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Hoofdstuk 0: Voorwoord 
 

 
Voorwoord 
 

Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2015-2019. Het geeft op hoofdlijnen weer 
 

➢ Waarvoor onze school en ons onderwijs staat; 
➢ Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe 

willen; 
➢ Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen. 

 
We hebben het opnieuw samenstellen van ons nieuwe schoolplan benut om als team en 
directie onze visie opnieuw te doordenken en te herformuleren. Door het brede draagvlak 
kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als uitgangspunt bij de uitwerking van 
beleid.  
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting ouders en de 
onderwijsinspectie. Het is vastgesteld door het bevoegd gezag van ‘Nije Gaast’, met 
instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de samenstelling van dit schoolplan zijn 
beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt geweest.  
 

 
Persoonlijk voorwoord schoolleider 

Dit schoolplan is geschreven op moment van fusie. Us Nije Gea en de Skeakel gaan 
samen een nieuwe school starten. Alles wat was kan verbeterd en vernieuwd worden. 
Onze ambities zijn verwoord in zeven pijlers. Deze pijlers worden de komende jaren 
uitgewerkt, vorm gegeven en aangepast. Naast dit alles zal onze school meedoen met de 
bewegingen die we samen met de andere scholen van Nije Gaast maken.  
 
De komen jaren zijn voor onze nieuwe school cruciaal. De schooljaarplannen worden elk 
half jaar geëvalueerd met het team en de MR. Zo blijven wij op de koers die we ons 
hebben gesteld. Ambitie is een woord wat terugkomt in onze plannen. Ambitie om het 
onderwijs te geven wat onze kinderen verdienen.   
 
Het team kijk er naar uit om de nieuwe school te starten. Laten we beginnen.  
Meindert Tjerkstra 
Schoolleider  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Context en aanleiding 
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste 
één maal in de vier jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur 
toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een 
bekostigingsvoorwaarde. In de vierjarige schoolplancyclus die gestart is in 1999 vormt de 
periode 2015-2019 de zesde planperiode in successie. Ons schoolplan voldoet aan de 
wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 
 
Doel en functie 
Het schoolplan 2015-2019 is ons beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft 
antwoord op twee belangrijke vragen: 
 

1 Positiebepaling Waar staan we momenteel  als school? 

2 Schoolontwikkeling Waar willen we naar toe met onze school? 

 
Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing 
van onze schoolontwikkeling op de middellange termijn. 
De functie van ons schoolplan is meerledig: 
 

1 Intern sturingsdocument Geeft richting, biedt houvast tegen de waan van de dag, 
kompasfunctie 

2 Verantwoordingsdocument Intern: directie, team, MZR, Raad van Toezicht  
Extern: ouders, inspectie, stakeholders 

3 Ondernemingsplan Sturing op doelen, mensen en middelen voor de 
middellange termijn 

4 Kwaliteitsdocument Toepassing PDCA-cyclus op 
schoolontwikkelingsaspecten schoolplan 

 
Bestuursbeleid 
Het schoolplan is gebaseerd op de strategisch beleidsvisie 2012-2016 van ‘Nije Gaast’. De 
komende periode zal de strategische beleidsvisie worden geëvalueerd en beschreven. De 
vernieuwde visie zal worden gebruikt voor de planperiode 2019-2023.  
Waar dat nodig is geeft ons schoolplan op school specifieke wijze uitvoering aan de 
strategische doelen op bestuursniveau op de beleidsterreinen: 
 

➢ Identiteit; 
➢ Kinderen;  
➢ Medewerkers; 
➢ Ouders; 
➢ Organisatie; 
➢ Huisvesting; 
➢ Financiën; 
➢ (Onderwijs) kwaliteit 
➢ Andere organisaties 
➢ Sturing 
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Vaststelling en instemming 
Het schoolplan 2015-2019 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in 
art. 16 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de 
medezeggenschapsraad, conform art. 10b van de wet Medezeggenschap op Scholen 
(WMS).  
 
Positionering schoolplan t.o.v. Kwaliteitszorg / PDCA-cyclus 
Systematisch en planmatig werken aan kwaliteitszorg betekent voor ons dat we cyclisch te 

werk gaan in een voortdurende opeenvolging van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen 

op basis van de Deming-cirkel. Onze doelstellingen en beleidsvoornemens zoals verwoord in 

dit schoolplan zullen we in de komende jaren voortdurend tegen het licht houden van de 

PDCA-systematiek, waarbij we reflecteren op de relevante vragen: 

 
 Fase Omschrijving Vragen 
1 Plan We zeggen wat we doen. Hebben we adequaat geborgd wat we doen? 
2 Do We doen wat we zeggen. Handelen we conform wat we hebben 

afgesproken? 
3 Check We evalueren onze doelen, 

processen en opbrengsten. 
Doen we de dingen goed? Doen we de 
goede dingen? 
Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? 

4 Act We verbeteren ons 
voortdurend. 

Wat gaan we verbeteren? Waarom? Hoe 
doen we dat? 

 
 
Integraliteit en samenhang 
Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan 

schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht  op de samenhang 

tussen de verschillende beleidsvoornemens. 

Inzetten op rendementsverbetering van bijvoorbeeld spellingvaardigheid betekent 

interventies bij verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire 

proces): leerstofaanbod, leertijd, opbrengsten, leerkrachtvaardigheden. Maar kan ook invloed 

hebben op aspecten van het personeelsbeleid (aanstellen en scholing taalcoördinator), het 

financiële beleid (inkoop expertise, aanschaf lesmateriaal) en het kwaliteitsbeleid (borging, 

systematisch evaluatie van processen en leerling-resultaten). In hoofdstuk 6 geven we de 

samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat ons daarbij met name om de 

samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 WPO) beschreven wil 

zien in het schoolplan:  

• Onderwijskundig beleid 

• Personeelsbeleid 

• Kwaliteitsbeleid 
 
Op hoofdlijnen 
Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven:  

• Waar onze school voor staat (schoolprofilering); 

• Waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie); 

• Hoe onze school dat wil bereiken (beleidsvoornemens); 

• Welke middelen onze school daarvoor wil inzetten (facilitering).  
 

Het schoolplan als richtinggevend document leent zich niet voor een vertaling in operationele 

doelen, een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en een minutieuze planning. Daarvoor 
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stellen we aan het begin van ieder cursusjaar een schooljaarplan op. Daarin vindt de 

vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons schoolplan.  

Verwijzing 
Onze school beschikt reeds over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds 

geformuleerd beleid in bestaande documenten zullen we in dit schoolplan volstaan met 

verwijzing naar deze documenten. Voor een overzicht van deze documenten: zie hoofdstuk 

7: Verwijzingen. Deze documenten zijn een nadere uitwerking van onderdelen van dit 

schoolplan. Feitelijk derhalve  bijlagen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten 

in te zien op school en opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 

Beleidsconsequenties  
Per hoofdstuk noteren we (indien van toepassing) beleidsconsequenties. Het kan hier gaan 

om nieuw beleid of om voortzetting van ingezet beleid.  De verzamelde 

beleidsconsequenties worden in hoofdstuk 5 verzameld in een groslijst en in hoofdstuk 6 

ondergebracht in de meerjarenplanning.  
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Hoofdstuk 2: Identiteit 
 
Stichting Nije Gaast verzorgt vanuit haar doelstelling Christelijk en Algemeen/Neutraal 
Bijzonder Basisonderwijs in de gemeenten Súdwest Fryslân (6 scholen) en ‘De Fryske 
Marren’ (7 scholen).   
 
De centrale waarden in ons onderwijs en in onze omgang met elkaar zijn liefde voor de 
medemens en het respecteren en het behoeden van de schepping, zoals in de Bijbel 
benoemd. Een waardenpatroon dat leidend is bij de identiteitsvorming van kinderen tot 
moreel besef, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandig handelen. Dit waardenpatroon 
vanuit onze identiteit is zichbaar in al onze scholen en bij alle medewerkers. Daar staat 
Stichting Nije Gaast voor.  
 
Vanuit de identiteit zijn onze kernwaarden:  

• Waardengedreven 

• Ontwikkeling 

• Professionaliteit 

• Zelf/samen 

• Openheid 

 

Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze 
kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. 
 
Vanuit de kernwaarden luidt de visie van Nije Gaast: 

Bij Nije Gaast ontplooien kinderen hun kwaliteiten optimaal: 

- Met uitdagende en stimulerende begeleiding 

- Vanuit een bijzondere inspirerende identiteit 

- Vanuit een veilige omgeving 

Elf scholen van Nije Gaast zijn christelijke scholen, twee scholen zijn algemeen/neutraal 

bijzonder. 

Voor de christelijke scholen geldt dat de Bijbelse verhalen over God en mensen inspireren 

tot actieve betrokkenheid op de waardevolle omgeving waarin we leven: de omringende 

schepping met mensen, dieren en planten. 

Voor de abbs/nbbs scholen geldt dat het onderwijs wordt aangeboden aan leerlingen van 

alle gezindten met dien verstande dat dit onderwijs uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle 

godsdiensten, levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.  

 

De levensbeschouwelijke identiteit is, evenals de pedagogische en onderwijskundige 

identiteit, zichtbaar in het  onderwijs en zichtbaar voor de ouders. Het is dé opdracht voor de 

school: laat zien wie je bent, wat je beweegt en waar je voor staat. Nije Gaast geeft elke 

school de ruimte de christelijke en algemeen/neutraal bijzondere identiteit op een eigen 

manier in te vullen, binnen de kaders van de statuten van de Vereniging en de strategische 

koers. 

 

Van al onze medewerkers wordt gevraagd om binnen Nije Gaast actief bij te dragen aan de 

realisatie van deze visie en missie. 

 
Schoolidentiteit 
Onze identiteit, d.w.z. alles wat school maakt tot de school die we zijn / willen worden, 
ontlenen wij aan een drietal uitgangspunten, in deze volgorde:  
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1 Onze levensbeschouwelijke en/of godsdienstige 
identiteit 

2 Onze missie 

3 Onze visie / ons onderwijsconcept 
 

  
Waar we voor staan 
Onze school is een Algemeen Bijzondere Basisschool. Als Algemeen Bijzondere 

Basisschool gaan wij uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en 

maatschappelijke stromingen. 

Ons onderwijs is er op gericht dat kinderen een levensbeschouwing kunnen opbouwen, we 

willen hen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven. Leerlingen moeten trots 

zijn op zichzelf, op hun cultuur en levensbeschouwing.  

We bieden onderwijs in gelijke kansen ongeacht waar de leerling vandaan komt, welke 

begaafdheid hij/zij bezit en van welk geslacht. Iedereen kan zijn eigen bijdrage leveren 

tijdens momenten van gezamenlijk beleven, bidden, verwonderen, werken en vieren. 

We willen kinderen leren respect, waardering en begrip op te brengen voor de 

eigenaardigheden, de cultuur en levensbeschouwing van elkaar. 

Wij vinden het respectvol met elkaar omgaan, voorleven van waarden, normen en regels erg 

belangrijk. Dit geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders.  

 
Wat we willen  
 
Het onderwijs gaan wij inrichten op basis van zeven pijlers.  
 

Pijler 1. Zelfstandigheid, autonomie en groep doorbrekend 

Leren omdat het kan en omdat je het wilt. Zelfstandig werken betekent dat een kind 
gedurende enige tijd zonder tussenkomst van de leerkracht werkt. Het kind leert plannen, 
oplossingen zoeken, samen te werken en doelen te stellen. Zelfstandig kunnen kiezen wat je 
eerst doet en wat je het laatst doet, zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerder zijn om lessen 
en opdrachten te maken.  
Dagelijks wordt er groep doorbrekend gewerkt. Kinderen kunnen veel van elkaar leren. 
Uitleggen aan een ander is de ultieme vorm van begrijpen. Alle kinderen zitten in een 
stamgroep passende bij hun leeftijd. Van 09.00 tot 11.30 werken we groepsdoorbrekend.  
 

Pijler 2. Sociale vaardigheid op basis van de geweldloze communicatie en Covey  

Wij kiezen ervoor om een breed pallet aan middelen in te zetten om ten eerste de 
pedagogisch sfeer op school goed te krijgen en te houden. Daarnaast zetten we in om de 
sociale vaardigheden van de leerlingen optimaal te ontwikkelen. We gebruiken hierbij de 
methode kanjertraining, de geweldloze communicatie en de zeven gewoontes van Covey. 
Deze sluiten goed bij elkaar aan en overlappen elkaar deels. 
 
Covey 

• Gewoonte 1: wees-proactief; de gewoonte van keuzevrijheid. 
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven: ’ ik denk, ik kies, ik doe en ik kijk terug’ 

• Gewoonte 2: met het eind in gedachten, de gewoonte van visie. 
Begin met het eind in gedachten: ‘ik zie het in mijn hoofd en ga er voor’. 
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• Gewoonte 3: doe belangrijke dingen eerst; de gewoonte van integriteit en uitvoering 
Stel prioriteiten en doe de belangrijke zaken eerst: ‘Ik houd mij aan mijn voornemens’. 

• Gewoonte 4: denk win-win: de gewoonte van wederzijds voordeel 
Heb een iedereen-kan-winnen houding: ‘Ik wil het beste voor jou en mij’. 

• Gewoonte 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden; de gewoonte van wederzijds begrip 
Luister oprecht naar anderen: ‘Ik én jij komen verder als we van elkaar weten wat we 
belangrijk vinden’. 

• Gewoonte 6: creëer synergie; de gewoonte van creatieve samenwerking 
Werk samen om mee te bereiken: ‘Omdat we verschillend zijn, kunnen we samen dingen 
die we apart niet kunnen’. 

• Gewoonte 7: houd de zaag scherp; de gewoonte van vernieuwing 
Vernieuw jezelf regelmatig: ‘Als ik goed voor mezelf zorg, ben ik tot veel in staat’. 

 

Pijler 3. Kunst en cultuur 

Onze school profileert zich als kunst- en cultuurschool. Leren over kunst is leren over jezelf, 
over deze tijd, over je omgeving, de maatschappij. Kinderen leren zich te uiten via taal, 
beeld, spel of muziek. Door kennis te maken met verschillende cultuuruitingen, kunstenaars 
en hun werk en cultureel erfgoed, leren kinderen bovendien buiten kaders te denken en te 
kijken. 
 

Pijler 4. Engels/ Frysk 

Vroeg Engels leren is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is bewezen 
dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg 
aanbieden van een tweede/ derde taal. 
 
Wij zijn trots op het feit dat wij in Fryslân de Fryske taal spreken. Net als Engels krijgt het 
Frysk een duidelijke plek op onze school.  
 

Pijler 5. Betrokkenheid ouders en de dorpen om ons heen 

Ouders, school en kind zijn een drie-eenheid. Samen willen we het beste voor elkaar. Dit 
uitgangspunt heeft als doel om er voor te zorgen dat het kind zich optimaal ontwikkelt.  
 
Beide dorpen zijn onderdeel van de leefomgeving van onze kinderen. Wij willen als school 
aansluiten bij deze belevingswereld.  
 

Pijler 6. Maatschappelijk betrokken zijn 

Midden in de wereld staan en weten wat er te koop is. Naast goed burgerschap is dit een 
doel van de school. Kennis hebben van andere culturen en weet hebben van de normen en 
waarden zoals die in Nederland en Europa gelden is van groot belang voor een goede 
maatschappelijke toekomst.  
 

Pijler 7. Evaluatie en reflectie en de oplossingsgerichte kindgesprekken en portfolio 

Leerresultaten evalueren en reflecteren over wat er goed gaat en wat er beter kan. Wij 

kiezen voor gesprek en voor een portfolio. Zelf eigenaar zijn van het leerproces en zelf 

doelen stellen zal zorgen voor meer effectiviteit en plezier. Daarnaast zal het zelfvertrouwen 

groeien wanneer inzichtelijk wordt gemaakt wat de vooruitgang is die elke leerling laat zien. 

 
Veiligheid, relatie, Competentie en Autonomie, zoals die door Luc Stevens is 
geformuleerd, vindt de beschrijving plaats.  
 
Veiligheid (relatie) 
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We willen dat de kinderen zich veilig voelen op school. We willen een school zijn met een 
klassenklimaat waarin de kinderen vriendelijk zijn tegen elkaar, elkaar helpen en steeds 
meer verantwoordelijkheid leren dragen. Veiligheid is de basis voor een optimale 
ontwikkeling. 
 
Hoe zie je dat?  

• Onze school hanteert een pestprotocol en wil actief bezig zijn pestincidenten te 
voorkomen en waar nodig adequaat af te handelen. 

• Afspraken en voorschriften betreffende de veiligheid staan beschreven in een 
veiligheidsbeleid.  

• Er vindt een incidentenregistratie plaats. 

• De Kanjertraining is een vast onderdeel van ons weekprogramma. Deze 
Kanjerlessen zijn zowel preventief als curatief van aard. Ook stimuleert de training 
een positieve sfeer in de groep. Hiermee wordt sociale onrust voorkomen. Onze 
leerkrachten zijn speciaal opgeleid om deze training te kunnen geven.  

• Daarnaast maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Het 
zgn. Kanjer volg- en adviessysteem. Een leerlingvolgsysteem, dat zich richt op de 
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (Kanjer LVS-SEO) Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van gedragsvragenlijsten. Dat betekent dat wij inzicht hebben in de 
totale sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen gedurende de gehele 
schoolloopbaan. Mocht het leerlingvolgsysteem daar aanleiding toe geven, dan zal 
naast de reguliere Kanjertraining hier extra aandacht aan worden besteed. 

• De school heeft een aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die zorg dragen voor de 
veiligheid in en om school. 

• We voeren oplossingsgerichte kindgesprekken met kinderen. In deze gesprekken 
kunnen ze pedagogische competenties aan de orde stellen en didactische doelen 
stellen.  

• Het gedachtegoed van Covey komt terug in twee maandelijks projecten.  

Respect voor elkaar (relatie) 
Ieder mens heeft er behoefte aan te voelen dat anderen met hem willen omgaan. 
Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn dan ook voor ons dé 
kernwoorden waar wij met onze leerlingen inhoud aan willen geven om zich voor te bereiden 
op een toekomst in onze multiculturele samenleving. Bovenstaande is noodzakelijk voor een 
actieve gemotiveerde leerhouding. 
 
Hoe zie je dat? 
 

• We geven verhalen uit de Bijbel door. Naastenliefde loopt als een rode draad door 
deze verhalen. 

• We organiseren regelmatig gemeenschappelijke activiteiten en vieringen. We 
spreken kinderen aan op hun positieve - en negatieve gedrag. 

• In de methode “Trefwoord” worden regelmatig onderwerpen behandeld waarin 
sociaal en/of emotioneel gedrag centraal staat.  

• Er is individuele aandacht voor de leerlingen. 

• We laten kinderen waar dat kan samenwerken. 

• Het gedachtegoed van Covey komt terug in twee maandelijks projecten.  
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Individuele ontwikkeling (competentie) 
Ieder mens heeft er behoefte aan greep te krijgen op de wereld om hem heen, het gevoel te 
hebben de wereld aan te kunnen, op de taak berekend te zijn. De wereld waarin wij leven en 
werken verandert, dat vraagt nieuwe  ‘21st century skills’, deze competenties staan ook 
centraal in het onderwijs. De komende planperiode zal hier aandacht voor zijn.  
Wij streven dan ook naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor de hele 
basisschoolperiode. Dit betekent dat, binnen de mogelijkheden van de school, er ruimte is 
voor ieder kind om in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden, kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen.  
 
Hoe zie je dat? 

• Aanbieden van leerstof via methoden die voldoen aan de kerndoelen voor het primair 
onderwijs en die passen bij de leerlingen en de visie van de school. 

• Aanbieden van scholing aan leerkrachten passend bij hun (ontbrekende) 
competenties. 

• Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Met actuele en uitdagende 
leerstof én moderne inzichten ten aanzien van de didactiek en pedagogisch 
handelen, proberen we leerlingen te motiveren het maximale uit zichzelf te halen en 
goede prestaties te behalen. De leerbehoeften van de leerling staan centraal.  

• Mogelijkheid om voor leerlingen die dat nodig hebben de ‘Plusklas’ te bezoeken.  
• Opbrengstgericht denken vormt de basis van ons lesgeven. 

• Het gebouw en het schoolplein zijn zodanig ingericht dat de kinderen zich optimaal 
kunnen ontplooien; 

• Er is een interne begeleider werkzaam aan school. 

• Individuele aandacht voor de leerlingen.  

• Bijhouden van een leerlingvolgsysteem zowel methodeafhankelijk als 
methodeonafhankelijk. 

• Leerlingen en leerkrachten voeren ‘kindgesprekken’, zodat leerlingen ook zelf mee 
kunnen praten en denken over hun eigen leerproces.  

• Leerkrachten bespreken vanaf groep 6 de resultaten van de Friese Plaatsingswijzer 
met leerling en ouders.  

• Geven van verantwoordelijkheid door de leerkracht aan de leerling.  
 
Het onderwijzend team van ………………………………………… wil deze consequenties 
realiseren en regelmatig nagaan of haar activiteiten er aan voldoen. 
Bovenstaande is voor onze school de leidraad voor ons onderwijskundig beleid,  
personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van het financieel en materieel 
beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol. 
 
Dit plan beschrijft een periode van vier jaar, de komende jaren willen wij als team van 
…………………………………………. werken aan: 
 
• De leesresultaten zijn van voldoende niveau ( technisch lezen, begrijpend lezen, 

rekenen, spelling en woordenschatontwikkeling ); 
• De school beschikt over competente leerkrachten die werken aan hun competenties 

vanuit het bekwaamheidsdossier; 
• De school beschikt over een zorgstructuur waarin ook nadrukkelijk de leerresultaten 

gerelateerd worden aan de gestelde schooldoelen en de leerkrachtvaardigheden. 
• De zeven pijlers van ons onderwijsconcept krijgen vorm de komende vier jaar en wordt 

uitgebouwd.  
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Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
 
Typering school 

 
Bevoegd gezag 

 

 
…………………………… maakt deel uit van de Vereniging voor 
Chriselijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs ‘Nije 
Gaast’ in ‘De Fryske Marren’ en ‘Súd-West Fryslân’. ‘Nije Gaast’ 
heeft twaalf basisscholen in deze twee gemeenten.  
Deze combinatie bestaat uit 10 christelijke basisscholen en twee 
scholen voor algemeen en neutraal bijzonder basisonderwijs. Met 
elkaar heeft deze fusie- combinatie ca. 1170 leerlingen en heeft zij 
ca. 140 leerkrachten in dienst. 
Iedere school heeft zijn eigen onderwijsconcept en culturele 
achtergrond. 
Voor de missie en de visie van ‘Nije Gaast’ verwijzen wij u naar de 
strategische beleidsvisie ‘Nije Gaast sylt skerp oan’e wyn’. De 
komende periode zal deze visie opnieuw worden herzien.  
De doelen uit de strategische visie zijn verwerkt in het schoolplan. 
 

Sociale context 

 
- Onze leerlingen zijn afkomstig uit de directe schoolomgeving. 
- Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld tot hoog 
- Van de ouders werkt het overgrote deel in loondienst in de zorg 
en industriële sectoren. In de meeste huishoudens is de vader de 
hoofdverdiener en heeft de moeder een parttime baan meestal in 
de verzorgende sector. 
De school is in 2015-2016 gefuseerd.  
  

Ouders, 

ouderbetrokkenheid 

 
- De ouderbetrokkenheid is gemiddeld, wanneer er een activiteit is 
waarbij de kinderen betrokken zijn dan is de betrokkenheid van 
ouders groot; 
- Opkomst informatieavonden gemiddeld tot hoog; 
- Ouderbetrokkenheid vindt vooral plaats in de vorm van 
tienminutengesprekken, huisbezoeken, ouderavonden, presentatie 
van leerlingen; 
- Een groot aantal ouders zet zich vrijwillig in voor allerlei 
activiteiten; 
- Relevante ontwikkelingen/trends zijn dat het aantal werkende 
ouders toeneemt en dat de school overdag minder een beroep op 
ouders kan doen. 
 
Ouders hebben zitting in: Ouderraad en MZR 
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Kengetallen 

Typering onderwijsteam 

Gegevens personeel 2015-2016 

 
Functies/Taken Aantal Aanstellingsomvang 

 
Leerkrachten  
groep 1 en  2 

2 Alle leerkrachten 
hebben een parttime 
baan. Sommige 
leerkrachten zijn er drie 
dagen, sommige 
leerkrachten twee 
dagen.  
 
De Intern begeleider 
werkt op twee 
verschillende scholen 
als IB-er en geeft twee 
ochtend les.  
 
De schoolleider is op 
twee scholen 
schoolleider en is hier 
twee dagen aanwezig.  

Leerkrachten  
groep 3 en 4 
 

2 

Leerkrachten  
groep 5 en 6 
 

2 

Leerkrachten 
 groep 7 en 8 

2 
 

Interne begeleiding  1 
Directie 
 

1 

 
 
Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen 2014-2015 
 
Functie M V < 25 25-

34 
35-
44 

45-
54 

54-
64 

Directie  1 
 

 1 
 

 
 

 
 

 
 

IB’er  1  1    
Onderwijzend 
personeel 
 
Ondersteunend 
personeel 

 
 
 
1 

8 
 

 
 

2 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
1 

1 
 

        

 
Gevolgde individuele scholing 2011/2015 
 
Onderwerp Schooljaar Begeleiding door 
 
Diverse onderwerpen 
‘Nije Gaast’ academie 

 
2013-2015 

 
Diverse trainers 

Rots en Water 2014-2015 Menne instituut 
Oplossingsgerichte 
coaching 

2014-2015 
 

CIVAS 

 
Overzicht teamscholing / begeleiding 2011/2015 
Schooljaar Onderwerp / thema Welke organisatie 

 

2014-2015 Oplossingsgerichte 
coaching 

CEDIN 

2014-2015 Geweldloze 
communicatie 

Sonja Swart 
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Karakteristiek 

 

Kenmerken 

leerlingpopulatie 

Gr.
1 

Gr.
2 

Gr.
3 

Gr.
4 

Gr.
5 

Gr.
6 

Gr.
7 

Gr.
8 

Aantal leerlingen 2 10 3 7 11 6 7 6 
Aantal jongens 0 5 3 5 6 1 4 1 
Aantal meisjes 2 5 0 2 5 5 3 5 
Aantal allochtone 
leerlingen 

0 0 0  0 0 0 0 0 

Thuistaal 
Nederlands 

0 1 0 1 0 1 1 1 

Thuistaal Frysk 2 9 3 6 11 5 6 5 
Tweetalige 
opvoeding  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal 
rugzakleerlingen 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Aantal leerlingen 
extern onderzoek 

0 0 0 1  2 1 2 

Aantal leerlingen 
met indicatie PRO 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Aantal leerlingen 
met LWOO-
indicatie 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Aantal kinderen 
met specifieke 
onderwijsbehoefte
n  

0 1 0 1 0 1 1 2 

Aantal leerlingen 
met ADHD 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen 
met 
dyslexieverklaring 

0 0 0 1 1 0 0 2 

Aantal leerlingen 
met ambulante 
begeleiding 

0 0 0 1 0 0 0 0 

Problematische 
thuissituatie 

0 0 0 0   0 0 0 0 
 

Kengetallen 

Weging 

Cursusjaar: 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

Aantal leerlingen: 69 58 61 57 

 0,3 2 2 2 2 

Percentage: 2.8% 3.4% 3.2% 3.5% 
Het aantal leerlingen met een weging van 0,3 is dalende, dit heeft alles te 
maken met de wijziging van het ministerie van OC&W. Er heeft een 
aanscherping van regels plaats gevonden. 

 

Prognose 

 2014-2015 2015-2016 
 Teldatum 

okt ‘14 
Teldatum 
okt ‘15 

4 – 7 
jarigen 

30 28 

8 – 11 
jarigen 

27 26 

Totaal 57 54 
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Overige omstandigheden die onze beleidskeuzen beïnvloeden 

1 
 
 
 

 
 

Prognoses 
 
 

 
De afgelopen jaren hebben de scholen van ‘Nije Gaast’ 
te maken gekregen met ‘krimp’. Op dit moment 
stabiliseert de krimp. Door een duidelijk profiel neer te 
zetten kunnen er leerlingen ‘gelokt’ worden.  

2  
 

Concurrenten 
 
 

 
De komende jaren zullen er meer fusies en 
samenwerkingsrelaties ontstaan tussen scholen van 
verschillende stichtingsbesturen. Doel van de besturen 
is om kwalitatief goed onderwijs te leveren in de regio. 
Daar waar mogelijk één sterke school in een kern. 
 
 

3  
Samenwerkings- 

relaties en 
-verbanden 

 

 
Daar waar mogelijk gaan scholen 
samenwerkingsrelaties aan om op termijn te komen tot 
integrale kind centra, die opvang en onderwijs bieden. 
Daarnaast hebben de scholen relaties met het 
samenwerkingsverband ´Zorg´ in onze provincie.  

4  
Positie van de school 

binnen de gemeente/regio 
 
 

 
Onze school richt zich op de plaatsen Elahuizen, 
Oudega, Kolderwolde en Harich. Ook kinderen van 
buiten deze dorpen zijn welkom op onze school.  
 

 
 
Context (landelijke) trends en ontwikkelingen 

Trend                                          Relevante items 

1 
Opbrengst / 

Handelingsgericht 
werken 

 
▪ Stellen van doelen, ambitieniveau vaststellen; 
▪ Registreren van resultaten; 
▪ Interpreteren en analyseren van vorderingen; 
▪ Nemen van beslissingen en uitvoeren van 

geplande interventies; 
▪ Evalueren van de effecten van de interventies; 

Regionale kwaliteitsakkoorden.. Zie voor verdere Nije 
Gaast ontwikkelingen hoofdstuk ‘Zorg’ 

 

2 
Opbrengstgericht 

leiderschap 

 
▪ Gemeenschappelijke missie/visie die actief wordt 

uitgedragen; 
▪ Visie en doelstellingen gericht op hoge leerling-

prestaties; 
▪ Hoge verwachtingen qua leerresultaten; 
▪ Zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en 

doorzettingsvermogen; 
▪ Onderwijskundig leiderschap; 
▪ Continu streven naar hoog leerniveau van 

leerlingen; 
▪ Bescherming onderwijstijd; 
▪ Monitoren vorderingen leerlingen en resultaten 

delen; 
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▪ Leerling-vorderingen gebruiken voor verbetering 
lesprogramma; 

▪ Erkenning van prestaties van leerlingen en 
personeel; 

▪ Professionele ontwikkelingskansen en 
voorwaarden. 

 

3 Passend Onderwijs 

 
▪ Bundeling van zorg binnen de bestaande 

samenwerkingsverbanden; 
▪ Samenwerking met (jeugd)zorg; 
▪ Handelingsgericht en planmatig werken: 
▪ Leraren worden beter toegerust om met diversiteit 

in de klas om te kunnen gaan; 
▪ Verdere ontwikkeling van het OPP ( 

ontwikkerlingsperspectief plan ) 
 

4 Veiligheid  

 
▪ Meer aandacht en nadruk op ´veiligheid´ 
▪ Programma sociaal – emotionele ontwikkeling en 

anti – pestprogramma 
▪ Cotan goedgekeurd leerlingvolgsysteem  
▪ Beleidsplan ´Veiligheid´ 
▪ Incidentenregistratie 

 
 

6 Burgerschap 

 
▪ Actief Burgerschap en Sociale Integratie met als  

leerdomeinen identiteit ( normen, waarden en 
deugden ), democratie, participatie; 

▪ Basiswaarden van de democratische rechtsstaat; 
▪ Toezichtkader: de school heeft een aanbod, de 

school waarborgt de  
kwaliteit van het onderwijs gericht op burgerschap; 

▪ Visie op Burgerschap; 
▪ Vaststellen van doelen: kennis en overdracht, 

houding/attitude, reflectie en meningsvorming, 
sociale vaardigheden, de school als oefenplaats. 

 

7 Krimp 

 
▪ Gevolgen voor financiering; 
▪ In stand houden kwaliteit van onderwijs; 
▪ Zijn er kansen: een herordening 

onderwijsinfrastructuur  kan mogelijkheden bieden 
m.b.t. nieuwe, moderne onderwijsconcepten; 
 

8 Andere Schooltijden 

 
▪ Afstemmen onderwijs, voor-, tussen-, naschoolse 

opvang en  Vrijetijdsactiviteiten; 
▪ Het vijf gelijke dagen model: maandag-vrijdag van 

8.00-14.00 uur 
 

9 
Profilering van de eigen 

school 
 

▪ Profilering van de school op het vlak van  
ondersteuning- schoolondersteuningsprofiel. 
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▪ Specifieke aandacht voor een bepaald vak- 
vormingsgebied - Talentontwikkeling van 
leerkrachten en leerlingen  
 

 

 
 

10 Integrale kindcentra  

 
▪ Samenwerkingsverband tussen partijen die zich 

bezighouden met  
opgroeiende kinderen; 

▪ Diverse participanten: onderwijs, welzijn, 
kinderopvang, peuterspeelzaal; bibliotheek, 
sportschool, muziekschool en andere instellingen; 

▪ Richt zich op het vergroten van ontwikkelkansen 
van kinderen. 

 

11 Referentieniveaus  

 
▪ Op 1 augustus 2010 is de “Wet referentieniveaus 

Nederlandse taal en rekenen” in werking getreden; 
▪ Een hulpmiddel om de taal- en rekenprestaties van de 

leerlingen te verhogen; 
▪ Helpen duidelijke onderwijsdoelen te stellen; 
▪ Een instrument om opbrengstgericht te werken; 
▪ Mogelijkheid om de aansluiting tussen het primair en 

voortgezet onderwijs te verbeteren; 
▪ Referentieniveaus geven het beheersingsniveau aan  

 
 

 
 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Opbrengst gericht werken: 

• Ambitieniveau op groeps- en schoolniveau vaststellen  

• Administratie  op het gebied van ‘Ondersteuning’ onderbrengen in Parnassys 

• Analyses maken van de opbrengsten, Lezen, Spelling, Rekenen, Begrijpend 
lezen en Sociaal / emotionele ontwikkeling en opnemen in de groepsplannen 

• Kwaliteit groepsplannen verhogen 

2 Opbrengst gericht leiderschap  

• Onderwijskundig leiderschap verder ontwikkelen vanuit ´De Lerende 
Organisatie´ 

• Verbinden met IPB visie 

• Werken aan een juridisch verantwoorde dossieropbouw. 
 

3 Passend onderwijs: 

• Zorgprofiel opstellen 

• Volgen van cursussen en bijeenkomsten aangeboden door het 
samenwerkingsverband 

• Participeren in zorg verlenende organisaties 

4.  Veiligheid 

• Ontwikkelen en uitvoeren beleidsplan en incidentenregistratie  
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5. Burgerschap 

• Vaststellen van het aanbod 

• Beschrijven  in een beleidsplan 

6.  Krimp 

• Op passende wijze omgaan met de terugloop van de formatie, zonder dat het 
ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. (op zoek naar andere 
onderwijsvormen ) 

7. Andere schooltijden   

• Volgen van cursussen en bijeenkomsten aangeboden door het 
samenwerkingsverband 

•  

8.  Profilering 

• Scholen profileren zich, dat kan zijn op het gebied van zorg maar ook op het 
gebied van vak- en vormingsgebieden.  

 

9.  Integrale kind centra  

• Op plaatselijk niveau in contact treden met diverse participanten.   
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Hoofdstuk 4: Inrichting Onderwijs 
 

Zorg voor kwaliteit 
 
Definitie kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is voor 
ons 

1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 
2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 
3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 
4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. 

 
Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten 

1 Wettelijk kader Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking 
tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) 
vormt voor ons het uitgangspunt voor onze zorg voor kwaliteit. 

2 Collectief proces Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals op de werkvloer betrokken 
(directie en teamleden). 

3 Rol directie De directeur heeft de regierol bij de uitvoering van kwaliteitszorg. 

4 Schoolverbetering Kwaliteitszorg is bij ons steeds een combinatie van  
➢ positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo 

zijn onze manieren) en  
➢ schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, 

planmatig uitvoering). 

5 Cyclische 
werkwijze 

Wij werken cyclisch aan kwaliteitszorg op basis van de PDCA-cirkel. 

6 Systematische 
evaluatie 

Wij evalueren jaarlijks systematisch : 
➢ onze opbrengsten ; 
➢ het leren en onderwijzen op onze school. 

Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering. 

7 Toezichtkader 
inspectie 

Wij betrekken de standaarden van het onderwijstoezicht 
nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg. 

8 Professioneel 
handelen 

Bij de kwaliteitsborging en -verbetering is het professioneel 
gedrag/handelen van op de werkvloer het uitgangspunt. Daarmee 
koppelen wij kwaliteitszorg aan professioneel gedrag.  

9 Visie als ijkpunt De kwaliteitszorg spiegelen wij structureel aan onze missie/visie 
zoals geformuleerd in het schoolplan 

10 Lerende 
organisatie 

Streven is om de vijf kenmerken van Senge (Vijfde discipline) 
Persoonlijk Meesterschap, Mentale modellen, Gedeelde visie, 
Teamleren, Systeemdenken in te passen in onze 
onderwijsstructuur.  

 
Kwaliteitsbeleid 

Kwaliteit is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 

Kwaliteit is de juiste dingen doen en die dingen juist doen. 

 

Kwaliteit is altijd verbonden aan de visie en missie van de organisatie en de school. Het is 

een bewegend doel o.a. door maatschappelijke veranderingen. Kwaliteit blijkt uit het 

welbevinden en de leerresultaten van de leerlingen. Belangrijk daarbij is de wijze waarop 

leerkrachten samenwerken, een team vormen. Maar ook hoe ze aan doorgaande leerlijnen, 

vernieuwingen en kwaliteitsplanning werken. Weten wat kinderen en ouders belangrijk 

vinden, hoe de diensten van de school worden ervaren is belangrijk om een goede band met 

elkaar op te bouwen. En een goede band zorgt over en weer voor motivatie, afstemming en 

ontwikkeling. 
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Nije Gaast voert een actief kwaliteitsbeleid door zorgvuldige bewaking van de gewenste kwaliteit op de scholen  

met behulp van de jaarlijkse monitoring  van: 

• Algemene gegevens (leerling populatie + prognoses, personeelsgegevens) 

• Opbrengstgegevens (eind en tussenopbrengsten, vervolg loopbaan vo, doorstroom) 

• Gegevens zorg en begeleiding (alle leerlingen, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) 

• Kwaliteit van het onderwijs en leerlingenzorg.  (onderwijsleerproces, zorg en begeleiding,  

kleuterverlenging, zittenblijven, sociale competenties,)   

• Enquêtes onder leerkrachten, leerlingen en ouders 

Jaarlijks worden de drie middelste onderdelen verwerkt in een kwaliteitsprofiel van de school.  

Halfjaarlijks worden de tussenopbrengsten verwerkt in een kwaliteitsprofiel.  

 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school, voor de ontwikkeling van personeelsleden  

en voor een goed beheer zijn  de volgende systemen ontwikkeld: 

• Schoolleiders maken jaarlijks een onderwijskundig jaarverslag, waarin opgenomen  

de evaluatie van het afgelopen schooljaar  

• Een schooljaar(werk)plan voor het nieuwe schooljaar wordt jaarlijks ingeleverd 

• Gesprekkencyclus volgens afgesproken beleid 

• Kwaliteitsprofiel. (eind- en tussenresultaten) 

• Jaarlijkse enquête personeel. Eens in de twee jaar voor leerkrachten en ouders. 

• Risico Inventarisatie & Evaluatie  

• Ondersteuningsbeleid 

• Begrotingsgesprekken en evaluatie zelfbeheer per school  

 

Nije Gaast houdt  zicht op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en maakt hierin afwegingen 

voor de ontwikkelingen in en van de kwaliteitszorg. 

Aan scholen die in het signalering gebied van inspectie komen wat betreft de inspectienormering,  

wordt een versnelde analyse en plan van aanpak gevraagd.  

De onderwijskundige stafmedewerker coördineert dit en stuurt dit vanuit de bestuurlijke kaders aan. 

 

Alle scholen van Nije Gaast: 

• Zorgen voor geschoold personeel, waarbij regelmatige bijscholing van alle personeelsleden noodzakelijk is. 

• Maken afstemming in de deskundigheid van het team en de schoolontwikkeling.  

• Koppelen de doelen van schoolontwikkeling aan de visie en missie van de organisatie en de school.  

• Werken met methoden, bronnenboeken en andere ondersteuningsmaterialen die voldoen 

 aan de kerndoelen. 

• Hebben zicht op de ontwikkelingslijnen en het welbevinden van ieder kind.  

Kunnen hieruit conclusies trekken voor het pedagogisch klimaat en de stimulering van de 

ontwikkeling van ieder kind. 

• Volgen op een deskundige en eigentijdse manier de resultaten van de kinderen.  

Daaruit worden conclusies getrokken voor ieder individueel kind, maar ook voor de groep en voor de school. Alle scholen werken halfjaarlijks met trendanalyses. Uit de conclusies 

worden aanpassingen gerealiseerd. 

• Analyse van de verwijzingsgegevens naar het Voortgezet Onderwijs.  

Ook analysegegevens van de schoolresultaten in de eerste jaren van het Voortgezet Onderwijs. 

Nije Gaast voert een actief kwaliteitsbeleid door zorgvuldige bewaking van de gewenste 

kwaliteit op de scholen met behulp van de jaarlijkse monitoring  van: 

• Algemene gegevens (leerling populatie + prognoses, personeelsgegevens) 

• Opbrengstgegevens (eind en tussenopbrengsten, vervolg loopbaan vo, doorstroom) 

• Gegevens zorg en begeleiding (alle leerlingen, leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften) 

 

 

 

 

 



23 

 

• Kwaliteit van het onderwijs en leerlingenzorg.  (onderwijsleerproces, zorg en 

begeleiding, kleuterverlenging, zittenblijven, sociale competenties,)   

• Enquêtes onder leerkrachten, leerlingen en ouders 

Jaarlijks worden de drie middelste onderdelen verwerkt in een kwaliteitsprofiel van de school. 

Halfjaarlijks worden de tussenopbrengsten verwerkt in een kwaliteitsprofiel.  

 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school, voor de ontwikkeling van 

personeelsleden en voor een goed beheer zijn  de volgende systemen ontwikkeld: 

• Schoolleiders maken jaarlijks een onderwijskundig jaarverslag, waarin opgenomen de 

evaluatie van het afgelopen schooljaar  

• Een schooljaar(werk)plan voor het nieuwe schooljaar wordt jaarlijks ingeleverd 

• Gesprekkencyclus volgens afgesproken beleid 

• Kwaliteitsprofiel. (eind- en tussenresultaten) 

• Jaarlijkse enquête personeel. Eens in de twee jaar voor leerkrachten en ouders. 

• Risico Inventarisatie & Evaluatie  

• Ondersteuningsbeleid 

• Begrotingsgesprekken en evaluatie zelfbeheer per school  

 

Nije Gaast houdt  zicht op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en maakt hierin 

afwegingen voor de ontwikkelingen in en van de kwaliteitszorg. 

Aan scholen die in het signalering gebied van inspectie komen wat betreft de 

inspectienormering, wordt een versnelde analyse en plan van aanpak gevraagd. De 

onderwijskundige stafmedewerker coördineert dit en stuurt dit vanuit de bestuurlijke kaders aan. 

 

Alle scholen van Nije Gaast: 

• Zorgen voor geschoold personeel, waarbij regelmatige bijscholing van alle 

personeelsleden noodzakelijk is. 

• Maken afstemming in de deskundigheid van het team en de schoolontwikkeling.  

• Koppelen de doelen van schoolontwikkeling aan de visie en missie van de organisatie 

en de school.  

• Werken met methoden, bronnenboeken en andere ondersteuningsmaterialen die 

voldoen aan de kerndoelen. 

• Hebben zicht op de ontwikkelingslijnen en het welbevinden van ieder kind. Kunnen 

hieruit conclusies trekken voor het pedagogisch klimaat en de stimulering van de 

ontwikkeling van ieder kind. 

• Volgen op een deskundige en eigentijdse manier de resultaten van de kinderen. 

Daaruit worden conclusies getrokken voor ieder individueel kind, maar ook voor de 

groep en voor de school. Alle scholen werken halfjaarlijks met trendanalyses. Uit de 

conclusies worden aanpassingen gerealiseerd. 

• Analyse van de verwijzingsgegevens naar het Voortgezet Onderwijs. Ook 

analysegegevens van de schoolresultaten in de eerste jaren van het Voortgezet 

Onderwijs. 

 

 
 

Systematische kwaliteitszorg: onze inrichting op schoolniveau  
 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  
1 Quickscan / Werken met 

kwaliteitskaarten  
Directie en team Cyclus van vier jaar 

2 Schooljaarplan Directie en team Jaarlijks 
3 Schooljaarverslag Directie en team Jaarlijks 
4  Trendanalyses Directie, ib’er en team Twee keer per jaar 
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5 
Onderzoek sociale 
veiligheid d.m.v. leerkracht 
enquête  

Personeel  Tweejaarlijks  

6 
Onderzoek  sociale 
veiligheid d.m.v. LVS en 
leerling-enquête  

Leerlingen  Jaarlijks  

7 
Klassenbezoeken directeur 
/ IB´er 

Leerkrachten  Paar keer per jaar  

8 Tevredenheidonderzoek  Ouders  Een keer per twee jaar 

9 
SWOT-analyse Directie en team Een keer per vier jaar 

(voorafgaand aan 
schoolplan) 

10  Visitatie Schoolleiders Eén keer vijf jaar  

10  
 

Evaluatie schoolplan  Directie en team Cyclus van vier jaar. 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Een integrale managementrapportage wordt de komende jaren ontwikkeld. 

2 Nije Gaast gaat zich heroriënteren op het gebruik van een landelijk  intern 

kwaliteitsinstrument door alle scholen. 

3  Beleid visitatie opnieuw beschrijven en uitvoeren  

4 Aanpassingen in het zorgdocument zullen ieder jaar in deze planperiode aan de orde 

zijn. 

 

5 Handelingsgericht denken en werken is in iedere groep en bij iedere leerkracht zichtbaar. 

6 Het Integraal personeelsbeleid is zichtbaar als werkwijze in alle scholen. 

7 Nije Gaast gaat werken met een personeelsinformatiesysteem. 

8 Een opbrengstgerichte cultuur wordt in structuur gezet om leerlingen een goede 

springplank mee te geven naar hun eigen toekomst.  

9 De behoefte aan leren, afgestemd op de organisatie- en schooldoelen, wordt 

gestimuleerd 

 
4.2 Onderwijs & leren 

4.2.1 Leerstofaanbod 

 

Leerstofaanbod: onze uitgangspunten 

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

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

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

leerlingen. 
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Ons leerstofaanbod bassischool De Fluessen 

Een compleet overzicht van ons leerstofaanbod treft u aan in onderstaand overzicht. 

 

 

vak-/vormingsgebied 

 

aanbod/methode aangeboden in groep kerndoel      

vervangi
ngs- 

jaar 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

1. Aanbod jonge kind  

    - Beg. Geletterdheid Schatkist  

Klankkastje  

x 

x 

x 

x 

       x  2017 

 

    - Beg. Gecijferdheid Schatkist  x x        x  2017 

    - Spel/soc.em.vorming Kanjertraining (Skeakel) 

 

x x 

 

x x x x x x  x  2021 

 

    - Motorische ontw. Basislessen bewegingsonderwijs van Hans 

Stroes 

x x        x  2019 

2. Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen   x       x  2019 

   - Voortg. techn.  

     lezen 

Lekker lezen    x x X x x  x  2021 

   - Begrijpend lezen Tekstverwerken          x 

 

x x x x  x  2018 

   - Taalmethode Taal op maat     x x X x x  x  2017 

   - Schrijfmethode Eigenhandig 

Schrift (werkboekjes) 

x x x x x x x 

x 

x 

x 

 x 

 x 

  

   - Woordenschat Schatkist                                            Taal op 

maat 

Nieuwsbegrip  

x x   

x 

 

x 

x 

 

x

x 

 

 

x 

 

 

x 

 x 

 x 

 x 

  

  

  

2017 

2018 

   - Spelling Veilig leren lezen 

Taal op maat 

  x  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 x 

 x 

 2017 

2017 

3. Engels Just do it       x x  x  2016 

4. Fries Studio F x x x x x X x x  x   2018 ? 

5. Rekenen/Wiskunde Wereld in getallen    x x x x x x  x  2021 

6. Kennisgebieden  

 
   - Aardrijkskunde Veilig de wereld in  

 

x x  

x 

 

x 

  

x 
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De blauwe planeet x x x x x x 2020 

   - Geschiedenis Speurtocht     x x x x x  x  2016 

   - Biologie/Natuur Natuur buitengewoon 

Nieuws uit de natuur 

Natuniek 

x x x x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

  

 

2020 

   - Verkeer Rondje verkeer  en Straatwerk 

Jeugdverkeerskrant 

x x x x x  

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

  

   - Maatsch. Verh. Zie GS en AK            

   - Techniek Natuniek 

 

   x x x x x    2020 

   - ICT ICT- beleidsplan            

7. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid Moet je doen x x x x x x x x  x  2019 

   - Tekenen Moet je doen x x x x x x x x  x  2019 

   - Muziek Moet je doen x x x x x x x x  x  2019 

 

8. Lichamelijke oefening 
Basislessen bewegingsonderwijs van Hans 

Stroes 

x x x x x x x x  x  2019 

9. Soc. em. Vorming Kanjertraining x x x x x x x x x  2021 

10. Godsdienstige vorming Trefwoord  x x x x x x x x  x   
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Onderwijsleerproces 
 

Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten 

 

Wij hebben het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van onderstaande 

uitgangspunten: 

1. Toepassing directe instructiemodel; 
2. Convergente differentiatie; 
3. Gedifferentieerde instructie; 
4. Expliciet onderwijs in leerstrategieën; 
5. Veel aandacht voor directe feedback; 
6. Toepassing van adequate werk- en groeperingvormen; 
7. Inrichting van een functionele leeromgeving; 
8. Afstemming onderwijsleerproces op behoeften van leerlingen (instructie, tijd, 

verwerking, taalgebruik); 
9. Actieve betrokkenheid van leerlingen en een taakgerichte werksfeer; 
10. Verantwoordelijkheid leerlingen voor de organisatie van hun eigen leerproces; 

 
 

 
 
 
Inrichting onderwijsleerproces 

1 
 

Duidelijke uitleg Directe instructiemodel Afspraken map ( 
deels ) 
Klassenbezoeken  

 

2 
 

Taakgerichte 
werksfeer 

Effectief 
Klassenmanagement  
Door heldere regels en 
routines 
 

Afspraken map 
Afspraken o.a. gericht 
op uitgestelde 
aandacht 

 

3 
 

Actieve 
betrokkenheid van 
leerlingen bij 
onderwijsactiviteiten 

Activerende werkvormen bij 
de instructie 
Eigen planning van 
leerlingen, leerkracht werkt 
vanuit de coachrol.  
Aanbod op maat, 
Levelwerk en Plusklas 

Dag- / weektaken 
Zelfevaluatie 
leerlingen  
Klassenbezoeken 
d.m.v. kijkwijzer 

 

4 
 

Efficiënt gebruik 
onderwijstijd 

Effectief 
klassenmanagement door 
heldere regels en routines. 
Realiseren gepland rooster 

Lesrooster 
Dag- / weektaken   
Schoolgids 
Afspraken op 
teamniveau  

 

5 
 

Afstemmen van 
instructie, aanbod en 
verwerking 

Aangepaste extra instructie 
Instructietafel 
Basis –herhaling – 
verdieping 
Minimumstof voor 
leerlingen op niveau 5 en 
uitbreiding voor leerlingen 
op niveau 1  

Ondersteuningsbeleid 
Beleid 
‘hoogbegaafdheid’ 
Handleiding methode 

 

6 
 

Aandacht voor 
leerstrategieën 

Toepassen strategieën 
methode begrijpend lezen 
en rekenen bij andere 
vakken. 

Handleiding methode  
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7 
 

Effectieve feedback Benoemen gewenst gedrag 
Goede balans tussen 
belonen en corrigeren. 
Inhoudelijke feedback: 
concreet aangeven wat 
leerling goed / fout doet. 

Onderwijskundige 
afspraken  

 

 
9 

Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen 
leerproces 

Werken met weektaken. 
Extra materiaal – zie ook 
punt 3 
 

Weektaak 
Afspraken op 
teamniveau  

 

 
10 

Activerende 
ondersteunende 
werkomgeving 

Actieve leeromgeving   

11 Gebruik van 
leerlijnen  

Toepassen in de 
groepsplannen 

Afspraken in 
groepsmap 

 

 
*)Status: 
1 = oriëntatiefase /proeftuin 
2 = invoeringsfase (nog niet geborgd) 
3 = geïmplementeerd  / geborgd 
 
Diverse onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen 
 
Een aantal onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen hebben wij beschreven in afzonderlijke 
beleidsdocumenten. In die documenten beschrijven wij o.a. doelstellingen, inhoud, 
organisatie/werkwijze, doorgaande lijn, planning  en verbeteractiviteiten. In concreto gaat 
het om de volgende beleidsplannen: 

1. Ontruimingsplan 

2. Beleid Cultuureducatie 

3. Beleid (Sociale) Veiligheid 

4. Beleid Leerling-populatie 

5. Beleid Burgerschap en sociale integratie 

6. Overgangsprotocol 

7. Taalbeleid 

8. Beleid Kwaliteitszorg 

9. ICT beleid 

10. Ondersteuningsbeleid  

11. Sociaal-emotionele ontwikkeling en anti-pestprotocol  

12. Pedagogisch en didactisch handelen 

 
Deze documenten zijn een nadere uitwerking/specificatie van ons leerstofaanbod en 
derhalve  bijlagen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op 
school en opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Uitvoering nieuw ICT beleid – ‘21 century skills’ 

2 Invoeren nieuwe methoden 

3 Aandacht voor ‘Coöperatief leren’ 

4. Aanschaf nieuwe methoden volgens meerjarenbegroting  

6.  Effectieve feedback leerling – leerling en leerling en leerkracht  



29 

 

 

Ondersteuning & Begeleiding 

Leerlingenondersteuning: onze uitgangspunten 

Binnen stichting Nijegaast gaan we uit van handeling gericht werken waarmee we de 

kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen willen verbeteren. Hierbij gelden 7 

uitgangspunten die met elkaar samenhangen: 

Onderwijsbehoeften staan centraal; 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking; 

3. De leerkracht doet ertoe; 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang; 

5. We werken constructief samen; 

6. Ons handelen is doelgericht; 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. 

Wij willen hiermee de samenwerking binnen het schoolteam en externe deskundigen 

bevorderen. Binnen onze school werken we volgens de HGW cyclus op groepsniveau. De 

stappen van de route bieden een gemeenschappelijk kader.  

De onderlinge afstemming verbetert en het onderwijs en de begeleiding verlopen 

systematischer. Een goede communicatie tussen alle betrokkenen (leerkracht/IB-er, 

ouders en externen) is hierbij essentieel. 

In het kader van het Passend Onderwijs streven wij na dat we, voor zover mogelijk, ieder 

kind het onderwijs aanbieden wat voor hem/haar  nodig is. In het 

schoolondersteuningsprofiel is beschreven welke ondersteuning de school kán bieden.  

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende 

onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of op een 

reguliere basisschool. Vanaf augustus 2014 is er een nieuw stelsel voor passend 

onderwijs ingevoerd. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Stichting Nijegaast valt onder het 

samenwerkingsverband van de provinsje Fryslân. http://www.passendonderwijsinfryslan.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
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Leerlingenondersteuning: inrichting ondersteuningsstructuur  

  

Aspect 

 

Zichtbare kenmerken 

 

 

Borging/Bewaking 

 

 

Status*) 

1 

 

Samenhangend 
systeem voor 
volgen 
leerlingen  

▪ Methodegebonden 

toetsen 

▪ Leerlingvolgsysteem 

(Cito LOVS) 

▪ Groepsbesprekingen  

▪ Leerling-besprekingen 

▪ Leerling-dossiers  

▪ Ondersteuningdocument 

▪ Toetskalender 

▪ Jaarplanning 

ondersteuning 

3 

 

2 

 

Planmatige 
uitvoering van 
de 
ondersteuning 

▪ Groepsplan voor alle 

leerlingen (cyclus van 

2 x per jaar) 

▪ Handelingsplan (voor 

leerlingen met eigen 

leerlijn)/OPP 

▪ Leren gebruik te 

maken van 

referentieniveaus 

▪ Groepsmap  

▪ Groepsplan/OPP 

▪ Groepsplan 

▪ Ondersteuningdocument 

1 en 2 

3 

 

Evaluatie van de 
ondersteuning 

▪ Systematisch 

evaluatie 

handelingsplan/OPP 

en groepsplan  

▪  

▪ Groepsmap  

▪ Handelingsplan 

▪ Groepsplan/OPP 

▪ Ondersteuningdocument  

2 

4 

 

Analyseren 
leerling-
resultaten en 
groeps-
resultaten 

▪ Groepsoverzicht 

▪ Groepsbespreking 

▪ Leerling-bespreking 

▪ Trendanalyses  

▪ Jaarplanning 1 

5 

 

Leerlingen met 
eigen leerlijn . 

Leerlingen met 
specifieke 
onderwijs-
behoeften 

▪ Handelingsplan met 

ontwikkelingsperspec-

tief (OPP) 

▪ Ondersteuningsdocument 3 

*)Status: 
1 = oriëntatiefase /proeftuin 
2 = invoeringsfase (nog niet geborgd) 
3 = geïmplementeerd  / geborgd 
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 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 
2015-2019 

 

1 Implementatie van het stappenplan “goed onderwijs 
voor iedereen”. 

2015 – 2019 

2 Evaluatie en bijstelling van het concept-
ondersteuningsbeleid op niveau van directie-IB-
team. 

Doorlopend  

3 Procedure van de aanmelding van nieuwe 
leerlingen op de school wordt vormgegeven middels 
een nieuw aanmeldingsformulier 

2015 – 2016  

4 Ontwikkelen van het OPP-format + wanneer dit 
gebruikt wordt binnen Nijegaast. 

2015 – 2016  

5 Ontwikkelen en coaching vaardigheden van 
schoolleiders en IB-ers, om het HGW van de 
leerkracht verder te ontwikkelen en stimuleren. 

Doorlopend  

6 Door ontwikkelen van de weg van de zorg in school 
op basis van de  HGW-cyclus 

Doorlopend  

 
Ouders 

Ouderbetrokkenheid: onze uitgangspunten  

 

1. Ouders worden breed geïnformeerd over de gang van zaken in school; 
2. Ouders worden betrokken bij de voortgang in de ontwikkeling van hun kind; 
3. Ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten; 
4. Wij stellen ons actief op de hoogte van opvattingen en verwachtingen van ouders 

over onze school en ons onderwijs en houden daar rekening mee; 
5. Wij communiceren op professionele wijze met ouders; 
6. Wij willen betrokken ouders omdat wij het standpunt huldigen dat  

- sterke ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerprestaties van kinderen; 

- de school invloed heeft op mate waarin ouders betrokken zijn bij de school en het 

onderwijs; 

7. Wij stimuleren onderwijsondersteunend gedrag bij ouders (huiswerk, voorlezen, 
taalontwikkeling. 

8. Wij zijn duidelijk naar ouders over wat wij van hen verwachten en wat wij van hen 
willen. 
 

 

Ouderbetrokkenheid: nadere uitwerking 

Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij graag naar de 
relevante documenten zoals:   
schoolgids, kwaliteitszorgsysteem, reglementen OR/MZR, ondersteuningsbeleid. 
 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Ouderbetrokkenheid bespreken in de verschillende geledingen 

2 Creëren van een grote betrokkenheid ouders in de aanloop naar de fusie / 
samenvoeging van scholen   
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Professionele cultuur in onze organisatie   
 
Onze uitgangspunten 

Leiderschap en professionele cultuur: de uitgangspunten 
 
Een professionele leider en een professionele leerkracht  laat zien: 

in het gedrag 

- houdt zich aan gemaakte afspraken 
- is optimistisch en weet te overtuigen; 
- is betrokken en weet wat er speelt in de dagelijkse praktijk; 
- geeft zelf het goede voorbeeld en is congruent in handelen en gedrag 
- is niet gefocust op de waan van alle dag   
- is transparant is z’n handelen  
-  

in de communicatie 

- geeft zelfvertrouwen; 
- is duidelijk 
- kan medewerkers confronteren (schoolleider) 
- spreekt collega’s aan op gemaakte afspraken en schoolontwikkeling (leerkracht) 
- denkt mentaal en in grote lijnen en kan dit vertalen naar de praktijk van alle dag 

 

in zijn/haar leiderschap 

- biedt structuur; 
- werkt planmatig 
- zorgt voor focus (voortdurende gerichtheid en bewaking van afgesproken beleid); 
- ondersteunt en faciliteert de medewerkers (schoolleider) 
- maakt resultaten zichtbaar en geeft feedback; 
- heeft hoge verwachtingen; 
- kan bijsturen 
- legt de focus op de kwaliteit van het onderwijs; 
- kiest voor kwaliteit en niet voor kwantiteit 
- houdt zich bezig met een opbrengstgerichte, professionele cultuur 
- is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs in zijn/ haar groep 

(leerkracht) ,  
- is verantwoordelijk voor de groei in de professionele ontwikkeling en de vertaling 

daarvan in (onderwijs) praktijk  
- is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsbeleid en 

kwaliteitsbeleid op school (schoolleider) 
- legt verantwoording af. 
- is coöperatief aan de organisatie en stemt de schooldoelen hierop af  

 

De professionele cultuur 

In een professionele cultuur: 

- is duidelijk wat de organisatie wil bereiken; 
- werken alle individuen in de organisatie optimaal samen aan het realiseren van 

de doelen van de organisatie en het verbeteren van de kwaliteit; 
- neemt ieder de verantwoordelijkheid voor zijn of haar functioneren, maar ook 

voor het functioneren van de organisatie als geheel; 
- is veel aandacht voor samenwerken en teamleren; 
- is respect voor elkaar een leidend beginsel; 
- is constructief en kritisch analyseren van praktijken en procedures 

vanzelfsprekend; 
- mag je risico’s nemen, hoef je niet álles te weten en mag je leren van fouten; 
- is ruimte voor feedback op zakelijke effectiviteit (resultaat) en sociale effectiviteit 

(collegialiteit); 
- denkt men niet in termen van beperkingen, maar in termen van mogelijkheden; 
- ligt de nadruk op met elkaar bouwen 
- kent ieder vanuit zijn functie z’n rol 
- nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele 

ontwikkeling (eigenaarschap) ; 
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- laten medewerkers “persoonlijk leiderschap” zien. 
- Ben je collegiaal 
 

 
Leiderschap en professionele cultuur. Hoe vertalen we dit in de praktijk. 
 
In alles wat we doen richten we ons op bovenstaande uitspraken. Ze worden vertaald in 
ons gedrag en handelen en we zijn daarop aanspreekbaar. De vertaling vindt plaats in de 
persoonlijke-, de team- en de schoolontwikkeling. De schoolcultuur en de cultuur van de 
organisatie is hierop herkenbaar. De professionele cultuur wordt ontwikkeld door iedere 
werknemer zelf. Iedereen is eigenaar van de eigen ontwikkeling. Op schoolniveau wordt 
dit aangestuurd door de schoolleider vanuit de organisatie door het college van bestuur. In 
2019 zien we dit in al ons handelen, in alle scholen en in de organisatie terug. 
 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Nadere uitwerking ‘lerende organisatie’ en de daarbij behorende doelen voor deze 
schoolplanperiode.   

2  

 

Personeelsbeleid 
Personeelsbeleid: onze uitgangspunten 

 
 

1. Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis van de hernieuwde visie op 
Integraal Personeelsbeleid (IPB); 

2. Ieder personeelslid heeft een bekwaamheidsdossier; 
3. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling; 
4. Individuele scholing en teamscholing dient zoveel mogelijk bij te dragen aan de 

onderwijsontwikkeling van onze school en de deskundigheidsbevordering van de 
mensen die er werken; 

5. Teamscholing is onontbeerlijk voor versterking van het professioneel handelen in 
school en de ontwikkeling van een professionele en opbrengstgerichte cultuur; 

6. Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken en 
algemene schooltaken conform het afgesproken taakbeleid; 

7. De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkel-
, en verbetergesprekken) is erop gericht “het beste uit mensen te halen”; 

8. Collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur en IB-
er zijn gericht op versterking van het (didactisch) handelen in de klas en het 
optimaliseren van leerresultaten; 

9. Versterking professionele cultuur. 
 

 
 
Personeelsbeleid: nadere uitwerking 
Februari  2014 is de organisatie gestart met een heroriëntering op het Integraal 

Personeelsbeleid, hierna te noemen IPB. Reden hiertoe was dat er nog zaken ontwikkeld 

moesten worden en dat wat ontwikkeld was, niet of nauwelijks nog werd gebruikt. Dit is naar 

voren gekomen uit een analyse, die in november 2013 onder de schoolleiders is uitgevoerd.  

Alle beleidsterreinen van IPB worden onder de loep genomen en  opnieuw  in beleid 

neergezet. 

In schooljaar 2014-2015 is behandeld en vastgelegd: 

Beleidszaken: 

• Hernieuwde visie op IPB 
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• De ontwikkelgesprekken: in beleid genoemd de ontwikkel cirkel 

• De verbetergesprekken: in beleid genoemd de verbetercirkel 

Wat formulieren betreft`; 

• Een evaluatieformulier voor langdurige invalleerkrachten 

• Het POP formulier en de evaluatie van de POP 

• De onderwerpen voor het functionerings/doelstellingengesprek 

Door alle onderwerpen heen worden de lerende organisatie  elementen besproken en 

vertaald in de organisatie. Interactieve werkvormen worden gebruikt, ook om ze te kunnen 

vertalen in de scholen.  

 

Op alle scholen van Nije Gaast wordt dit beleid vanaf het vaststellen ervan toegepast en 

binnen  de afgesproken kaders wordt er schoolbeleid van gemaakt. Voor de inhoudelijke 

teksten wordt verwezen naar de vastgestelde beleidsplannen. 

 

Voor de komende jaren worden binnen de organisatie de beleidsonderwerpen uitgewerkt. 

Dezen hebben gevolgen voor de vertaling ervan op de scholen. De schoolleiders dragen 

hiervoor de verantwoordelijkheid en zijn de cultuurdragers voor deze veranderingen. In een 

ambitieus overzicht worden de onderwerpen hieronder genoemd, waarbij genoemd moet 

worden dat het proces van de ontwikkelingen even belangrijk is dan het vaststellen van het 

beleid. Betrokkenheid, meedenken en verantwoordelijkheid nemen wordt gevraagd van alle 

schoolleiders. Door het beleid uit te voeren laat iedereen zien dat het serieus wordt 

genomen.  

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Competenties leerkrachten en schoolleiders 

2 Professionele cultuur in de school/organisatie  

3 Vormen van lerende structuren 

4 Bekwaamheidsdossier 

5 Beoordelingsgesprekken  

  6  Werken aan een juridisch verantwoorde dossieropbouw. 

 

Sociale Veiligheid  
Sociale veiligheid: ‘De school is de maatschappij in het klein’ – onze uitgangspunten  

 

1. Onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale veiligheid van 
leerlingen en personeel  vastgelegd in ons beleidsplan sociale veiligheid; 

2. Wij handelen in school conform de afspraken in ons beleidsplan sociale veiligheid;  
3. Wij voeren een incidentenregistratie en wanneer zich incidenten voordoen op het 

gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie handelen wij conform de wijze 
die is vastgelegd in ons beleidsplan sociale veiligheid; 

4. Wij voeren een actief beleid om pesten tegen te gaan (Kanjertraining); 
5. Afspraken staan in een anti-pestprotocol; 
6. Leerkrachten zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag; 
7. Wij passen de gedragsregels op school en in de klas consequent toe en evalueren 

die regelmatig in het team en met onze leerlingen; 
8. Onze school stelt zich jaarlijks op de hoogte van de veiligheidsbeleving van 

kinderen, vragenlijst Kanjertraining, ( leerling-enquête ), leerkrachten 
(functioneringsgesprekken en personeelsenquête), ouders (ouderenquête 
tweejaarlijks); 

9. Wij communiceren relevante aspecten van ons veiligheidsbeleid o.a. 
klachtenregeling en vertrouwensinspecteur richting ouders (schoolgids). 
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Sociale veiligheid: nadere uitwerking 
Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij naar ons 
Beleidsplan Sociale Veiligheid. 
 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2015-2019 

1 Beleid evalueren en opnieuw beschrijven 

2 Onderzoeken of wij voldoen aan de wettelijke eisen van het anti-pestbeleid 

3 Incidentregistratie + vervolgstappen  

 

Overige beleidsterreinen   

Strategisch beleid Het strategisch beleid van Nije Gaast wordt in het komende 

schoolplanperiode opnieuw ontwikkeld. De focus in tijd ligt op de eerste 

jaren van deze schoolplanperiode. Van hieruit zullen concrete meerjaren 

plannen worden gemaakt, uitmondend in jaar/actieplannen op 

organisatieniveau. 

 

Financieel De financiën zijn in lijn met de jaarlijkse bekostiging  van het ministerie.  

Denken in en werken met begrotingen op schoolniveau wordt ontwikkeld 

De controllersfunctie heeft een plek gekregen wat betreft monitoring en 

bijstellingen. 

Investeringsbegrotingen actualiseren: ICT, methodieken, meubilair. 

Alle zaken rondom  beheer, besteding en reservering van budgetten wordt 

opnieuw beschreven in het financieel handboek. 

 

Huisvesting We blijven werken met een extern bureau voor alle huisvestingszaken wat 

betreft binnen- en buitenonderhoud volgens het meerjaren 

huisvestingsplan.  

Het klachtenonderhoud  en de andere gebouw afhankelijke zaken worden  

gecoördineerd door de medewerker onderhoud. 

Nije Gaast onderzoekt in 2015-2016 de mogelijkheid tot een medewerker 

in eigen dienst die  het klachtenonderhoud op de scholen uitvoert.  

Relationeel beleid Nije Gaast wil zich veel in externe netwerken bewegen om de organisatie 

een gezicht en body te geven en de ideeën en visie van Nije Gaast mee te 

laten wegen in besluitvormingen.  Externe professionele netwerken zoals: 

• CBO Fryslân 

• Het samenwerkingsverband Fryslân 

• De gemeenten ‘De Fryske Marren en ‘Súd-West Fryslân’ 

• Aangrenzende onderwijsorganisaties aan Nije Gaast 

• Het Voortgezet Onderwijs 

• De Peuterspeelzaalorganisaties  en Kinderopvang 
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Hoofdstuk 5: Kwaliteitsanalyse 
 
Conclusies School-zelfevaluatie 
 
Hieronder noemen we de beleidsconsequenties naar aanleiding van de door ons zelf 
uitgevoerde of geïnitieerde evaluaties: 
 
Onze trendanalyses worden bijgehouden in een apart document. Dit document wordt 
gemaakt door de intern begeleider, leerkrachten en schoolleider. Na aanleiding van de 
analyse trekken we als team conclusies. De conclusies implementeren wij per periode of 
schrijven dit in het schooljaarplan. Per periode wordt bepaald of er een interventie 
noodzakelijk is.  
 
Nu volgt een overzicht van de laatste enquêtes die zijn afgenomen op Us Nije Gea en de 
Skeakel. Vanaf schooljaar 2015-2016 kunnen de enquêtes worden afgenomen van de 
nieuwe school.  
 
 
Analyse en conclusie leerkrachtenquête 2012-2013 (maart 2013) Us Nije Gea 
In 2011 zijn er 18 vragen beantwoord met een negatieve beoordeling. Dezelfde leerkrachten 

die les hebben gegeven in 2011 hebben de vragen ook beantwoord in 2012. Nu zijn er 4 

vragen negatief beantwoordt.  

De vragenlijst is besproken op vrijdag 15 februari 2013. De vier vragen die negatief 

beantwoordt worden: 

1. Hoe tevreden bent u met werkdruk?  
Werkdruk is ontzettend lastig om vast te pakken. Wat de één veel werk vindt hoeft voor 
de ander niet te gelden. Toch kan over het algemeen gezegd worden dat de werkdruk 
hoog is. Meindert probeert achter de schermen de werkdruk laag te houden door 
bijvoorbeeld te filteren in de post en mail. Een belangrijk punt wat werkdruk veroorzaakt 
is de papierstraat. Meindert is tevens zorgcoördinator zegt toe dat hier de komende tijd 
aangewerkt zal worden. Het is echter lastig om aan te geven wat dit concreet betekent 
voor in de nabije toekomst. Annelies en Meindert zullen de zorg tegen het licht houden en 
zoveel mogelijk overbodige werkzaamheden schrappen.  

2. Piekert u wel eens over uw werk? 
Iedereen ligt wel eens wakker of zijn of haar werk. Toch moet dit niet de boventoon 
voeren en moet het werk niet mee naar huis worden genomen. Toch zijn er collega’s die 
dit wel doen. Belangrijk is het om tegenslagen met elkaar te delen. Wij samen dragen de 
school. Meindert heeft een belangrijke taak om dit uit te dragen. Het team geeft aan dat 
Meindert dit veelal al doet. Als de werkdruk lager wordt zou het piekeren misschien ook 
minder worden. Dit zijn echter aannames.  

3. Hoe tevreden bent u over de reiskostenregeling? 
Het is niet duidelijk waarom dat de regeling als negatief wordt bestempeld. Dit punt gaat 
Meindert melden aan het bovenschoolmanagement.  

4. Hoe tevreden bent u over de samenstelling en de grootte van de klassen? 
De leerkrachten geven aan dat sommige groepen te klein zijn. Maar ook dat de 
combinatie groepen van drie en ’s middags van vier groepen heel heftig zijn. Beter is dat 
de groepen combi van 1+2+3, 4+5 en 6+7+8 ’s ochtends blijven staan. Dit is een kwestie 
van financiën.  

 
Al met al geven de leerkrachten aan dat ze positief zijn over de gang van zaken. Toch zijn er 
altijd verbeterpunten. Zie bovenstaande.  
Het is belangrijk om feedback aan elkaar te geven. Deze feedback geven wij aan elkaar op 
een open wijze. We proberen belangrijke punten tijdens de vergadering aan te dragen en 
niet in kleine groepjes zaken te bespreken. We proberen elkaar feedback te geven. Samen 
lachen en samen huilen is belangrijk. 
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Actiepunten: 

• Meindert probeert zijn invloed te gebruiken om de papierstraat aan te passen.  

• Meindert gaat in gesprek met Annelies om de zorg/ ondersteuning te bespreken 

• Tijdens vergaderingen is er ruimte om elkaar te vertellen van de succes ervaringen en 
van de minder mooie dingen.  

• Meindert probeert laagdrempelig te zijn en vraagt regelmatig hoe het gaat in de klas 
zodat leerkrachten zijn of haar ei kwijt kunnen 

• Meindert probeert het filteren wat hij nu doet vol te houden 

• Meindert probeert samen met het team de sfeer vast te houden zoals die nu is.  
 

Reflectie op de actiepunten (juni 2013) 

Volgend schooljaar wordt er een nieuwe papierstraat ingevoerd. De papierstraat zal minder 
documenten omvatten. Het is de eerste stap om de bureaucratie een halt toe te roepen. 
Toch is dit niet een doel op zich zelf. Er moet een kanteling van het denken plaatsvinden. 
Preventief in plaats van curatief, dit vraagt in investering maar de beloning zal groot zijn. De 
nieuwe papierstraat wordt volgend schooljaar gefaseerd ingevoerd.  

Om de ondersteuning optimaal te ontwikkelen is een nulmeting vereist. Annelies zal een 
kijkwijzer invullen. Als iedereen weet waar de sterke en de zwakke kanten van de 
ondersteuning is het makkelijker om doelen te stellen. Dit zal de werkdruk ten goede komen. 
Doelen kan je tevens lezen als een kader.  

Voor volgend schooljaar zijn er minder reguliere vergaderingen ingepland. Wij kiezen ervoor 
om drie keer in het schooljaar op een avond bij elkaar te komen. Dan is er tijd voor 
onderwijsinhoudelijke zaken. Als school kiezen we ervoor om het talent wat er is te benutten. 
Van elkaar leren is een speerpunt op onze school. 

 Er zullen drie cursusdagen zijn. In de ochtend zal een extern iemand vertellen over 
oplossingsgerichte kindgesprekken in de middag kunnen de leerkrachten aan de slag met 
het papierwerk. Daarnaast krijgen de leerkrachten twee vrije dagen. Deze kunnen ze naar 
keuze inzetten. Of de IB-er of de schoolleider komt invallen. Het mes snijdt aan twee kanten. 
De IB-er en de schoolleider behouden de affiniteit met het lesgeven en de leerkracht kan aan 
de slag met kindgesprekken en papierwerk.  

De IB-er en de schoolleider gaan regelmatig de klas in. Dit zijn zogenaamde flitsbezoeken. 
Het komend schooljaar krijgt dit verder vorm. Zo kan de IB-er en de schoolleider meepraten 
over de dynamiek van de groep.  

Het filteren en afschermen van de buitenwereld is lastig. Er zijn zoveel boekjes, mailtjes en 
zaken die op een school afgevuurd worden. Alle post maak ik persoonlijk open en elk mailtje 
lees ik zelf voordat ik het doorstuur. Hierdoor verdwijnt er veel in de prullenbak.  

De sfeer zoals die nu is moet zo blijven. Vanuit de ouderraad en de medezeggenschapsraad 
komen positieve geluiden. Deze geluiden stuur ik zoveel mogelijk door naar het team. 
Complimenten en positivisme doet iedereen goed.  

Februari 2014 

De punten 1 en 2 zijn in maart 2013 zijn door de leerkrachten als zorgelijk bestempeld. In 

juni 2013 zijn er al wel punten verbeterd. Vooral de sfeer op school is goed. Daardoor wordt 

de werkdruk anders ervaren.  

Concreet gezien zijn de actiepunten die zijn opgesteld in maart 2013 uitgevoerd. Regelmatig 

ga ik de klas in om een gesprek aan te knopen met als onderwerp onderwijs en werkdruk. 

Mogelijke punten die eruit voortvloeien voer ik zo snel mogelijk uit. Dit kunnen faciltaire 

zaken zijn zoals lampen die kapot zijn tot punten die te maken hebben met leerlingen.  

Het meest belangrijke punt met betrekking tot werkdruk is de verbetering van de 

papierstraat. In de eerste maanden van dit schooljaar is er veel aandacht besteed tijdens de 
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vergaderingen aan de papieren. Zo zijn er handelingsplannen en plannen van aanpak team 

breed besproken. De nieuwe papierstraat heeft meer duidelijkheid verschaft bij zowel de 

Intern begeleider als de leerkrachten. Er is meer grip door het schoolvolgdocument en het 

ondersteuningsprofiel. De komende maanden versterken we de papierstraat door er 

aandacht aan te besteden. Zowel de Intern begeleider als de schoolleider verschaffen advies 

en proberen op die manier de werkdruk te verlagen.  

Office 365 is ook werkdruk verlagend geweest voor leerkrachten. Doordat de 

ondersteuningsdocumenten thuis zijn op te roepen hoeft niet alles op school te gebeuren. 

Een sharepoint is wel noodzakelijk om op school effectief te werken. Na veel overleg met de 

bovenschools ICT-er is dit gelukt. Iedereen kan werken met het sharepoint en office. 

Het afschermen van de buitenwereld is een taak van de schoolleider. In juni 2013 beschrijf ik 

al dat ik selectief ben in het doorsturen van mail en poststukken. Dit beleid continueer ik. 

Toch is het heel lastig om onrust die er in Nije Gaast is bij de leerkrachten weg te halen. Alle 

nodige informatie geef ik door maar het moet wel informatie zijn waar de leerkracht wat mee 

kan. Naar mijn mening sijpelt er te veel door wat de onrust versterkt. Onrust en werkdruk 

gaan samen en moet voorkomen worden.  

Juni 2014   

Werkdruk blijft een punt van zorg. Vele zaken gaan goed. Praktische problemen worden snel 

opgelost en er is ruimte om elkaar feedback te geven. De sfeer in het team blijft daardoor 

goed. De waardering die ouders uitspreken doen ook zeker iets in positieve zin met de 

leerkrachten. Voor volgend schooljaar is het goed om heel kritisch te kijken naar de 

jaarplanner. De CITO toetsen, de analyse daarvan en de gesprekken die er op volgen 

moeten niet te snel achterelkaar gepland worden. Op papier lijkt het vaak te kunnen maar in 

de praktijk is dit niet altijd zo.  

De grootste onrust in het team is het niet weten wat er volgend schooljaar gaat gebeuren. 

Twee teamleden zijn payrollers en zijn dus niet zeker van hun baan. Doordat het formeren 

van de teams langer duurt dan verwacht is dit stressvol.  

Oktober 2014 

De stress is uit de dinsdagmiddag. Er zijn grote personeelswisselingen geweest bij de 

Skeakel. Meindert en Annelies zijn nu ook werkzaam op de Skeakel als directeur en als IB-

er. Het rooster is direct na de zomervakantie aangepast. Het is meer gebaseerd op basis van 

talent. Dit heeft geresulteerd in blije kinderen en blije leerkrachten.  

Ook op Us Nije Gea zijn er personeelswisselingen. Deze wisselingen zorgen voor werkdruk. 

Leerkrachten moeten wennen aan de nieuwe situatie. Lopende zaken die eerder gewoon 

waren zijn nu weer nieuw en zijn niet vanzelfsprekend. Zowel Meindert als Annelies proberen 

zoveel mogelijk te stroomlijnen door gesprekken te voeren. Het schrijven van documenten is 

dit schooljaar pittiger dan vorig schooljaar. De standaard die we hadden moeten we 

aanpassen. Toch stellen we wel een deadline.  

 

De onrust over de fusie is er nog altijd maar op een andere manier. Het is duidelijk dat er een 

fusie komt. Maar hoe gaat dit er uitzien en wie blijft er als leerkracht over. Dit zijn de punten 

die nu spelen.  
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Office 365 is uiteindelijk niet goed geweest voor de werkdruk. De omzetting naar Skool heeft 

er voor gezorgd dat het sharepoint niet goed werkt. Daarom is er een nieuwe manier 

geintroduceerd. We zijn eind september met de documenten overgestapt naar Skool. De 

eerste resultaten zijn hoopgevend.  

Us Nije Gea Leerling enquête 2013-2014 

Algemene analyse  

Van de 19 vragen die aan de leerlingen zijn gesteld zijn er 11 positief gestegen in 

percentage ten opzichte van vorig schooljaar. Er zijn 4 vragen negatiever beantwoord dan 

vorig schooljaar. Bij 4 vragen zijn er geen significante verschillen in antwoorden ten opzichte 

van vorig schooljaar.  

Bij benadering scoort Us Nije Gea onder het gemiddelde op 3 vragen, 7 vragen 

bovengemiddeld en 9 op het gemiddelde. (2013-2014) 

Bij benadering scoorde Us Nije Gea onder het gemiddelde op 5 vragen, 4 vragen 

bovengemiddeld en 10 op het gemiddelde.  (2012-2013) 

Bij benadering scoorde Us Nije Gea onder het gemiddelde op 8 vragen, 0 vragen 

bovengemiddeld en 11 op het gemiddelde. (2011-2012) 

In vergelijking met andere scholen scoort Us Nije Gea gemiddeld. Vorig schooljaar was dit 

nog onder het gemiddelde. De trend van de afgelopen twee schooljaren is doorbroken.  

Analyse bij een aantal opvallende vragen 

Vraag: Ik vind leren leuk 

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoord is gestegen 

van 22% naar 29%  

Vraag: ik leer veel op deze school.  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoord is gestegen 

van 83% naar 88%  

Vraag: ik denk weleens zat ik op een andere school.  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat nee beantwoord is 

gestegen van 66% naar 70%  

Vraag: Ik vind dat er duidelijke regels zijn op school  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoord is gestegen 

van 61% naar 70%  

Vraag: Ik vind de juf of meester aardig? 

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoord is gestegen 

van 66% naar 88%  
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Vraag: Ik vind dat de juf of meester goed naar me luistert als ik iets vertel.  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 72% naar 76%  

Vraag: Juf of meester zorgt ervoor dat pesters stoppen  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 38% naar 58%  

Vraag: Ik vind dat het schoolgebouw er van binnen mooi uitziet? 

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 50% naar 67%  

Vraag: Ik vind het schoon en opgeruimd op school 

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 50% naar 64%  

Vraag: Ik kan goed spelen op het schoolplein  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 72% naar 76%  

Vraag: Zijn er genoeg leuke dingen op school te doen? 

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 44% naar 76% 

Vraag: Ik voel mij veilig op het schoolplein  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gedaald 

van 83% naar 72% 

We gaan werken aan de volgende vragen.  

Vraag: Juf of Meester helpt mij wanneer ik hulp nodig heb.  

Ten opzichte van vorig schooljaar is het percentage kinderen wat ja beantwoordt is gestegen 

van 44% naar 54% 

Us Nije Gea scoort gemiddeld gezien een laag percentage met het antwoordt ja. Ongeveer 

de helft van de kinderen heeft niet het gevoel dat meester/ juf komt helpen. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat drie groepen instructie krijgen.  

Mogelijke actiepunten: vaker aangeven dat er een hulpronde is.  
          Blokjes consequenter hanteren en dan vaker langslopen 
          Leerlingen elkaar laten helpen.  
 
Vraag: Ik vind leren leuk 

Mogelijke actiepunten: benoemen in de nieuwsbrief 
           Benoemen tijdens tien minuten gesprekken 
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           Benoemen in de les.  
 
Altijd de focus op pesten en veiligheid.  
 

Evaluatie actiepunten enquête schooljaar 2012/2013 Us Nije Gea 
Het percentage kinderen wat de school net en opgeruimd vindt is gestegen. Als team 

hebben wij hier extra opgelet. Het is dan ook fijn dat dit terug te zien is in de cijfers.  

De sfeer in de groep is over het algemeen goed. Pesten komt weinig voor en als het 

voorkomt proberen we adequaat te handelen. Als team hebben we het pestprotocol 

besproken in maart 2014. Dit schooljaar hebben we het kanjervolgsysteem ingevoerd om 

leerlingen op sociaal emotioneel gebied te monitoren.  

Er is meer groen in school. Teatske heeft een aantal planten gekocht. Deze staan in de 

teamkamer/ hal, middenbouw, bovenbouw en in het kantoor.   

Ten opzichte van 2012/ 2013 zijn er veel activiteiten door school georganiseerd. Te denken 

valt aan groendoen, gastlessen enzovoorts. De leerlingen belonen dit dan ook met een 

stijging in de percentage en dan met name op de vraag of er genoeg leuke dingen op school 

zijn te doen.  

Oktober 2014 

De netheid van de school is nog altijd goed. Het deel bij de computers is soms slordig maar 

er is altijd wel een leerkracht die uit zich zelf de stoelen rechtzet. De taken zijn kennelijk goed 

verdeeld omdat de kasten relatief netjes zijn. Iemand die er wat uitpakt legt het ook terug.  

De kamer van de directeur en de IB-er is verder opgeruimd. Er is een kast naar Oudega 

gebracht wat heeft gezorgd voor meer ruimte.  

De sfeer op school is goed. Het aantal kinderen is ten opzichte van vorig schooljaar iets 

teruggelopen. Als leerkrachten moeten we scherp blijven of de kinderen echt aan spelen toe 

komen. Daarom is het jaarplan beschreven dat we 1 keer per maand een nieuw spel 

introduceren. Het eerste spel is door Annelies ingebracht. Dit is met veel enthousiasme door 

de kinderen omarmd.  

De bovenbouw is groener geworden evenals de directeurskamer. De middenbouw kan nog 

wat meer planten gebruiken.  

Is leren leuk? Het is lastig te benoemen of kinderen dit nu volmondig met ja kunnen 

beantwoorden. Er wordt aandacht besteedt aan leren in de schoolnieuwsbrief maar of dit 

effect doorsijpelt naar de leerlingen is niet duidelijk. Er worden activiteiten georganiseerd net 

als vorig jaar. Dit schooljaar worden de techniekdagen weer opgepakt. Deze dagen zijn de 

afgelopen drie jaar niet georganiseerd. Techniekdagen zijn kijk en doe dagen. Dit zal zeker 

een categorie kinderen aanspreken.  
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WMK Quik Scan (2014-2015) Us Nije Gea 
De WMK vragenlijst is afgenomen tussen december 2014 en januari 2015. Vier van de 5 

leerkrachten hebben de vragenlijsten ingevuld. De volgende onderwerpen zijn aan de orde 

geweest door middel van 100 vragen. De leerkrachten vullen een getal tussen de 1 en de 4 

in. Alleen de leerkrachten hebben de vragenlijst ingevuld.  

• Aanbod 

• Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie 

• Actie ven zelfstandige rol van de leerling 

• Afstemming 

• Contacten met ouders 

• Handelingsgericht werken in de groep 

• Interne communicatie 

• Kwaliteitszorg 

• Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) integratie 

• Opbrengsten  

• Pedagogisch handelen 

• Schoolklimaat 

• Tijd 

• Zorg en begeleiding 
 

Beleidsterrein 2013-2014 2014-2015 

Aanbod  3.30 3,48 

Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) 

integratie  

3.18 3.19 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen  3.38 3.44 

Afstemming  3.88 3.94 

Contacten met ouders  3.82 3.82 

De schoolleiding *  3.75 

Handelingsgericht werken in de groep  3.63 3.91 

Interne communicatie  3.33 3.69 

Kwaliteitszorg  3.70 3.80 

Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) 

integratie  

2.94 3.39 

Opbrengsten  3.37 3.40 

Pedagogisch Handelen  3.85 3.85 

Schoolklimaat  3.75 3.75 

Tijd  3.68 3.63 
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Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)  3.78 3.72 

Gemiddeld 3.55 3.68 

 

Dit zijn de vragen die zwak scoren 2014-2015: 

1. De school brengt burgerschap en integratie zelf in de praktijk 
2.  

Dit zijn de vragen die zwak scoorden 2013-2014: 

1. De aangeboden leerinhouden omvatten alle wettelijk voorgeschreven leer- en 
vormingsgebieden  

2. De school biedt leerlingen kennis aan over de verschillende culturen die in Nederland 
aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen 

3. De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie 
gerelateerde kerndoelen 

4. De school evalueert of de beoogde doelen voor burgerschap en integratie worden 
gerealiseerd  

5. De school stemt haar aanbod af op specifieke omstandigheden in en rond de school 
 

Reflectie februari 2015 

De WMK is afgenomen en de analyse is dat de school iets beter draait dan vorig schooljaar. 

Gemiddeld gezien gaat de school van een 3.55 naar een 3.68. Het aantal onvoldoendes is 

teruggebracht naar 1. Dit schooljaar is het onderwerp schoolleiding ten opzichte van vorig 

schooljaar extra aan de orde geweest. Interessant is het feit dat er een leerkracht wissel is 

geweest. Toch is de cultuur en de werkwijze vast te houden en hier en daar is het zelfs 

verbeterd.  

Onze kwaliteiten zijn afstemming, contachten met ouders, pedagogisch handelen, 

handelingsgericht werken en de kwaliteitszorg. Het maat bedienen van de kinderen komt hier 

duidelijk naar voren. Onze zwakkere punten zijn actief burgerschap en de opbrengsten.  

De komende periode zal in de teamvergadering het onderwerp burgerschap weer aan de 

orde komen. Het lijkt erop dat de actualiteit ons bewust maakt dat democratie, burgerschap 

een groot goed is wat we willen beschermen. Als school doen wij de nodige zaken en geven 

we de juiste lessen. Toch mist het bewustzijn en de rode draad. Op dit moment hebben we 

niet een methodie die helemaal aansluit bij deze behoefte. Op de nieuwe school kan er 

rekening worden gehouden met burgerschap door te werken met thema’s, excursies en de 

buitenwereld in de school te halen. Dit is een streven waar we aan gaan werken.  

Ouderenquête (november 2013) Us Nije Gea 
De ouderenquête is afgenomen in november 2013. De uitslag is verstuurd naar de scholen 

op maandag 10 maart 2014.  

Van de 15 scholen van stichting Nije Gaast zijn er 11 scholen die genoeg respondenten 

hebben weten te bereiken. De 4 scholen die dit niet hebben weten te bereiken tellen niet 

mee in de vergelijking.  
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Us Nije Gea kan niet vergelijken met het schooljaar 2011. Toen had Us Nije Gea niet genoeg 

respondenten. Dit schooljaar heeft 89% van de ouders de vragenlijst ingevuld. Er is 1 school 

waarbij alle ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Us Nije Gea komt op de tweede plek.  

In de vragenlijst zijn 28 gesloten vragen en 1 open vraag.  

Van de 28 vragen zijn er 3 vragen niet gaan over het functioneren van school. Het zijn 

informatieve vragen waar school eventueel wat mee kan. Het gaat dan om vraag 8+15 en 

16. In de analyse worden deze vragen buiten beschouwing gelaten.   

8. Ik vind het belangrijk dat er identiteits gerichte activiteiten zijn (b.v. weeksluiting, 
schoolgezinsdienst en dergelijk) 
15. De school moet vooral aandacht besteden aan de gewone vakken zoals lezen, taal, 
rekenen en schrijven.  
16. De school moet vooral ook aandacht besteden aan creatieve vorming, zoals muziek, en 
handvaardigheid.  
 
 De antwoorden van de 25 gesloten vragen hebben een opbouw van 4 of 5 antwoorden met 
als voorbeeld helemaal mee eens, mee eens, neutraal, oneens, zeer oneens.  
 
Van de 25 vragen scoort Us Nije Gea in vergelijking met de 11 andere scholen van Nije 
Gaast procentueel op 18 vragen het hoogst met betrekking tot het meest positieve 
antwoord wat er te geven valt. Met andere woorden Us Nije Gea scoort het hoogst van 
alle scholen op 18 van de 25 vragen. Dat is 72% van alle vragen.  
 
Het gaat dan om de volgende 18 vragen waarbij de respondenten het meest positieve 
antwoord procentueel hebben gegeven.  
 

 USN NIJE 

2. De leerkrachten nemen mijn kind(eren) serieus. 64.7 38.6 

5. Ik vind dat wij als ouders en school op één opvoedkundige lijn zitten. 29.4 11.7 

7. Ik vind de identiteit van de school herkenbaar 23.5 15.3 

9. Ik word als ouder serieus genomen. 70.6 30.5 

10. Ik vind het belangrijk om goed geïnformeerd te worden. 94.1 80.1 

11. De leerkrachten luisteren goed naar de ouders. 64.7 28.0 

12. De schoolleider luistert goed naar u als ouders 64.7 28.9 

13. De school geeft genoeg mogelijkheden om betrokken te worden bij de 
school. 

70.6 32.9 

14. Ik ben tevreden hoe de school dat doet. 64.7 22.4 

17. De school besteedt voldoende aandacht aan zaken uit de maatschappij. 35.3 18.0 

18. Ik vind dat de school de zelfstandigheid van de leerling goed ontwikkelt. 52.9 18.9 

19. Ik vind dat de school motiverend onderwijs biedt. 52.9 16.1 

20. Ik vind dat de school goed weet wat mijn kind kan en nodig heeft en 
daar goed op inspeelt. 

64.7 20.8 

21. De school besteedt voldoende aandacht aan waarden en normen. 52.9 24.1 

22. Op school worden de vorderingen van mijn kind(eren) met mij 
besproken. 

64.7 33.2 

23. De schriftelijke informatie is goed verzorgd  41.2 26.1 

25. Ik ben tevreden over het beleid van de school ten aanzien van plagen en 
pesten. 

29.4 12.4 

26. Ik ben tevreden over de algemene regels van de school. 35.3 13.9 
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De volgende resultaten vallen in vergelijking met de andere scholen op.  

 US NIJE 

4. Ook met opvoedkundige vragen kunnen wij op school terecht. 11.8 13.8 

6. Kiest u bewust voor deze school?  70.6 (ja)  80.6 (Ja) 

27. Het schoolgebouw ziet er opgeruimd, schoon en netjes uit. 23.5 23.5 

28. Overweegt u wel eens een andere school voor uw kinderen?  64.7 (nooit)  83.9 (nooit) 

Us = Us Nije Gea 
Nije = Nije Gaast 
 
Op alle vragen scoort Us Nije Gea gemiddeld gezien beter dan de rest van Nije Gaast 
behalve op vraag 4 + 6 en 28. Vraag 6 en 28 hebben met elkaar te maken. Er is maar 1 
school in het dorp en dus is er geen keuze. Alle kinderen van Elahuizen komen over het 
algemeen naar Us Nije Gea. Op dit moment zijn er 35 fantastische kinderen. Sommige 
ouders vinden dit aantal te laag en denken dat meer vriendjes en vriendinnetjes beter 
zouden zijn voor hun kind. Dit zou een reden kunnen zijn dat ouders een overweging maken 
om te kiezen voor een andere school.  
 
Op de open “wat geeft u de school voor cijfer” scoort Us Nije Gea een 8.3. Dit cijfer is het 
hoogste van alle scholen van stichting Nije Gaast.  
 
Conclusies en actiepunten ouderenquête (maart 2014) Us Nije Gea 
Over het algemeen zijn de ouders tevreden. In vergelijking met de andere Nije Gaast 
scholen zijn ze de meest tevreden ouders. Als team kunnen we trots zijn op dit feit.  
 
Een aantal uitkomsten stemmen zeer tot tevredenheid. Vooral vraag 2, 9, 11, 12, 13 en 20 
hebben een bijzondere betekenis. Deze vragen gaan in de kern over ouderbetrokkenheid en 
het samenwerken tussen school en ouders om het beste uit het kind te halen zowel 
pedagogisch als didactisch. De oplossingsgerichte kindgesprekken spelen hier een grote rol 
in. Daarnaast proberen we openheid te betrachten bij alles wat we doen. Dit komt tot uiting in 
de MR/ OR vergaderingen, gesprekken op het plein, gesprekken in de klas kortom overal 
waar contact is. Voor ons is het meer dan normaal om ouders met respect te behandelen. 
Dankzij deze vragenlijst en de uitkomsten komen wij erachter dat onze cultuur op school iets 
is om trots op te zijn. Dit sluit aan bij onze visie, doordat de kinderen trots (grutsk) zijn straalt 
het uiteindelijk af op ons als team. 
 
Het klassenmanagement heeft dit schooljaar veel aandacht gekregen. Door effectief om te 
gaan met tijd hebben we bewerkstelligd dat het rooster minder bindend is. Dat betekent dat 
er meer tijd over is om ‘andere’ lessen te geven. Lessen die voor alle kinderen aantrekkelijk 
zijn.   
 
Het is fijn dat de communicatie gewaardeerd wordt, de regels op school duidelijk zijn en dat 
we pesten de kop in drukken.  
 
Opvoedkundige vragen zien we graag tegemoet komen. De reden waarom we op deze 
vraag minder goed scoren dan gemiddeld in Nije Gaast is gissen. Een reden zou kunnen zijn 
dat de gemiddelde leeftijd in de midden en bovenbouw van de leerkrachten laag is. Toch kan 
de score bijtrekken nu van de 5 vrouwelijke leerkrachten er 3 of zwanger zijn of een kind 
hebben gekregen in de anderhalf jaar. Nu ze zelf moeder zijn is er kans dat ze meer 
opvoedkundige vragen krijgen ;) 
 
Of de school netjes en opgeruimd is blijft een punt. Het team is erg bewust om alles netjes te 
houden in de klas en op de gang. Een reden dat ouders school als minder net ervaren zou 
kunnen zijn omdat ze twee keer per jaar de school schoonmaken. Dan wordt elk hoekje en 
gaatje onder handen genomen en dan wordt er wel het een en ander gevonden.  
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Een actie punt wordt: met het bovenschoolsmanagement de taken van de schoonmaak 
bespreken.  
Bespreken tijdens een MR/ OR vergadering wat ouders ervaren. 
 

Reflectie ouderenquête Juni 2014 Us Nije Gea 

De ouders blijven positief over school. We hebben een ouderavond gehad over de toekomst 

van de school, tijdens deze bijeenkomst is de waardering voor het team duidelijk 

uitgesproken.  

In mei 2014 hebben we een nieuwe schoolschoonmaakster gekregen. Deze nieuwe kracht 

bevalt erg goed. Het is niet alleen minder vies het oogt ook schoner. In juni 2014 zal er een 

schoolschoonmaakavond zijn. Ik hoop dat dan te merken is dat de school schoner is.   

Oktober 2014 

De buitenkant van de school was te vies om vast te pakken. Gelukkig zijn er klusouders die 

de school helemaal hebben schoongemaakt. Dit is fantastisch en moet benoemd worden als 

een pluspunt van Us Nije Gea.  

Er is in juni weer een nieuwe schoolschoonmaakster aangenomen. De wisseling heeft niet 

voor viezere klassen gezorgd. Uiteindelijk na een aantal weken is de conclusie dat de 

nieuwe schoonmaakster goed en hard werkt. We zijn erg tevreden.  

Ik moet als directeur van Us Nije Gea wel concluderen dat ik mijn twijfels heb of de ouders 

de enquête op dit moment net zo in zouden vullen als in november 2013. De wisseling van 

de leerkrachten heeft zijn invloed. In totaliteit zit de school niet op het zelfde niveau als 

eerder.  

Leerkracht enquête Skeakel 
Waardering (de laatst afgenomen enquête is leidend)  

Analyse leerkracht enquête CBS De Skeakel  2010/2011 

Inleiding: 

3 Vragen zaten boven de 25% negatieve beoordeling, en 7 vragen zaten op de 25% qua 

negatieve beoordeling.  

Let wel op de nuance tot en t/m. 

 0 tot 25%  = goed 

 25 tot 40%  =  matig negatieve beoordeling 

 40% t/m 100% = negatieve beoordeling 

In totaal hebben 8 leerkrachten de enquête ingevuld. 

Procentueel gezien betekent dit dat 12.5% 1 leerkracht is, 25.0% =2 leerk., 37.5% =3 leerk., 

50.0%= 4 leerk., 62.5=5 leerk. 75.0%=6 leerkr., 87.5%=7 leerkr. en 100%=8 leerkr. 

 

 



47 

 

Analyse / actie: 

Vraag 3 werd met 50% ontevreden beoordeeld. Dit betekent 4 leerkrachten. Deze vraag gaat 

over de werkdruk op school. 

Vraag 13 en 21 werden met 37.5% negatief beoordeeld. Dit betekent 3 leerkrachten. Deze 

vragen gaan over moe na het werk en de samenstelling / grootte van de klassen. 

Alle 3 vragen zijn terug te brengen naar het onderwerp werkdruk. 

We gaan hierover met het team bekijken waar de knelpunten liggen en hoe wij dit kunnen 

verbeteren.  

Volgend schooljaar moeten deze onderwerpen groen zijn. 

Analyse / actie: 

Vraag 12, 15, 17, 20, 23, 27 en 30 scoren 25%. Dit betekent dat 2 leerkrachten dit als 

negatief beoordeeld hebben.  

Vraag 12 en 30 gaan over hoe het werk beleefd wordt en is persoons- situatie gebonden. 

Vraag 17 en 27 gaan over communicatie. 

Vraag 15 is een administratief hiaat. 

Vraag 23 is een sociaal pedagogisch probleem m.b.t. de leerl. populatie. 

Ook deze onderwerpen zullen wij op een teamvergadering bespreken, analyseren en kijken 

hoe we hier verbeteringen in aan kunnen brengen.  

Conclusie: 

De leerkrachten zijn tevreden over de werkomstandigheden op de Skeakel. 

Minder positieve punten zijn waarschijnlijk gerelateerd aan gedrag van leerlingen, de 

prestatie druk n.a.v. opbrengsten en inspectie bezoeken. 

Overleg op teamvergaderingen zal verheldering geven. 

Uitwerking:          

A. Toelichting: 

• Gelukkig hebben de sterke punten de overhand. 

• Geestelijke belasting, moe na het werk, piekeren over het werk; behoorlijk hoog 
percentage 

• geestelijke belasting en piekeren over het werk; overlap? 

 

B. Speerpunten: 

• effectief vergadering 

• taakbeleid 

• 3. werkdruk 
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C. Verbeterpunten voor de schoolleider: 

• belangrijke informatie goed doorspelen aan iedereen, zoals vanuit Nije Gaast, banen, 
ouders etc. 

• Bescherming geven aan de leerkracht; qua werkdruk 

• Communicatie: korte lijntjes, helder en in structuur 

• Punctueel vergaderen 

 

Analyse en conclusie leerkrachtenquête 2012-2013 (maart 2013) Skeakel 
Analyse / actie: 

Alleen de vragen waarbij meer dan 20% een ontevreden score gemeten is worden 

meegenomen in deze analyse. 

Vraag 35 de besluitvorming binnen de school is een aandachtspunt.  

Vraag 46 de beleidsmatig ontwikkeling binnen de school kan beter. 

Analyse / geen actie: 

Dit zijn onderdelen waarbij de actie lastig binnen de school aan te pakken zijn.  

De schoolleider is verantwoordelijk voor beide punten en stuurt dit proces. 

Conclusie: 

De leerkrachten zijn, over het geheel genomen tevreden over de werkomstandigheden op de 

Skeakel. 

Minder positieve punten zijn gerelateerd aan de besluitvorming en de beleidsmatige 

ontwikkeling. De schoolleider zal dit oppakken. 

De Skeakel Leerling enquête 2013-2014 
 

Uitslag leerling enquête: 

In april 2014 hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8  een vragenlijst ingevuld. Hieronder in 

de tabel ziet u hiervan de uitkomsten.  

De kinderen geven de Skeakel een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9  (in 2013 was dit een 

7,6) 
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2013 

Opvallende uitkomst:  2013 

% 

doel 

2014  

% 

2014 

1. de school hanteert duidelijke regels over wat wel 

of niet mag. 

ja 

gaat wel 

nee 

54 

46 

80 43 

50 

2. de leerling wordt wel eens gepest. Ja 

Soms 

nooit 

 

23 

77 

  

21 

79 

3.de leerling pest zelf ook wel eens. vaak 

Soms 

nooit 

 

46 

54 

  

29 

71 

4. de juf/meester zorgt ervoor dat het pesten stopt ja 

soms 

nooit 

62 

31 

7 

80 36 

57 

7 

5. de leerling voelt zich veilig in school ja 

soms 

nee 

85 

15 

90 64 

36 

6. de leerling voelt zich veilig op het schoolplein ja 

soms 

nee 

92 

8 

95 71 

29 

7.de leerling vindt de weg naar school veilig. Ja 

nee 

100  93 

8.ik vind leren leuk Ja 

Gaat 

wel 

nee 

38 

62 

 

 21 

79 

9.er zijn genoeg leuke dingen op school te doen. Ja 38  43 
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Gaat 

wel 

nee 

54 

8 

43 

14 

10.de leerling vindt het schoon en opgeruimd in 

school. 

Ja 

een 

beetje 

nee 

46 

46 

8 

 29 

71 

 

Conclusie: de helft van de leerlingen geeft vaak het antwoord ‘gaat wel’. Dat indiceert dat het 

item wel voldoet maar dat het beter zou kunnen. (Zie ook de antwoorden van 2013.) 

Hier gaan we volgend schooljaar aan werken. 

Actiepunten: 

1 Schoolplein: 
Inrichting/opknappen schoolplein (verdient aandacht) 

In de pauze lopen alle teamleden buiten op het plein 

Aandacht voor afspreken spelregels 

2 Buiten school: 
Ouders bekend maken met de uitslag  

3 taalgebruik: 
nadruk op positieve benadering naar elkaar toe (complimentjes geven, lkr-llng, 

llng-llng) 

4 bespreekbaarheid: 
in de klas regelmatig aandacht voor pesten 

de regels bespreken (kapstokregels) 

aanspreekpunt bij pestgedrag 

  in de klas uitslag enquête bespreken  

1. groepscultuur: 
wat is een grapje 

Verschil plagen – pesten: 

m.b.v. methode sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)  
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WMK Quik Scan (2014-2015) Skeakel 
De WMK vragenlijst is afgenomen tussen december 2014 en januari 2015. Vijf van de zes 

leerkrachten hebben de vragenlijsten ingevuld. De volgende onderwerpen zijn aan de orde 

geweest door middel van 100 vragen. De leerkrachten vullen een getal tussen de 1 en de 4 

in. Alleen de leerkrachten hebben de vragenlijst ingevuld.  

• Aanbod 

• Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) integratie 

• Actie ven zelfstandige rol van de leerling 

• Afstemming 

• Contacten met ouders 

• Handelingsgericht werken in de groep 

• Interne communicatie 

• Kwaliteitszorg 

• Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) integratie 

• Opbrengsten  

• Pedagogisch handelen 

• Schoolklimaat 

• Tijd 

• Zorg en begeleiding 
 

Beleidsterrein 2014-2015 

Aanbod  3,17 

Aanbod (actief) burgerschap en (sociale) 

integratie  

3.14 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen  2.95 

Afstemming  3.70 

Contacten met ouders  3.69 

De schoolleiding  3.47 

Handelingsgericht werken in de groep  3.63 

Interne communicatie  3.70 

Kwaliteitszorg  3.05 

Kwaliteitszorg (actief) burgerschap en (sociale) 

integratie  

3.60 

Opbrengsten  3.59 

Pedagogisch Handelen  3.56 

Schoolklimaat  3.47 

Tijd  3.64 
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Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)  3.65 

Gemiddeld 3.49 

 

Dit zijn de vragen die zwak scoorden 2014-2015: 

1. De school heeft een aanbod gericht op bevordering van sociale integratie en 
burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met 
de diversiteit in de samenleving 

2. De aangeboden leerinhouden omvatten alle wettelijk voorgeschreven leer- en 
vormingsgebieden 

3. De school biedt leerlingen kennis aan over de verschillende culturen die in Nederland 
aanwezig zijn, met de daarbij behorende waarden en normen 

4. De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van burgerschap en integratie 
5. De school besteedt structureel aandacht aan de aan burgerschap en integratie 

gerelateerde kerndoelen 
6. De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen 

leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau 
 

Reflectie februari 2015 

Burgerschap en de kennis van de samenleving komt naar voren als zwakkere punten. Deze 

punten staan beschreven in het beleidsstuk burgerschap. Over het algemeen wordt er veel 

gesproken over burgerschap maar is niet altijd duidelijk wat precies onder dit beleidstuk valt. 

Leerkrachten stellen dat de kennis van de wereld belangrijk is. Toch is in de invloed die 

leerkrachten hebben om dit te stimuleren discutabel. Het milieu waar het kind uit voortkomt 

kan een moter zijn om de ontwikkeling te stimuleren. School kan bewust hier mee omgaan 

en werken in thema’s. Uit de visievorming van de nieuwe school blijkt dat hier veel behoefte 

aan is.   

Actieve en zelfstandige rol.  
Het beleid zelfstandig werken wat door de IB-er is geschreven krijgt meer vorm in de 

groepen. Kinderen autonomie geven is een doel geworden van de leerkrachten. Ze kijken 

zelf naar de dagtaak en besluiten zelf wat ze eerst en laatst gaan doen. Dit is een proces 

waar de leerkrachten waarbij de leerkrachten los moeten laten. Dit kan eng zijn omdat je als 

leerkracht graag wilt helpen en wilt controleren dat wat er gemaakt wordt goed gemaakt 

wordt.  
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Ouderenquête (november 2013) Skeakel 
De ouderenquête is afgenomen in november 2013. De uitslag is verstuurd naar de scholen 

op maandag 10 maart 2014.  

Analyse van de antwoorden op de oudervragenlijst, november 2013 

De enquête is ingevuld door 11 van de 18 ouderparen. Dit is 61%. Ouders geven de Skeakel 

een 7,4. 

Vergelijk met november 2011 
De enquête is ingevuld door 13 ouders. Ouders geven de Skeakel een 7,8. 
   

Vergelijk in verbeterpunten: 

Ik vind dat wij als ouders op een opvoedkundige lijn zitten. 

2011 

23% 

oneens 

2013 

100% 

eens 

Belangrijk at er identiteitsgerichte activiteiten zijn. 23% 

oneens 

91% eens 

Ik vind dat de school goed inspeelt op wat mijn kind nodig 

heeft. 

23% 

oneens 

55% eens   

Voldoende aandacht aan waarden en normen 23% 

oneens 

100% 

eens 

Mijn kind heeft last van plagen en pesten 23% eens 82% nee 

Het schoolgebouw ziet er opgeruimd en netjes uit 30,7% 

oneens 

55% eens 

Conclusie 2013 
Over het algemeen kun je stellen dat ouders meer tevreden zijn over de verbeterpunten. 

Deze tevredenheid willen we continueren en bij enkele punten proberen te verhogen. 

Afspraken: 

• School zal ouders informeren over het beleid t.a.v. plagen en pesten (pestprotocol) 

• Het team zal samen met de kinderen zorg dragen voor een opgeruimde en nette school. 
     

Identiteit: 

• Op de nieuwsbrief zal het thema van trefwoord worden vermeld.(Yteke) 
 

Ouders: 

• Ieder is zich bewust van een actieve luisterhouding naar ouders. Helaas kunnen we niet 
alle wensen/meningen van ouders meenemen. 

• In gesprekken met ouders over de vorderingen van hun kind duidelijk aangeven wat de 
resultaten zijn op de toetsen. Het niveau moet helder zijn.  

• Het team zorgt voor actuele informatie. 
 
Regels: 

• Aandacht voor het pedagogisch klimaat door de kanjerlessen in te plannen op het 
rooster. Ook het  pestprotocol zal opnieuw onder de aandacht gebracht worden van de 
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ouders en de leerlingen. (op de ouderavond van 28 maart 2014 staat een presentatie 
over de kanjermethode en het pestprotocol op de agenda) 

school 

• Het is ieders verantwoordelijkheid om de gemeenschappelijke hal/lokalen netjes te 
houden. 
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Overzicht beleidsconsequenties schoolplanperiode ‘15 – ‘19 
Hieronder geven we een totaaloverzicht van alle beleidsconsequenties voor de 
schoolplanperiode 2015 – 2019. Deze beleidsconsequenties komen voort uit de 
hoofdstukken 2 t/m 5.4 van dit schoolplan. Bij het prioriteren van de beleidsconsequenties 
hebben wij ons laten leiden door de volgende toetsstenen: 

▪ De onderwijsbehoeften van onze leerlingen; 
▪ Onze visie en missie; 
▪ De opdracht van het bestuur; 
▪ Het toezichtkader van de inspectie; 
▪ Wettelijke verplichtingen; 
▪ Wensen van ouders, personeel, leerlingen; 
▪ Reeds ingezet beleid; 
▪ Zaken die te maken hebben met maatschappelijke trends en 

landelijke (onderwijs)ontwikkelingen. 
 

 
Overzicht beleidsconsequenties ‘Nije Gaast’ schoolplanperiode 
2015-2019 

‘16 ‘17 ‘18 ‘19 

1 Verdere verfijning ‘Handelings- opbrengstgericht Werken’ 
Handelingsgericht denken en werken is in iedere groep en bij 
iedere leerkracht zichtbaar. 
Ambitieniveau op groeps- en schoolniveau vaststellen  
Trendanalyses  
Administratie ´Ondersteuning´ onderbrengen in Parnassys 
Kwaliteit groepsplannen verhogen 

Eindresultaat 2019: Een opbrengstgerichte cultuur is in structuur 

gezet om leerlingen een goede springplank mee te geven naar 

hun eigen toekomst.  

 

x x x X 

 

 

 

 

 

 

x 

2 Burgerschap en sociale integratie   x x  

3 ICT beleid uitvoeren - ’21 century skills’ x x x x 

4 Beleid visitatie opnieuw bekijken en vormgeven  x   

5 Passend onderwijs: 
Schoolondersteuningsprofiel aanpassen  

Aanpassingen in het ondersteuningsbeleid zullen ieder jaar in 

deze planperiode aan de orde zijn. 

 
 
x 

 
X 
x 

 
 
x 

 
 
x 

6 Een integrale managementrapportage wordt de komende jaren 

ontwikkeld. 

 x   

7 Ouderbetrokkenheid bespreken in de verschillende geledingen  x x   

8 Nadere uitwerking ‘lerende organisatie’ en de daarbij behorende 
doelen voor deze schoolplanperiode 

x x x x 

9 Het Integraal personeelsbeleid is zichtbaar als werkwijze in alle 

scholen. 

Competenties leerkrachten en schoolleiders 
Leerkracht- en schoolleidersregister  

X 
X 
x 

X 
X 
x 

x x 

10 Vormen van lerende structuren x x x x 

11 Bekwaamheidsdossier   x  

12 Beoordelingsgesprekken   x  

13 Werken aan een juridisch verantwoorde dossieropbouw. x    

14 Het scholingsbeleid wordt  ontwikkeld.  (schooljaar 2015-2016) 

 

x    
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15 Beleid ‘Veiligheid’ evalueren en opnieuw beschrijven 2016 – 
uitvoering school specifiek  
Uitvoering  RI&E 
Incidentregistratie + vervolgstappen 
Onderzoeken of wij voldoen aan de wettelijke eisen van het anti-
pestbeleid 
Cotan goedgekeurd leerlingvolgsysteem  

x 
 

   

16 ‘Nije Gaast’ gaat zich heroriënteren op het gebruik van een 

landelijk  intern kwaliteitsinstrument door alle scholen. 

 

 x   

17 Nije Gaast gaat werken met een personeelsinformatiesysteem. 

 

  x  

18  De behoefte aan leren, afgestemd op de organisatie- en 

schooldoelen, wordt gestimuleerd 

 

x x x x 

 
 
Wij hebben waar mogelijk samenhang aangebracht tussen de verschillende 
beleidscomponenten. 
Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van het schoolbeleid voor de komende vier 
schooljaren.  
Per schooljaar zullen we onze beleidsvoornemens nader uitwerken in SMART geformuleerde 
jaarplannen.  
Concrete en SMART geformuleerde uitwerkingen van de beleidsvoornemens voor het 
schooljaar 2015 – 2016 treft u aan in ons schooljaarplan 2015– 2016 en in daaropvolgende 
schooljaarplannen 
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Hoofdstuk 6: Overzicht verwijzingen 
 
Dit laatste hoofdstuk biedt een overzicht van beleidsdocumenten waarnaar wij in dit 
schoolplan hebben verwezen. Deze documenten zijn feitelijk nadere 
specificaties/uitwerkingen van (onderdelen van) ons schoolplan. Wij beschouwen deze 
documenten daarom als bijlagen bij dit schoolplan. Ze zijn in te zien en te raadplegen op 
school en opvraagbaar voor bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
 
Overzicht verwijzingen 
 

  
Beleidsdocumenten 

1 Strategische beleidsvisie bestuur ‘Nije Gaast’ 

2 Bewaken en stimuleren van kwaliteit in Nije Gaast 

3 Personeelshandboek  

4 Schooljaarplan 

5 Schooljaarverslag 

6 Map opbrengsten en trendanalyses 

7 Uitkomsten onderzoek sociale veiligheidsbeleving ( leerlingen, personeel ) 

8 Uitkomsten tevredenheidonderzoeken 

9 Uitkomsten Kwaliteitsscan 

10 Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 

11 Map afspraken onderwijsleerproces ( klassenmanagement ) 

12 Ondersteuningsdocument  

14 Taalbeleidsplan 

15 Beleidsplan Sociale Veiligheid 

16 Beleidsplan Actief Burgerschap 

17 Beleidsplan LGF 

18 Beleidsplan Cultuureducatie 

19 Beleidsplan ICT 

20 Bewaken en stimuleren van kwaliteit in ‘Nije Gaast’ 

21 Schoolgids 

22 Reglementen MZR 

23 Managementstatuut 

24 Personeelsbeleidsplan 

25 Taakbeleidsplan 

26 Meerjarenbegroting 
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2015-2016  
 

 

Nr 

 

Actiepunt  

 

Gewenst resultaat  

 

 

Stappen    

 

 

Wanneer   

 

 

1 

Pijler 1. 

Invoeren 

groepsdoorbrekend 

werken 

 

In de ochtenduren werken de kinderen van 

09.00 tot 11.30 groepsdoorbrekend. Dit alles 

verloopt op een effectieve en doeltreffende 

manier.  

 

 

 

 

1. Indelen welke leerkracht verantwoordelijk wordt voor welk vak. Er is een 
rekenleerkracht, een taalleerkracht en een wereldoriëntatie leerkracht.  

2. Regels opstellen met betrekking tot zelfstandig werken in groepen en op de gang.  
3. We starten groepsdoorbrekend met het vak rekenen van 09.00 tot 10.00. Alle 

kinderen hebben extra materiaal.  
4. Evaluatie regels  
5. Na de kerstvakantie komt het vak taal erbij.  
6. Na maart komt het wereld oriënterende deel erbij met de kieskast 

 

1. 07 en 08 (2014-

2015) 

2. Startvergadering 

3. 09 tot 12 

4. Elke vergadering 

5. 01 tot 03 

6. 03 tot 

zomervakantie 

 

 

2 

 

Invoeren Snappet 

 

 

Snappet wordt naar volle tevredenheid van de 

ouders, kinderen en leerkrachten gebruikt 

voor de vakken taal, rekenen en spelling.  

 

1. Het idee van Snappet wordt gelanceerd. Vervolgens gaan de leerkrachten op 
zelfonderzoek uit.  

2. Een vertegenwoordig van Snappet komt naar de school en geeft informatie aan de 
schoolleider.  

3. Een vertegenwoordig van Snappet komt naar de school en geeft informatie aan het 
team en de ouders.  

4. Een deel van het team bezoekt een school die werkt met Snappet.  
5. We starten een Pilot in de bovenbouw/ middenbouw met rekenen.  
6. Na de zomervakantie starten we eerst in de groepen. (zie pijler 1) Na week 1 wordt 

Snappet ingevoerd.  
7. Elke dag wordt er geëvalueerd hoe het is gegaan.  

 

1. 02 (2014-2015) 

2. 04 (2014-2015) 

3. 04 (2014-2015) 

4. 04 (2014-2015) 

5. 05/06 (2014-2015) 

6. 08 

7. Van 08 
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3 

 

Oplossingsgerichte 

kindgesprekken 

(pijler 7) 

 

 

 

De leerkrachten zijn in staat om 

oplossingsgerichte kindgesprekken te voeren 

met leerlingen 

 

 

 

1. Er wordt een leerkracht aangesteld die coördinator oplossingsgerichte 
kindgesprekken is. De leerkracht bedenkt oefeningen en houdt het onderwerp 
levend.  

2. Minimaal twee keer per jaar wordt er een oplossingsgericht kind gesprek gevoerd 
met een kind.  

3. Drie keer per jaar gaat het team zich bekwamen door samen een oefening te doen 
tijdens een teamvergadering.  
 

 

1. Startvergadering 

2. 10 en 03 

3. 09, 02, 05 

 

 

 

4 

 

Zelfstandig werken 

 

Aan het einde van het schooljaar is er een 

doorgaande lijn met betrekking tot het 

zelfstandig werken en klassenmanagement. 

 

1. Afspraken opstellen met betrekking tot zelfstandig werken en 

groepsdoorbrekend werken (pijler 1)  

2. Opstellen weektaak 

3. Aanwijzen zelfstandig werken leerkracht. Deze leerkracht leest zich in 

over het onderwerp en geeft tips aan andere leerkrachten. Kijkt ook naar 

de algemene voortgang van de kinderen.  

4. De doorgaande lijn zoals die op papier is gezet (2014-2015) bijwerken.  

 

1. 07 en 08 
2. Startvergadering 
3. Startvergadering 
4. 10 

 

5 

 

Groepsvorming 

 

Na de herfstvakantie kan gezegd worden dat 

de school/ groepen zich gevormd hebben. Er 

ontstaat een fijne sfeer waarbij alle kinderen 

zich zelf kunnen zijn.  

 

1. De kinderen van Elahuizen komen twee dagen wennen op de nieuwe 

school.  

2. De eerste week worden de gouden weken gehanteerd. Het methode boek 

is aangeschaft en wordt gebruikt als bronnenboek.  

3. De kanjertraining wordt vanaf week 1 ingezet in alle groepen.  

4. Elke dag is er ruimte voor minimaal 1 energizer.  

5. Na drie weken wordt er een systemische foto gemaakt van de klas om te 

ontdekken hoe de verhoudingen in de groep zijn. Deze foto wordt twee 

keer per jaar gemaakt.  

 
1. 07 (2014-2015) 
2. Startvergadering 
3. Vanaf 08 
4. Vanaf 08 
5. 09 
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6 

 

Pijler 3  

Kunst en cultuur 

 

Onze school profileert zich als kunst- en 

cultuurschool. Dit is zichtbaar in de school.  

 

1. Er wordt een kunst en cultuur leerkracht aangewezen. Deze coördineert 

het atelier en geeft tips aan collega’s.  

2. Het atelier systeem wordt opgezet. Er zijn minimaal 5 ateliers. De 

kinderen kiezen uit naar welk atelier ze gaan. Een atelier duurt 4 weken, 

dan een week pauze. Ouders mogen ook een atelier leiden.  

3. In de week pauze staat er een kunststroming centraal. In elke groep 

wordt er les gegeven over deze kunststroming.  

4. 1 keer per jaar gaat een groep naar een museum, expositie of 

kunstenaar.  

5. Cultuur makelaar inzetten zoals in schooljaar 2014-2015 

 
1. Startvergadering 
2. Opzet 

startvergadering. 
Eerste atelier in 09 

3. 10 
4. 05 
5. Startvergadering 
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Pijler 7 

Engels/ Frysk 

 

Op vaste tijden spreken we één van de twee 

extra talen. Op de donderdag spreken de 

leerkrachten vanaf 11.30 uur tot 14.00 Engels 

met elkaar en tegen de kinderen. En op 

dinsdag  spreken we  vanaf 11.30 tot 14.00 

Fries met elkaar en de kinderen.  

 

 

1. Op het rooster wordt Engels en Frysk gezet.  
2. Er wordt een methode Engels uitgezocht en aangeschaft. Tot die tijd gebruikt de 

leerkracht de oude methode.  
3. De schoolleider schrijft een nieuw beleidsplan taal waar Engels, Frysk, begrijpend 

lezen en woordenschat is beschreven.  

 
1. 07/ 08 (2014-2015) 
2. 04  
3. 04 
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Pijler 2 

Covey 

 

Aan het einde van dit schooljaar hebben we 

als school gewerkt aan drie gewoontes van 

Covey 

 

1. Een leerkracht wordt aangewezen als coördinator Covey.  
2. Eén gewoonte van Covey wordt uitgezocht door de coördinator. Na een brainstorm 

gaat elke groep twee weken lang werken aan de gewoonte.  
3. De gewoonte die is behandeld krijgt zichtbaar een plekje in de klas/ school.  

 

1. Startvergadering 

2. 01 

3. 01 
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Pijler 6 

Maatschappelijke 

betrokkenheid 

 

Midden in de wereld staan en weten wat er te 

koop is. Naast goed burgerschap is dit een 

doel van de school. 

 

1. Werken aan één thema m.b.t. duurzaamheid 

2. Cultuurexcursie 

3. Leerlingenraad, uitwerking volgend schooljaar 

4. Vriendschapsband, uitwerking volgend schooljaar 

 
1. 09  
2. Vanaf feb 
3. 2016-2017 
4. 2016-2017 
5.  
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Pijler 5 

Contact beide 

dorpen 

 

Beide dorpen (Elahuizen en Oudega) zijn 

even belangrijk voor de school. Dit resulteert 

in de nodige aandacht tijdens bijvoorbeeld 

activiteiten.  

 

1. Een leerkracht wordt aangewezen als coördinator techniekdag.  

2. Per activiteit wordt bekeken waar deze zal plaatsvinden. Dit mechanisme 

moet in het DNA van de school komen.  

1. Startvergadering 
2. Vanaf 08 
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Pijler 7  

Portfolio 

 

Een portfolio wordt gemaakt om 

ontwikkelingen van het kind te monitoren.  

 

1. Een leerkracht wordt aangewezen als coördinator portfolio  

2. Er wordt besproken hoe we het eerste rapport gaan vormgeven. Een 

variant tussen het oude rapport en de portfolio. 

3. Presentatie door de coördinator en collega van een portfolio 

4. Stappenplan uitwerken hoe portfolio te implementeren 

 
1. Startvergadering 
2. Eerste 

avondvergadering 
3. 2015-2016 
4. 2015-2016 
5.  
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