
 

 

 

 

 

  



1. Inleiding 

Dit is het schoolplan 2015-2019 van GBS De Triangel. 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 twee van dit schoolplan beschrijven we summier de kenmerken van onze 

leerlingenpopulatie voor zo ver dat relevant is voor het onderwijsaanbod.  

In hoofdstuk drie 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 en er is een recent 

inspectierapport. Al deze instrumenten hebben informatie opgeleverd waar we de komende 

periode als school mee aan de slag kunnen. 

In hoofdstuk vier  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 vijf gaat in op de ondersteuning van de leerlingen. Onze school maakt deel uit van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs Groningen en is gebonden aan het geldende 

ondersteuningsplan. In dit schoolplan geven we weer wat we aan basiszorg kunnen bieden 

Hoofdstuk zes  gaat 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 

professionalisering.  

In hoofdstuk acht 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. 

Groningen,  

15-6-2015 

Erwin Jonker, directeur 

  

                                                           
1
 Inclusief twee bijlagen: een beschrijving van alle leer- en vormingsgebieden (1) en de Kwaliteitszorg (2) 



2. Onze school 

1 Huidige situatie 

GBS de Triangel is een gereformeerde school uit de stad Groningen. Wij scholen met de Bijbel. 

Christenen mogen zich welkom weten op onze school. Wij maken deel uit van VGPO NoorderBasis, 

een vereniging van 19 scholen. Op dit moment hebben we ca. 110 leerlingen verdeeld over 5 

groepen. We werken met jaargroepen. De indeling gebeurt in de eerste plaats globaal op leeftijd. De 

laatste jaren is het leerlingenaantal  rond de 100 leerlingen geweest. In 2013/2014 zijn we met 10% 

gegroeid. Ook voor de komende jaren verwachten we een lichte groei.  

We werken met 8 leerkrachten (1 man en 7 vrouwen). De meesten werken parttime. Een leerkracht 

werkt fulltime. We hebben daarnaast 2 onderwijsassistenten aan het werk (1 man en 1 vrouw) Er is 

een directeur (man) en een intern begeleider (vrouw). Daarnaast hebben we ieder jaar stagiaires die 

worden opgeleid voor leerkracht en onderwijsassistent. Twee keer per maand vindt er teamoverleg 

plaats. De ene keer gaat het over leerlingenzorg en de andere keer over beleidszaken en regelzaken. 

 

2 Leerling- en ouderpopulatie 

Kinderen die worden aangemeld op onze school komen doorgaans uit stabiele gezinnen, bestaand 

uit vader moeder en kinderen. De ouders van deze kinderen zijn vaak hoogopgeleid (75% HBO of 

WO geschoold). We hebben daarom slechts bij hoge uitzondering gewichtenleerlingen op school. 

Sommige kinderen hebben bij aanmelding een specifieke onderwijsbehoefte. Zo hebben we 

kinderen met motorische problemen, geheugenproblemen of kinderen met een syndroom. Voor 

deze kinderen bekijken we of het regulier onderwijsaanbod voldoende is of dat er extra 

ondersteuning, deskundigheid en/of materialen nodig zijn. 

We hebben doorgaans leerlingen met een leerlinggewicht van 0.  

Met de huidige instroom van kinderen mogen we doorgaans hoge opbrengsten van deze kinderen 

verwachten. Er zijn immers geen redenen of factoren waarom de kinderen niet of moeilijk tot leren 

kunnen komen.  

 

3 De omgeving van de school 

Onze school staat in de wijk Corpus den Hoorn in de stad Groningen. De kinderen komen uit alle 

wijken aan de zuid-en westkant van Groningen. Veel kinderen hebben op een peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf gezeten. Doordat we een streekschool zijn in de stad Groningen liggen onze 

externe contacten ook verspreid over dat deel van de stad waar onze kinderen wonen. 

 

VSE: Veel kinderen hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten. Ook zijn er een heel 

aantal kinderen die bij een gastouder in de opvang zijn geweest.  

BSO: Ongeveer 25% van de  kinderen gaat na schooltijd naar de BSO of een gastouder. De grootste 2 

aanbieders van BSO zijn de Blokhut en SKSG.  

CJG: We werken vraaggestuurd samen met het CJG. Vragen rondom alle aspecten van opvoeding 

kunnen we met de medewerkers van het CJG bespreken. Ook ouders wijzen we regelmatig op het 

CJG voor ondersteuningsvragen. 

GGD: De GGD komt jaarlijks in groep 2 en 7 onderzoeken doen bij de kinderen. Het gaat dan om oor- 

en oogtesten, maar ook over algehele gezondheid en opvoedproblemen. Ouders worden 

uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Op De Triangel willen we Passend Onderwijs geven aan alle kinderen. In dat kader maken we deel 

uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. Regelmatig is er overleg met de 

diverse betrokken partijen. 



3. Nulmeting 

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de onlangs gehouden zelfevaluatie, de 

tevredenheidsonderzoeken onder ouders, medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8 en, indien aan 

de orde, het oordeel van de inspectie. Al deze informatie levert input van verbeteringen die we de 

komende vier jaar willen realiseren. In het laatste hoofdstuk van dit schoolplan zijn ze opgenoemd, 

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. 

Opbrengsten 

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

wel van voldoende niveau zijn, maar we kunnen ambitieuzere doelen stellen als we kijken naar de 

tussentijdse opbrengsten van de afgelopen 3 jaren. De eindopbrengsten laten een te wisselend beeld 

zien. Vooral op rekenen kunnen we de kinderen verder brengen dan dat ze nu op de eindtoets 

presteren.  

Ook wat betreft de tussentijdse toetsen hebben we teruggekeken naar de laatste drie jaar. Over het 

algemeen hebben de groep en hoge opbrengsten. Wat ons dan opvalt is, dat opbrengsten van taal beter 

zijn dan die van rekenen. Ook zien we dat de kinderen tot en met groep 6 nog aardig mee komen, maar 

dat in de overgang naar groep 7 hiaten aan het licht komen. We moeten alle zeilen bij zetten om deze 

hiaten weg te nemen en geen grotere achterstand te laten ontstaan.  

Uit deze analyses blijkt dat de opbrengsten op onze school voortdurend de aandacht blijven vragen. De 

komende jaren willen we extra aandacht besteden aan rekenen. 

Zelfevaluatie 

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

gehouden. Daarvoor is gebruikt 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: 

 

 

Onderwijsleerproces   Legenda  goed 

Planmatige ondersteuning     voldoende 

Schoolcultuur     matig 

Samenwerking met ouders     onvoldoende 

Kwaliteitsmanagement      

Organisatiemanagement       

Imago      

Identiteit       

 

 

Op basis van deze domeinen ontstaat het beeld dat we onze school positief waarderen. Op een aantal 

deelgebieden willen we ons verder ontwikkelen. Dat zijn: 

- De school realiseert ondersteuning- en zorgaanpak dyscalculie 

- De school realiseert beredeneerd leerstofaanbod  voor kleuters  

- De school bereikt dat personeelsleden gemotiveerd zijn om samen te werken aan 

schoolontwikkeling.  

- De school realiseert een cultuur waarin teamleden elkaar aanspreken op afspraken en 

verantwoordelijkheden 



- De school realiseert een cultuur die het nemen van initiatieven aanmoedigt. 

- De school analyseert systematisch het onderwijsleerproces. 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

In mei 2013 zijn de ouders van GBS de Triangel uitgenodigd door ‘DUO onderzoek ‘om een enquête in te 

vullen. Met een percentage van 34% kunnen we de uitslagen eigenlijk  niet als representatief voor de 

doelgroep hanteren. Toch vinden we het belangrijk dat de uitslagen worden geanalyseerd en 

teruggekoppeld. 

Om het invulpercentage te verhogen zullen we bij het volgende onderzoek meer aandacht vestigen op 

het invullen van de vragenlijst.  

Algemeen 

De ouders zijn tevreden over de school. De school krijgt een gemiddelde van  7.7  

Hieronder een overzicht van de verschillende domeinen: 

 

Items Score ouders Benchmark PO  

Identiteit 8,8 7,8 

Leerkracht 8,8 8,0 

Extra activiteiten 8,6 8,0 

Onderwijs 8,6 8,0 

Communicatie 8,4 8,0 

Sfeer 8,2 7,6 

Begeleiding 8,2 7,6 

Algemene ontwikkeling 8,2 8,0 

Sociaal-emotioneel 8,0 7,7 

Omgeving school 7,8 7,5 

directie 7,1 7,8 

Voorzieningen 7,1 7,8 

Geledingen 6,4 6,6 

 

  



Verbeterpunten 

 

- Schoolleiding 

Ouders geven aan dat de schoolleiding de school goed heeft georganiseerd.  Winst valt te halen op het 

gebied van het etaleren van de visie die de school heeft en het delen van het uitgevoerde beleid. Ouders 

zijn hier niet echt ontevreden over, maar vinden dat dit sterker naar voren kan komen.  

9% van de ouders vindt dat de schoolleiding moeilijk bereikbaar is. 

 

-  Voorzieningen 

Ouders geven aan dat de voorzieningen van de school beter zouden kunnen. ICT, gezamenlijke 

ontmoetingsplaats en sportfaciliteiten komen naar voren als verbeterpunten. 

 

- Geledingen 

Ouders geven aan dat zij meer informatie zouden willen krijgen van de MR en AR. Ook is niet voor alle 

ouders duidelijk wat zij doen. 

 

Verder geven ouders aan de school in een fijne buurt staat, maar dat de verkeersveiligheid om bij de 

school te komen niet positief wordt gewaardeerd. 

Ook geven ouders aan dat kinderen die meer aan kunnen meer uitgedaagd zouden kunnen worden. 

 

Acties: 

- In de nieuwsbrieven zal meer aandacht worden besteed aan de visie en de acties die we 

wekelijks uitvoeren om de doelen te bereiken 

- Er zal worden nagedacht over de bereikbaarheid van de schoolleiding. Op welke manier kunnen 

we dit haalbaar verbeteren? ( spreekuur op 2 ochtenden is ingesteld) 

- De MR en AR bezinnen zich op hun informatievoorziening. Ze zullen proberen om ervoor te 

zorgen dat de informatie beschikbaar is en dat ouders dit “actief” onder de ogen krijgen. 

- In 2014 staat de uitrol van een nieuw netwerk met pc’s en digiborden gepland. Het probleem 

van voorzieningen op dit gebied denken we daarmee te gaan verhelpen ( inmiddels uitgevoerd) 

- We gaan onderzoeken hoe we nog meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften 

van meer- en hoogbegaafde kinderen. (bovenschoolse  plusklasvoorziening is gerealiseerd + 

interne plusgroepjes) 

- Verkeersveiligheid: op dit punt zullen we meer informatie moeten verzamelen.  Waar liggen de 

knelpunten, zijn deze oplosbaar en wat is daar voor nodig. 

  



In februari 2014 zijn er tevredenheidsonderzoeken onder onze medewerkers en onder onze leerlingen 

van groep 6 t/m 8 uitgevoerd. 

Personeel 

Het personeel is over veel aspecten relatief zeer tevreden over een aantal domeinen. Over een aantal 

andere aspecten was het pesoneel relatief minder tevreden. Hieronder een overzicht van de 

verschillende scores: 

Items Score personeel Benchmark PO  

Algemene tevredenheid werk 8,9 8,3 

Inhoud van werk 8,8 8,2 

Identiteit  8,5 7,5 

Sfeer  8,5 8,2 

Onderwijs 8,3 8,1 

Samenwerking op school 8,0 8,2 

Werkomstandigheden 8,0 7,6 

Bovenschools management 7,5 6,2 

Gesprekscyclus 7,4 7,3 

Persoonlijke ontwikkeling 7,2 7,3 

Arbeidsvoorwaarden 6,8 5,9 

Orthopedagogische ondersteuning 6,6 - 

Kantoor in Noordhorn 6,6 - 

Directeur 6,6 7,7 

Werkdruk 6,5 5,3 

Communicatie 6,3 7,5 

 

  



Leerlingen 

Voorop staat dat de leerlingen van de school tevreden met hun school (gemiddeld rapportcijfer van een 

8.4). De aanbevelingen richten zich op die deel- en hoofdaspecten die in het onderzoek als relatief zwak 

naar voren komen.  Hieronder een overzichtstabel met de verschillende aspecten: 

 

Items leerlingen Benchmark PO  

Identiteit 9,6 - 

Leerkracht 9,2 8,9 

Sociaal-emotioneel 9,2 8,6 

Sfeer  9,2 8,2 

Onderwijs en toetsen 9,1 8,5 

Extra activiteiten 9,0 8,5 

voorzieningen 8,9 8,8 

Informatie en inspraak 8,4 - 

 

 
 

Inspectie 

In 2014 bezocht de onderwijsinspectie onze school voor het laatst 

Uit het rapport blijkt dat de inspectie tevreden was over  de opbrengsten, leerstofaanbod, tijd, 

schoolklimaat en de begeleiding. De eindopbrengsten en tussentijdse opbrengsten zijn van voldoende 

niveau. Ook het systeem van het volgen van de resultaten wordt als voldoende beoordeeld. Het 

signaleren van zorg en het planmatig werken in de zorgstructuur wordt als voldoenden beoordeeld. De 

school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces en werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

Verbeteringen zijn volgens de inspectie nodig op het gebied van zorg als het gaat om analyseren van 

gegevens en evalueren van de effecten van de geboden zorg. Ook het evalueren van de 

leerlingresultaten en het borgen van het onderwijsleerproces kan verbeterd worden. Ook de uitleg van 

de leraren en de afstemming tussen de verschillen van de leerlingen kan verbeterd worden. In het 

laatste hoofdstuk van dit schoolplan komen ze terug.  

 

  



4. Methoden 
 
 
 

Leergebied Methode Aangeschaft Opmerkingen/knelpunten Wanneer 

Bijbelonderwijs Levend Water  2005 Minimaal 3 keer per dag wordt er een bijbelverhaal verteld  

Rekenen en Wiskunde Schatkist (groep 1-2) 
 
 
 
 
Pluspunt  

2009 
 
 
 
 
2011 

Er wordt een minimaal aanbod gedaan vanuit de thema’s van 
Schatkist. We gaan kijken hoe ons beredeneerd leerstof 
aanbod is en of we mbv Schatkist hier aanpassingen op 
moeten doen. 

2015 

Nederlandse taal Schatkist (groep 1 en 2; 
 
 
 
 
Taal in beeld 

2009 
 
 
 
 
2007 

Er wordt een minimaal aanbod gedaan vanuit de thema’s van 
Schatkist. We gaan kijken hoe ons beredeneerd leerstof 
aanbod is en of we mbv Schatkist hier aanpassingen op 
moeten doen. 

2015 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 2014   

Begrijpend lezen Lezen in beeld; Nieuwsbegrip 2012  
 

 

Studerend lezen Lezen in beeld 2012 We zijn niet helemaal tevreden over het leerstofaanbod als 
het gaat over kaartlezen en tabellen. We overwegen om Blitz 
aan te schaffen 

2016 

Spelling Spelling in beeld 2014 We hebben het spellingsaanbod volledig vernieuwd en heeft 
voorlopig geen verandering nodig 

 

Schrijven Pennenstreken 2008 Methode sluit aan bij de methode van Veilig leren lezen  

Engels My name is Tom ( groep 1-4 
Hello world (groep 5-8) 

2007 We gebruiken dit nu een aantal jaren. De kinderen kennen 
steeds meer Engels van huis uit. De materialen van Hello 
World zijn moeilijk als het gaat om gebruiksgemak. Het 
leerrendement is hierdoor naar ons idee te laag. 

2016 

Aardrijkskunde Topondernemers 2005 De mogelijkheden van de huidige materialen zijn door de 
ontwikkelingen beperkt en deels verouderd. Met een update 
van deze methode kunnen we beter, efficienter en 

2015 



makkelijker de doelen bereiken. We zijn voornemens om dit in 
2015 te gaan doen 

Geschiedenis incl 
staatsinrichting en  
geestelijke stromingen 
 

Topondernemers waaronder 
onderdeel topcanon 

2005 De mogelijkheden van de huidige materialen zijn door de 
ontwikkelingen beperkt. Met een update van deze methode 
kunnen we beter, efficienter en makkelijker de doelen 
bereiken 

2015 

Natuur incl techniek en 
gezond gedrag 
 

Topondernemers + eigen leerlijnen 
en materialen voor Techniek 

2005 De mogelijkheden van de huidige materialen zijn door de 
ontwikkelingen beperkt. Met een update van deze methode 
kunnen we beter, efficienter en makkelijker de doelen 
bereiken 

2015 

Bevordering sociale 
redzaamheid, incl 
verkeer 
 
 

Op voeten in fietsen, 
Jeugdverkeerskrant,  
 
Topondernemers 

Jaarlijks 
 
 
2005 

  

Burgerschap en sociale 
integratie 

Topondernemers en aanvullende 
materialen en thema-uitzendingen 
via tv of internet 

2005 We bieden de kinderen een heel scala aan onderwerpen en 
bijbehorende opdrachten aan. We weten niet of we alle 
kerndoelen op deze manier halen. We willen daarom een 
overzicht maken waarbij duidelijk zichtbaar is met welke 
activiteiten aan de verschillende kerndoelen wordt gewerkt. 

2015 

Zintuiglijke en 
lichamelijke  oefening 

Basislessen 1 en 2 1996 Deze boeken geven een leerlijn aan waarbij alle onderdelen 
aan bod komen. We gebruiken deze boeken als bronnenboek 
voor onze lessen. De lessen zijn zo opgezet, zodat ze passen 
bij de zaalinrichting en de aanwezige materialen. Om deze 
reden hebben we geen reden om dit te vervangen. 

 

Beeldende vorming 
(tekenen, 
handvaardigheid, 
kunstzininge vorming)   
 

Moet je doen 2009   

Muziek Moet je doen 2009   



 

5. De ondersteuning van de leerlingen 

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: Groningen 20.01. 

Onder basisondersteuning verstaan wij ‘ Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van 

preventieve en licht curatieve interventies die de school  binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op 

een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert.’  

Basisondersteuning is op onze school structureel beschikbaar. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

is dit concreter uitgewerkt. Hieronder geven we daarvan een samenvatting.  

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 ( aanbod voor kinderen met 

dyscalculie is in ontwikkeling)  

 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;  

 Wij hebben afspraken over (ortho)pedagogische en/ of orthodidactische programma’ s en 

methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van 

gedragsproblemen;  

 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. 

 

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 observeren, 

signaleren, analyseren, plannen en evalueren. Twee keer per jaar wordt over de voortgang van het 

onderwijs gerapporteerd aan het bestuur. 

Extra ondersteuning 



Extra ondersteuning wordt gedefinieerd als  ‘alle vormen van onderwijsondersteuning die de 

basisondersteuning overstijgen’  

Extra ondersteuning moet 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? Soms gaat het om ondersteuning in een andere onderwijssetting, bijvoorbeeld SBO, SO of VSO. 

Hiervoor is wettelijk gezien een toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) voor nodig.  Alle overige 

arrangementen in de reguliere basisschool of in een (tijdelijke) tussenvoorziening die bekostigd worden 

uit de middelen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, vallen ook onder de extra 

ondersteuning. 

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. 

  



6. Professionalisering 

Ieder jaar werken we aan professionalisering. Het personeel heeft het nodig om zichzelf nieuwe 

kennis en vaardigheden toe te eigenen, om steeds weer de doelstellingen op schoolniveau te 

kunnen halen en te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Voor de komende 2 jaren zullen de volgende cursussen en opleidingen worden gevolgd. 

 

- Opleiding beeldcoaching ( Intern begeleider) 

- Nulmeting didactisch handelen ( teambreed) 

- Cursus eigenaarschap van leren ( teambreed) 

- Cursus coöperatieve werkvormen 

- Delen = leren studiedag ( workshopleren van en met elkaar, NoorderBasis breed)  

 

Met deze opleidingen en cursussen hopen we te bereiken dat het didactisch handelen wordt verbeterd. 

We gaan er van uit dat aan het einde van deze leerroutes het personeel in staat is om de kinderen een 

passend onderwijsaanbod te bieden met de juiste werkwijzen en instructievormen.  

Uiteraard zal dit moeten resulteren in een nog betere onderwijskwaliteit.  

  



 

7. 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/zij heeft zich ge(her)registreerd en 
werkt aantoonbaar aan zijn/haar 
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  

9 Op onze school wordt de zorg planmatig 
uitgevoerd, geëvalueerd en indien 
nodig bijgesteld; dit 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  

11 Onze school heeft een beschreven 
leerstofaanbod voor burgerschap 

Zelfevaluatie x x x x  

12 Onze school laat kinderen mede-
eigenaar zijn van hun leerproces 

Inspectierapport x x x x  

13 Onze school biedt goede 
leermogelijkheden voor kinderen met 
dyscalculie 

zelfevaluatie x  x   



 

 

 

 

 

14 Onze school biedt aan kleuters een 
beredeneerd leerstofaanbod, waardoor 
de aansluiting naar groep 3 goed is 

inspectierapport x x x x  

15 Onze school leert de kinderen in de 
bovenbouw systematisch en structureel 
studievaardigheden aan 

zelfevaluatie x x x x  

16 Onze school heeft een goed aanbod 
voor wereldoriëntatie 

zelfevaluatie  x x   

17 Op onze school wordt gewerkt met 
verschillende werkvormen van 
coöperatief leren  

inspectierapport  x x x  

18  Onze school biedt een breed aanbod 
voor creatieve vakken van structureel 
goede kwaliteit 

Zelfevaluatie  x x   


