 

 

 

In 2013 en 2014 is deze uitslag besproken en zijn er conclusies getrokken. 

Over het algemeen zijn we tevreden met deze uitslag. Een aantal items is duidelijk gekleurd door de 

periode waarin dit onderzoek plaatsvond. Inmiddels zijn er een aantal punten verbeterd. Onderdelen 

die nog doorwerken in de komende schoolplan periode zijn: 

De communicatie m.b.t. de leerlingen en een bezinning op de extra activiteiten. 
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Het tevredenheidsonderzoek in 2014 onder de medewerkers leverde het volgende op:  

In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: 

 De gemiddelde score 

 Een vergelijking met de bench mark 

 Gemiddeld Benchmark PO 

Algemene tevredenheid werk 8,2 8,3 

Inhoud van het werk 8,6 8,2 

Identiteit 8,4 7,5 

Onderwijs 8,2 8,1 

Samenwerking op school 8,0 8,2 

Sfeer 7,8 8,2 

Kantoor Noordhorn 7,8  

Werkomstandigheden 7,8 7,6 

Orthopedagogische ondersteuning 7,5  

Directeur/locatieleider 7,5 7,7 

Communicatie 7,5 7,5 

Bovenschools management 7,5 6,2 

Gesprekscyclus 7,3 7,3 

Arbeidsvoorwaarden 6,9 7,3 

Persoonlijke ontwikkeling 6,5 7,3 

Werkdruk 5,7 5,3 
 

 
Ook in dit onderzoek komen veel positieve punten naar voren. Nadere analyse leert dat de 
verbeterpunten lastig te tackelen zijn. Er is wel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in materiele 
zin, maar in de beleving komen we daarvoor tijd tekort. De laatste jaren is er veel extra tijd besteed 
aan teamontwikkeling en minder voor de persoonlijke aspecten daarin. En dat heeft weer te maken 
met de werkdruk. Regelmatig bespreken we dit op onze teamvergaderingen, maar echte oplossingen 
hebben we nog niet kunnen bedenken. 

Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in 2014 gaf de volgende resultaten: 

In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven: 

 De gemiddelde score 

 Een vergelijking met de bench mark 

 Gemiddelde Benchmark PO 

Identiteit 9,7  

Leerkracht 9,7 8.9 

Onderwijs en toetsen 9,5 8,5 

Voorzieningen 9,2 8,8 

Informatie en inspraak 9,1  

Extra activiteiten 9,1 8,5 

Sociaal-emotioneel 8,7 8,6 

Sfeer 8,6 8,2 
 

Hoewel we erg blij zijn met deze scores zijn er nog wel zorgen over het sociaal emotioneel 

functioneren in sommige groepen. Dat zal toch extra aandacht blijven vragen.  
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2.4 Inspectie 

Op 21 maart 2013 is de inspectie voor het laatst op bezoek geweest. De bevindingen waren toen 

overwegend positief. Een aantal aandachtspunten zijn nog niet helemaal op goed niveau. 

A.  Kwaliteitszorg; 

- Analyse methode gebonden toetsen. Daar kunnen we meer mee doen. De analyse kan nog 
wat scherper en de vervolgstappen worden dan ook duidelijker. 

- Met name bij de risicoleerlingen beschrijven we wat niet goed is en wat we gaan doen (bijv. 
slechte werkhouding -> meer controle beloning bijv.) Door scherper te analyseren, kan de 
behandeling ook adequater beschreven en uitgevoerd worden. (bijv. waarom is de 
werkhouding slecht? ) 

- Diverse protocollen zijn voldoende aanwezig: pestprotocol, hoogbegaafdheid, dyslexie 
 
B.  De verantwoording van Burgerschapsvorming moet nog verder uitgezocht worden.  
 
Andere aandachtspunten die in dit verslag genoemd worden, zijn inmiddels aangepakt.  
  



10 
 

3. Onderwijskundige vormgeving 
 

Leergebied Methode Aangeschaft Opmerkingen/knelpunten Ver 
van 
gen? 

     

Bijbel  
onderwijs 

Levend Water (vanaf 
groep 4) 

2005 Bijna iedere dag wordt er een 
bijbelverhaal verteld 

2020 

Rekenen en 
Wiskunde 

Schatkist (groep 1-2) 
Pluspunt 3 

2010 
2011 

 2020 
2022 

Nederlandse 
taal 

Schatkist (groep 1 en 2) 
Taal op Maat 

2010 
2013 

 2020 
2023 

Aanvankelijk 
lezen 

Veilig leren lezen 2002 Dit jaar vervangen we deze 
methode door de vernieuwde 
versie.  

2015 

Begrijpend 
lezen 

Tekst Verwerken 2008 We zijn niet tevreden over de 
resultaten voor begrijpend lezen. 
De methode is lastig uit te voeren 
in combinatieklassen.We gaan 
ons buigen over de vraag hoe we 
het niveau van begrijpend lezen 
omhoog kunnen krijgen. 
 

2015/ 
2018 

Studerend 
lezen 

Blitz groep 5 t/m 6 2011  
 

2021 

Spelling Spelling op Maat 2013 Vanaf groep 3 
 

2023 

Schrijven Schrijven in de 
basisschool 

2008 In de de nieuwe versie van VLL 
correspondeert het aanleren van 
de klanken en kletters met de 
volgorde van het leren van de 
schrijfletters. We gaan na of dat 
consequenties moet hebben  
voor ons schrijfonderwijs na 
groep 3  

2015/ 
2018 

Engels The Team 2014 In groep 7 en 8 
 

2024 

Fries Studio F 2009 Deze methode is te uitgebreid om 
volgens de handleiding te geven. 
We kiezen hier onderdelen uit. 

2024 

Aardrijks 
kunde 

Meander 2009  
 

2019 

Geschiede 
nis inc.    
staats 
inrichting en  
geestelijke 
stromingen 
 
 
 

Wijzer door de Tijd 2010  
 
 
 
 
 
 
 

2020 
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Natuur incl. 
techniek en 
gezond 
gedrag 
 

Leefwereld 2007 Naast deze methode wordt 
gebruik gemaakt van Nieuws uit 
de Natuur. Ook de techniektorens 
gebruiken we  

2017 

Bevordering 
sociale 
redzaamheid 
incl. verkeer 
 
 

Goed gedaan 
Verkeerskranten 

2010 
2003 

Deze methode is goed 
hanteerbaar. We vragen ons af of 
we op deze manier voldoende 
aandacht aan dit 
leerstofonderdeel geven. 
Voor de verkeerskranten 
gebuiken we de 
Jeugdverkeerskrant, Op voeten 
en fietsen en Stap voro stap. 

2015/ 
2020 

Burgerschap 
en sociale 
integratie 

Dit onderdeel zit 
verweven in de lessen 
van o.a. de zaakvakken. 

 Onderdelen van geschiedenis, 
bevordering gezond gedrag. Dit 
moet nog verder uitgezocht 
worden. 

 

Zintuiglijke en 
lichamelijke  
oefening 

  Voor bewegingsonderwijs maken 
we gebruik van Bewegingslessen 
in het speellokaal (groep 1 en 2) 
en voor de overige groepen: 
Basislessen bewegingsonderwijs.  

 

Beeldende 
vorming 
(tekenen, 
handvaardig 
heid, 
kunstzinnige 
vorming)   
 

We maken gebruik van 
Moet je doen en 
incidenteel materiaal 

2007 We gaan ons bezinnen of en hoe 
we meer methodisch met deze 
vakgebieden kunnen omgaan. 

2017 

Muziek Moet je doen 2008  
 

2018 
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4. De ondersteuning en professionalisering 

De ondersteuning van leerlingen kenmerkt zich op onze school door handelingsgericht arrangeren. 

Daarvoor hebben we één route uitgezet van basisondersteuning naar extra ondersteuning. Deze 

beide termen definiëren wij conform de afspraken die daarover gemaakt zijn in het 

samenwerkingsverband passend onderwijs waar onze school deel van uit maakt: Friesland 21.01. 

Onder basisondersteuning verstaan wij ‘de school eigen interventies in de eigen groep, door de eigen 

leerkracht, binnen de ondersteuningsstructuur van de school’. Onze school heeft met behulp van het 

Q3-instrument, een ondersteuningsprofiel vastgesteld. Hieronder geven we daarvan een 

samenvatting. 

4.1 Uitwerking basisondersteuning 

 Onze school biedt basiskwaliteit: de leerprestaties (primair onderwijs) zijn tenminste 

voldoende en het onderwijsleerproces en de ondersteuning en begeleiding voldoen aan de  

kernindicatoren.  

 Wij hebben diagnostische expertise in de persoon van orthopedagoog / schoolpsycholoog van 

de schoolvereniging NoorderBasis; 

 Wij bieden een veilig schoolklimaat; 

 Wij hebben afspraken over het aanbod voor leerlingen met dyslexie. 

 De afspraken over het aanbod voor leerlingen met dyscalculie zijn nog in ontwikkeling. 

Hiervoor is er ondersteuning van onze orthopedagoog. 

 Wij hebben afspraken over onderwijsprogramma’ s en leerlijnen die zijn afgestemd op   

leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. 

 Wij hebben afspraken over fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- 

en instructieruimtes en de beschikbaarheid voor leerlingen die hierop zijn aangewezen. Op het 

moment dat dergelijke leerlingen zich melden, regelen we dit concreet. 

 Wij hebben afspraken over programma’ s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid 

en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. Deze programma’s en afspraken 

willen we nog wel meer op elkaar afstemmen. 

 Wij hebben een protocol risicovolle en voorbehouden handelingen (medisch protocol) 

 Wij hebben afspraken over de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met 

ketenpartners kan bieden. Herover zijn contacten met het CJG te Achtkarspelen. 

 

4.2 Planmatig werken  

Het domein ‘Zorg en begeleiding’ dat is uitgewerkt in de kwaliteitsaspecten 7 en 8 van het 

toezichtkader van de Inspectie en de HGW- cyclus zijn uitgangspunt voor een kwalitatief goede 

basisondersteuning. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd d.m.v. observaties, methode 

gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito). Deze laatste worden als regel twee keer per 

jaar afgenomen. Op bestuursniveau is hiervoor een systeem van vroegtijdige signalering 

afgesproken, inclusief een normeringstabel. 

De toetsgegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en vormen de basis voor 

afstemming op de specifieke pedagogische of didactische behoeften van groepen en van individuele 

leerlingen. Het effect van deze afstemming wordt structureel geëvalueerd in een cyclisch proces van 
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observeren, signaleren, analyseren, plannen een evalueren. Twee keer per jaar wordt over de 

voortgang van het onderwijs gerapporteerd aan het bestuur. 

4.3 Extra en zware ondersteuning 

In het samenwerkingsverband Friesland wordt gesproken van extra ondersteuning als leerlingen 

aanvullende ondersteuning nodig hebben. Dat kan op de basisschool of op een school voor speciaal 

basisonderwijs. Het gaat om interventies die om de school heen, met hulp van buitenaf en onder 

regie en verantwoordelijkheid van de eigen school worden uitgevoerd. Extra ondersteuning kan 

tijdelijk en/of aanvullend worden aangeboden. Binnen de basisschool gebeurt dat in de vorm van een 

arrangement. Deze interventies kunnen, indien nodig, ook (tijdelijk) buiten de basisschool 

plaatsvinden (met een toelaatbaarheidsverklaring) in het SBO of SO. In het laatste geval spreken we 

van zware ondersteuning. 

Deze vormen van ondersteuning moeten maatwerk zijn, toegesneden op vragen als: Wat heeft deze 

leerling nodig, wat heeft de leerkracht nodig, wat heeft de school nodig, welke ondersteuning 

hebben de ouders nodig? Hiervoor is wettelijk gezien een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

Scholen van NoorderBasis hanteren een procesgang Handelingsgericht Arrangeren, incl. een checklist 

Leerlingbegeleiding. Hierin wordt beschreven hoe op hoofdlijnen de ondersteuning van de leerlingen 

op bestuursniveau is georganiseerd. Op onze school werken wij conform die procedure. 

Kortheidshalve verwijzen we hier naar dit document. 

 

4.4 Professionalisering 

Om onze kwaliteit op peil te houden en te verbeteren is doorgaande professionalisering noodzakelijk 

en vanzelfsprekend. Als we in hoofdstuk 6 onze voornemens op een rij zetten, zal bij het invoeren 

daarvan ook duidelijk worden welke professionalisering er concreet nodig is. Dat zal in elk geval 

noodzakelijk zijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Een drietal leerkrachten gaat 

daar een cursus voor volgen in 2015-2016. Ook bij de ICT zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen, die  

van een aantal leerkrachten scholing zullen vergen.  

Verder is het zaak op het gebied van de didactiek steeds alert te zijn en de nieuwste inzichten te 

leren kennen en te gebruiken. Via de Centrale Directie worden daar regelmatig korte cursussen voor 

aangeboden.  

Over de scholing voor het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn al in 2014  

bovenschoolse afspraken gemaakt. Een eerste groep leerkrachten is daar al voor geschoold. De 

komende jaren zullen de andere collega’s deze verplicht moeten volgen. 

Tenslotte zal het bij het vernieuwen van methodes soms zinvol zijn om die goed te implementeren. 

Ook daar is scholing dan gewenst.  

 

 

  



14 
 

5. Beleidsvoornemens 
Nr Doel Bron 2015-

2016 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

later 

1 De directeur voldoet aan de 
competenties van het 
Schoolleidersregister (zie 
functieboek), hij heeft zich 
ge(her)registreert en werkt 
aantoonbaar aan zijn verdere 
professionalisering. 

 

SBP 2015-
2019, punt 
1.1 

x x x x  

2 We hebben een actueel 
ondersteuningsprofiel. 

 

SBP 2015-
2019, punt 
2.2 

x  x   

3 Elk personeelslid op onze school 
onderhoudt een 
bekwaamheidsdossier dat 
voldoet aan de eisen van de wet 
BIO en de afspraken in het 
personeelsbeleidsplan (o.a. 
registratie in het lerarenregister) 

 

SBP 2015-
2019, punt 
3.5 

x x 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

 

4 Onze school heeft voldoende 
medewerkers die geschoold zijn 
in het omgaan met kinderen met 
gedragsproblemen. 

 

SBP 2015-
2019, punt 
3.10 

x x x x  

5 Op de eindtoets scoort onze 
school minstens op het landelijke 
gemiddelde; dat geldt ook voor 
rekenen en taal afzonderlijk. 
 

SBP 2015-
2019, punt 
5.2; 
SP hoofdstuk 
4 

x x x x  

6 Op de tussentijdse toetsen scoort 
onze school op alle gebieden 
voldoende. 
 

SBP 2015-
2019, punt 
5.3; SP 
hoofdstuk 4 

x x x x  

7 Op onze school wordt volgens het 
directe instructie model gewerkt. 
 

SBP 2015-
2019, punt 
5.4 

x x x x  

8 Onze school voldoet aan de voor 
Frysk vastgestelde kerndoelen 

SBP 2015-
2019, punt 
5.7 

 x    

9 Op onze school wordt de zorg 
planmatig uitgevoerd, 
geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld; di conform het 
toezichtskader van de inspectie 
 

SBP 2015-
2019, punt 
5.9 

x x x x  

10 Onze school heeft beleid voor 
meer- en hoogbegaafde 
leerlingen 

SBP 2015-
2019, punt 
5.10 

x x x x  
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11 We hebben een scherpe analyse 
van de opbrengsten en vertalen 
dat in adequate groepsplannen 

SP 3 X X X X  

12 We hebben een goed 
functionerend  
dyscalculieprotocol 

SP 3 en 5  x x X  

13  Sociaal emotionele ontwikkeling:  
We kunnen functioneel werken 
met het programma ZIEN 

Sp 3 X X X X  

14 We hebben een ICT plan op 
schoolniveau, aansluitend bij de 
bovenschoolse plannen. 

 X X X X X 

15.  Identiteit is een blijvend 
aandachtspunt, per schooljaar 
kiezen we een aspect om verder 
uit te werken.  

 X X X X  

16  We gaan verantwoord om met 
het inpassen van buitenschoolse 
activiteiten en de organisatie 
daarvan.  

SP 3 X X    

17 Wij hebben een leerstof overzicht 
voor burgerschapsvorming.  

SP 3 X X    

18  We implementeren de nieuwe 
methode voor aanvankelijk lezen 
om die zo adequaat mogelijk in te 
zetten. 

SP 4 X x    

19  Begrijpend lezen: We hebben een 
goede werkwijze om eventueel 
met een nieuwe methode 
voldoende opbrengsten te 
realiseren.   

SP 4 X X    

20  We vervangen methodes voor  
natuurkunde en biologie. 

SP 4   x   

21 We vervangen de methodes voor 
beeldende vorming en muziek.  

SP 4    X  

22 Het LVS systeem is op 
verschillende onderdelen 
gemoderniseerd.  

 X X X X  
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Handtekeningenblad 
 
Instemming met en vaststelling van het schoolplan 
 
 
Verklaring 
 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van GBS Oranje Nassau te Kootstertille in te stemmen 
met het schoolplan 2015 – 2019. 
 
 
Handtekening:   ……………………………………….. 
 
 
Naam :    ……………………………………….. 
 
 
Plaats en datum:  Kootstertille , ……..………………….. 
 
 
Verklaring 
 
Hierbij verklaart het afdelingsbestuur GBS Oranje Nassau te Kootstertille in te stemmen met het 
schoolplan 2015 – 2019. 
 
 
Handtekening:  ……………………………………….. 
 
 
Naam:   ……………………………………….. 
 
 
Plaats en datum:  Kootstertille, ……..………………….. 
 
 
Verklaring 
 
Het bevoegd gezag van de schoolvereniging heeft het schoolplan 2015 – 2019 van GBS Oranje 
Nassau te Kootstertille vastgesteld. 
 
Namens het bevoegd gezag:  
 
Handtekening:  ……………………………………….. 
 
 
Naam:    H. Schipper  
 
 
Plaats en datum:  Groningen, …………………….. 
 
 
 


