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Hoofdstuk 0: Voorwoord 
    

 

 

 

0.1 Voorwoord 
 

 

 

Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023. 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. 

 

Het team en de directie hebben twee jaar geleden samen met ouders, MZR en ouderraad de visie 

van de nieuwe ontmoetingsschool vorm gegeven. Op 1 augustus 2018 zijn de twee voormalige 

baisscholen in Koudum ‘It Grovestinshôf’ en ‘De Welle’, samen gegaan  en maken onderdeel uit van 

stichting ‘Nije Gaast’.  De team gerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team besproken en 

vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als 

uitgangspunt bij de opbouw van de nieuwe school. 

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.  
 

 

 

0.2 Samenvatting op hoofdlijnen 
 

 

Het schoolplan is zoveel mogelijk uitgewerkt, de planning voor de komende jaren is gebaseerd op de 

plannen van ‘Nije Gaast’ en de eigen planning. De afgelopen twee jaar hebben wij gewerkt aan het 

harmoniseren van beleid. Het komend schooljaar pakken wij nog het invoeren van een nieuwe 

wereldorientatie op en denken dan de basis te hebben gelegd om onze visie verder uit te bouwen 

en vorm te geven.   
 

 
      Ackelyn Stapensea – Directeur ‘De Klimbeam’ 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

 

1.1 Context en aanleiding 

Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste éénmaal 

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. 

Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 

 

1.2 Doel en functie 

Het schoolplan 2019-2023 is ons beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 3 

belangrijke vragen: 

 

1 Positiebepaling Waar staan we momenteel  als school? 

2 Schoolontwikkeling Waar willen we naar toe met onze school? 

3 Ambities Welke ambities hebben wij voor de komende periode? 

 

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 Centraal document binnen de cyclus voor kwalitietszorg  

 

 

1.3 Bestuursbeleid 

Het schoolplan is gebaseerd op de strategisch beleidsvisie 2018-2022 van ‘Nije Gaast’. De komende 

periode zal de strategische beleidsvisie worden geëvalueerd en beschreven. De vernieuwde visie zal 

worden gebruikt voor de planperiode 2023-2027.  

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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1.4 Totstandkoming en tijdpad 

De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen weer: 
 

 

Onderdeel 

 

Wanneer klaar 

 

Bespreken MT 

 

Wie doet wat 

Stappenplan 

bespreken 

Eerstvolgende MT Ja - december 2018  

Quick scan  / sterkte –

zwakte analyse – Nije 

Gaast 

Aansluiten bij de 

Strategische visie 

Ja  

Zelfevaluatie school  Nu mee starten – in 

gesprek met 

stakeholders 

Ja vooraf in december 

/ hoe pakken wij dit op  

Schoolleider – team- 

stakeholders 

Hoofdstuk 1 – alleen 

aanpassen  

 

December  Nee 

 

Schoolleider 

CvB – hoofdstuk 1.3 

Hoofdstuk 2 Januari  Ja  

 

Schooleider 

CvB – hoofdstuk 2.2 

Hoofdstuk 3 – 

aanpassen 

Januari  Ja – 3.2  

Overig is school 

specifiek  

Bespreken met MR / 

Regiegroep 

Ouderbetrokkenheid / 

Ouderraad enz.  

 

Schoolleider 

3.2 bespreken in het 

MT.  

Hoofdstuk 4 

Inrichting van ons 

onderwijs  

 

 

Februari  

 

Ja  

Ja 

Schoolleider  

CvB – hoofdstuk 4.1.1  

Hoofdstuk 4.3  

Beleid ondersteuning 

en zorgplicht  

 

 

 

Hoofdstuk 4.2 ICT 

 

 

 

Hoofdstuk 4.5 

Leiderschap en 

professionele cultuur 

 

Hoofdstuk 4.8 

Personeelsbeleid  

Overige 

beleidsterreinen  

 

 

Februari 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

Voorstel: 

Coördinator Zorg / IB 

 

 

 

 

ICT coördinator  

 

 

 

Schoolleiders en CvB 

 

 

 

 

Voorstel komt van CvB 

Hoofdstuk 5 

Doelen voor de 

komende periode 

Maart Ja Schoolleider – team- 

stakeholders 
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Hoofdstuk 6 

Meerjarenplanning 

April Ja – afstemming  Schoolleider / CvB 

 

Hoofdstuk 0 

April 2019 Nee Schoolleider 

Eindrapport bespreken 

in het team  

Voor de meivakantie 

April 2019 

Nee Schoolleider /team 

Bespreken MZR / 

Ouderraad 

Mei 2019 Nee Schoolleider 

 

 

1.5 Vaststelling en instemming 

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 een specifiek vakgebied 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 (bijvoorbeeld scholing), 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 het Personeelsbeleid en het 

stelsel van Kwaliteitszorg. 
 
1.6 Op hoofdlijnen  

Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven, waar onze school voor staat 

(schoolprofilering), waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil 

bereiken. Het schoolplan als richtinggevend document leent zich slechts deels voor een vertaling in 

operationele doelen. Voor een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en een minutieuze planning 

verwijzen wij naar onze schooljaarplannen. Daarin vindt de vertaalslag plaats van de 

beleidsvoornemens uit ons schoolplan. 

Leeswijzer  

Het schoolplan kent de volgende indeling: 

Deel 1. Missie / visie (hoofdstuk 2) 

a. Wat is de bestuurlijke missie en visie?  

b. Wat betekent dit voor onze missie en visie op schoolniveau?   

c. Wat willen we bereiken in de komende vier jaar, hoe maken we dit zichtbaar?  

Deel 2: Huidige situatie (hoofdstuk 3 en 4) 

a. Wat is de onderwijskundige context (o.a. leerling-populatie, omgeving en trends)?  

b. Hoe staan we er voor? Wat zijn onze resultaten, hoe waarderen anderen onze school? 

(Schooljaarverslag).  

c. Hoe ziet onze huidige inrichting van het onderwijs er uit (kwaliteitszorg, leerstofaanbod, 

onderwijsleerproces, ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 

professionalisering, externe contacten, etc.) en wat is het bestuurlijk beleid t.a.v. deze 

onderdelen?   

Deel 3. Analyse en doelen 2019 – 2023 (hoofdstuk 5 en 6) 
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a. Analyse: hoe verhoudt zich de huidige situatie zich tot de gewenste situatie? Waar moeten 

we de komende jaren aan werken om onze missie te verwezenlijken?   

b. Wat zijn onze doelen voor de komende 4 jaar, ondergebracht in een 4-jarenplanning met 

aandacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren (PDCA).  
 

1.7  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. 
 
 
1.8 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 
 

 

2.1 Identiteit Stichting ‘Nije Gaast’ 

 

Onder Stichting Nije Gaast vallen zeven Christelijke Basisscholen, een Algemeen Bijzondere 

Basisschool, een Neutraal Bijzondere Basisschool en een Samenwerkingsschool. Een veelkleurig 

palet. Voor al onze scholen geldt dat liefde, onvoorwaardelijke steun, respect voor elkaar en 

aandacht voor onze omgeving de basis vormen van hoe wij werken en met elkaar omgaan. Onze 

leerkrachten leren de kinderen om op deze wijze met elkaar om te gaan. Zo groeien ze uit tot 

zelfstandige en zelfbewuste volwassenen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 

Godsdienst en levensbeschouwing komen terug in de dagopeningen, de lessen levensbeschouwelijke 

vorming en de religieuze feesten die we samen vieren. We respecteren, waarderen en stimuleren 

elkaar. Op de drie neutrale scholen zien de leerkrachten alle levensbeschouwingen en 

maatschappelijke stromingen als gelijkwaardig.  

Ieder kind mag trots zijn op zichzelf, zijn cultuur en zijn levensovertuiging. 

 

Identiteit van ‘De Klimbeam’ 

De identietit van ‘De Klimbeam’ laat zich als volgt omschrijven: 

• doet recht aan zowel de openbare als de christelijke identiteit 

• wij zijn een identiteitsrijke school; kinderen maken bij ons kennis met een veelheid aan 

levensbeschouwingen  

• is een eigentijdse school voor de kinderen die in Koudum en de omgeving wonen 

• iedereen is welkom op onze school als ons onderwijs past bij wat een kind nodig heeft  

• op onze school houden we rekening met elkaar en gaan we respectvol om met verschillen  

 

Identiteit is voor ons belangrijk. Daarom laten wij de kinderen kennismaken met een veelheid aan 

levensbeschouwingen. Onze school kent verschillende vormen van dagopeningen, heeft uren voor 

levensbeschouwelijke vorming en viert bewust belangrijke religieuze feesten, waaronder Kerstfeest 

en Pasen. Op onze school werken zowel leerkrachten met een christelijke als met een openbare 

achtergrond. 

 

Kernwaarden 

We handelen vanuit de volgende kernwaarden: 

1. Anders kijken is meer zien; we willen kinderen de wereld laten ontdekken, laten proeven van 

(elkaars) gewoontes en eigen- aardigheden, geloof en cultuur. We willen kinderen leren 

keuzes te maken in de almaar complexer wordende samenleving. 

2. Je mag zijn wie je bent: we streven naar een open en transparante schoolcultuur waarin 

kinderen en leerkrachten hun talenten tot ontwikkeling kunnen laten komen en waarin ze 

kunnen groeien en bloeien. We stimuleren eigen activiteit en initiatief in denken en doen. 

3. Respect: we handelen en behandelen iedereen met respect; we accepteren en waarderen 

dat we verschillend zijn. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van 

verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen; we zijn met elkaar verantwoordelijk voor onze 

sociale omgeving en zorgen goed voor ons materiaal. 

4. Veiligheid; onze school biedt een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers en 

investeert in een respectvolle onderlinge omgang. 
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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 om op 

een eigen manier de schoolidentiteit in te vullen, uiteraard binnen de kaders en de strategische koers 

van de stichting. 

 

Van al onze medewerkers wordt gevraagd om actief bij te dragen aan de realisatie van de visie en 

missie van ‘Nije Gaast’ en in ons geval ‘De Klimbeam’.  

 
 
2.2 Bestuurlijke missie en visie 
 
Missie ‘Nije Gaast’ 

Op onze scholen krijgt ieder kind de ruimte om zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij bieden een 

veilige leeromgeving, waarbinnen we passend, betekenisvol, boeiend en uitdagend onderwijs 

geven. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijven ontwikkelen en bereiden we ze zo 

goed mogelijk voor op hun toekomst.  

 

Geïnspireerd door onze waarden en normen bieden onze scholen een cultuur, waarbinnen respect, 

verbondenheid, eigenaarschap, samenwerking, zelfstandigheid en integriteit centraal 

staan. Openheid, transparantie en goede communicatie zijn bij ons vanzelfsprekend.  

 

Binnen onze scholen stimuleren we ontwikkeling en samenwerking. We leren kinderen een eigen 

mening te vormen en daarbij open te staan voor de ideeën van anderen. Zingeving is een belangrijk 

onderwerp dat aandacht krijgt bij levensbeschouwelijke vorming. Leerlingen ontdekken vanuit hun 

eigen achtergrond verschillende levensopvattingen. We laten hen kennismaken met diverse 

levensbeschouwingen.  

 

Door onze kinderen een breed beeld van de wereld te geven, begeleiden we hen in het ontdekken 

van hun eigen identiteit en leren ze andere opvattingen te begrijpen en te respecteren. 

 
 

Visie ‘Nije Gaast’ 

Ieder kind wil zich van nature ontwikkelen en heeft daarbij een natuurlijke behoefte aan relaties, 

autonomie en competentie. Competentie houdt in dat leerlingen vertrouwen en plezier hebben in 

hun eigen kunnen. Autonomie wordt gewaarborgd wanneer leerlingen de ruimte krijgen om taken 

zelfstandig te verrichten. Relatie heeft te maken met de waardering die ze krijgen om wie ze zijn. 

Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten maken zich sterk voor deze drie basisbehoeften in het 

contact met de leerlingen. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat ons onderwijs de komende jaren steeds meer gericht moet zijn op 

maatwerk. Maatwerk voor de kinderen en ook voor ouders. Daarmee waarborgen we dat ons 

onderwijs en onze begeleiding ook in de toekomst blijft aansluiten op de behoeften van kinderen en 

ouders. Alleen dan kunnen we het beste onderwijs aan ieder kind bieden. 

 

We leren onze kinderen om zich staande te houden en te ontwikkelen binnen een snel veranderende 

en complexe maatschappij. We bereiden leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst, door 

hen vaardigheden te leren die ze daarin nodig hebben. Denk aan vaardigheden als communiceren, 
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samenwerken, problemen oplossen en creatief en kritisch denken. Maar ook ict-vaardigheden, 

informatievaardigheden en zelfregulering. Wie zorg draagt voor de wereld van morgen, kiest voor 

een duurzame werkwijze. Duurzaamheid is herkenbaar in ons handelen en in ons onderwijs.  

 
2.3 Visie ‘De Klimbeam’ 

Kinderen hebben verschillende leerstijlen; in ons onderwijs spelen we hier zoveel mogelijk op in. Het 

ene kind leert door te doen, door te experimenteren. Het andere kind leert bij voorkeur door 

praktisch bezig te zijn terwijl een ander kind graag leert door het internet af te struinen. We vinden 

het belangrijk dat we mogelijkheden bieden om aan deze leerstijlen tegemoet te komen.  
 

We moedigen aan dat kinderen experimenteren en initiatieven nemen; ze mogen fouten maken en 

krijgen de kans daarvan te leren. Het ontwikkelen van eigen initiatieven wordt beloond. Bovendien  

stimuleren wij het samenwerken. Kinderen leren zo rekening te houden met elkaar, ontdekken hun 

eigen talenten en leren van en met elkaar.  

Leren is effectiever als kinderen hun leerproces kunnen aansturen; immers, kinderen zijn meer 

gemotiveerd als zij invloed hebben op wat zij leren en keuze- mogelijkheid hebben in 

verwerkingsopdrachten, het tijdstip waarop ze daar aan het werken nen de werkplek van waaruit ze 

aan het werk zijn. Op onze school stimuleren wij daarom het zelfstandig werken van kinderen; we 

leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.  

Multimedia spelen een steeds grotere rol in het leven van kinderen. Het gebruik van social media, 

waardoor kinderen voortdurend in contact staan met anderen, neemt de komende jaren toe. Het 

altijd en overal beschikbaar zijn van kennis, zal zijn stempel drukken op het leven en leren van 

kinderen. Het leren waarderen van deze kennis, het ontwikkelen van mediawijsheid, het leren 

omgaan met social media en tegelijkertijd het gebruikmaken van de mogelijkheden die digitale 

leermiddelen bieden, krijgt op onze school alle aandacht. Dit betekent tegelijkertijd dat de rol van 

leerkracht evolueert; steeds meer instructie en feedback kan m.b.v. de computer worden geleverd 

waardoor de leerkracht meer tijd overhoudt voor individuele begeleiding en instructies gericht op 

interactie.  

Didactisch  

* Wij gaan ervan uit dat alle kinderen verschillende talenten hebben en spelen hier op in. Ons 

onderwijs sluit aan op verschillende talenten van de kinderen: we dagen hen uit om zich optimaal te 

ontwikkelen. Dat doen we onder meer door op afgespoken moment groepsdoorbrekend en 

thematisch te werken; dit biedt kinderen de mogelijkheid om met kinderen uit andere groepen 

samen te werken. Bovendien kunnen kinderen kiezen uit verschillende thema’s die aansluiten bij hun 

talenten.  

* We vinden het belangrijk dat kinderen op school leren zelfstandig te werken en 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daar werken wij aan door duidelijke 

afspraken te maken over wat wij van hen verwachten. We leren kinderen plannen met behulp  van 

dag- en weektaken. Hoe ouder het kind, hoe meer keuzevrijheid het kind krijgt. Op onze school 

hebben wij naast de klaslokalen, leerpleinen ingericht waar kinderen zelfstandig hun werk kunnen 

maken.  
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* Kinderen verschillen in de wijze waarop ze leren en het tempo en het niveau waarin ze zich stof 

eigen maken. Daar houden wij rekening mee in ons onderwijs; we bieden zoveel mogelijk onderwijs 

op maat om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen te voldoen.  

* De samenleving van de toekomst vraagt om specifieke vaardigheden voor kinderen: de 

zogenaamde 21
e
 eeuwse vaardigheden. Zoals: samenwerken, sociale vaardigheden, communiceren 

en digitale geletterdheid. Wij bereiden de kinderen voor op deze toekomst en besteden in ons 

onderwijs aandacht aan deze vaardigheden. We maken veelvuldig gebruik van coöperatieve 

werkvormen waardoor kinderen leren samenwerken. Ook zetten we ICT in als hulpmiddel bij ons 

onderwijs.  

* Het gebruik van multimedia en het zelfstandig opzoeken van informatie zullen belangrijke 

activiteiten worden in on sonderwijs. Belangrijk is dat kinderen leren om hun werk en het geleerde 

aan anderen ( kinderen en ouders ) te presenteren.  

* Een ( of twee ) keer per jaar organiseren we een projectweek waaraan alle klassen meedoen. 

Tijdens deze week werken we met alle kinderen aan een thema. Dit thema wordt op verschillende 

manieren uitgewerkt waardoor zowel de verstandelijke als ook de fysieke en creatieve ontwikkeling 

van de kinderen wordt gestimuleerd.  

Pedagogisch  

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. We vinden het belangrijk 

dat kinderen en het team zich veilig en geborgen voelen op onze school. Iedereen wordt gezien en 

ziet de ander. Ook vinden we het van belang dat kinderen hun eigen kwaliteiten en talenten leren 

kennen en dat ze alle kans krijgen om deze verder te ontwikkelen. We leren kinderen om trots te 

zijn! Daarbij speelt de relatie tussen de leerlingen onderling en de relatie tussen leerkracht en 

leerling een belangrijke rol. We werken aan sociaal vaardig gedrag met behulp van de Kanjer- 

methodiek. De Kanjertraining is erop gericht kinderen autenthiek gedrag te leren dat sociaal handig 

is; gedrag waar zowel het kind als de omgeving zich goed bij voelt. Heel concreet worden daarbij de 

volgende doelen nagestreefd:  
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de groep 

- Het versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen 

- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten  

- Bewustwording van de eigenheid van kinderen 

- Leren om verantwoordelijkheid te nemen  

Om een goed pedagogisch klimaat in de groep te realiseren zijn de volgende competenties van 

leerkrachten essentieel:  

* Dialoog kunnen organiseren i.p.v. discussie 

* Wederzijdse acceptatie en respect 
* Empatisch vermogen 
* Luisteren 
* Vertrouwen bieden 
* Optreden als het echt nodig is 
* Het goede voorbeeld geven 

* Consequent zijn  

 
Het onderwijsconcept 

Leerstofjaarklassensysteem 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om goed met de verschillen om te gaan, 
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sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij streven naar een ononderbroken 

ontwikkelingslijn van 4 tot 12 jaar. Wij werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met 

die onderlinge verschillen. In deze structuur krijgen onze leerlingen een verschillend leerstofaanbod 

en wisselen we klassikale activiteiten af met groeps- en individuele activiteiten.  

De pedagogische en didactische kenmerken van ons onderwijs zijn:  

• Veel aandacht voor de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen.  

• De leerlingen zijn gegroepeerd in leeftijdsjaarklassen. 

• Effectieve instructie en aanbod van de leerstof op minimaal 3 niveaus. 

• De leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak met een taakbrief.  

• Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces.  

• Er is ruimte voor samenwerkend leren. 

• De leerkracht begeleidt en organiseert het leren als instructeur, stimulator, ondersteuner en coach.  

• Er wordt gebruik gemaakt van het digibord en/of touchscreen, moderne methodes, moderne 

software en een variatie aan werkvormen. 

• Een uitdagende leeromgeving. Voor leerlingen die meer kunnen is er een extra aanbod.  

 

Vanuit deze achtergrond willen we voor de kinderen: 

 

Veiligheid (relatie) 

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. 

• In elke pauze en 10 minuten voor schooltijd is er een leerkracht aanwezig op het plein om 

toezicht te houden. 

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

in en om school. 
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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 organiseren regelmatig gemeenschappelijke activiteiten en vieringen. We spreken 

kinderen aan op hun positieve - en negatieve gedrag. 

• In de methode “Trefwoord” worden regelmatig een onderwerpen behandeld waarin sociaal 

en/of emotioneel gedrag centraal staat.  

• Er is individuele aandacht voor de leerlingen. 

• We laten kinderen waar dat kan samenwerken. 

 

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 

veranderd, 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.  

 

Zelfstandigheid (autonomie) 

Iedere mens, dus elk kind heeft er behoefte aan zijn leven in te richten zoals hij dat wil, zelf 

beslissingen nemen, verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te kunnen zijn. Deze ervaring van 

zelfstandigheid is noodzaak voor een gemotiveerde leerhouding.  
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Hoe zie je dat? 

• Wij werken volgens de BHV-methode (basis-, herhaling- en verrijkingsstof). 

• Wij werken met moderne methoden die aanzetten tot zelfstandig werken.  

• Wij werken met op het kind afgestemde computerprogramma’s.  

• De leerkracht maakt in de groep gebruik van MI tijdens de instructie en verwerking.  

• Kinderen krijgen in groep 1 en 2 taken via een planbord, in groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met 

dag- en weektaken.  

• Binnen elke groep zorgt de leerkracht voor een omgeving waar het kind niet alles aan de 

leerkracht hoeft te vragen. De zelfredzaamheid wordt getraind. We oefenen met uitgestelde 

aandacht. Er zijn afspraken/kleurcodes gemaakt t.a.v. het zelfstandig werken. 

• De school zorgt voor een omgeving waar alle kinderen in eerste instantie zelf op zoek gaan 

naar informatie voor bijv. werkstukken, spreekbeurten.  

• Kinderen kijken waar dat mogelijk is zelf hun taken na.  

• Binnen onze school zijn er diverse werkplekken gecreëerd buiten de lokalen, waar leerlingen 

in groepjes of in tweetallen kunnen samenwerken. Over het gebruik van deze werkplekken 

zijn duidelijke afspraken gemaakt. 

Het onderwijzend team van ‘De Klimbeam’ 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. 
 
 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2019-2023 (missie en visie) 

1 Aandacht voor burgerschap en sociale integratie 

2 Vormgeving levensbeschouwelijk onderwijs 

3.  Aandacht voor veiligheid  

3 ICT beleid – vertaling 21 century skills naar de onderwijspraktijk  

4. Doorgaande lijn ontwikkelen voor spreekbeurten en werkstukken  

5. Visie op talentontwikkeling ontwikkelen  

 
 

 

Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
 

 
3.1 Kenmerken schoolomgeving 
 
Het dorp Koudum heeft sinds 1 augustus 2018 één basisschool, de twee voormalige basisscholen It 
Grovestinshôf en ‘De Welle’ zijn gefuseerd. De nieuwe naam van de school is: ‘De Klimbeam’. De 
school vervult de rol van dorpsschool.  
Deze nieuwe school biedt kwalitatief sterk onderwijs voor de regio. 
Alle leerlingen die nu op onze school zitten, zijn woonachtig in Koudum, Molkwerum of It Heidenskip. 
De Klimbeam profileert zich duidelijk als ontmoetingsschool, op die manier willen wij inhoud geven 
aan het zijn van “school voor het hele dorp”. Kenmerken hiervan zijn: 
 

- een open toegankelijke voor alle kinderen ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. 

Ouders wordt wel gevraagd de beginselen van de school te onderschrijven dan wel te 

respecteren. 
 

- Non-discriminatie. De school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing.  
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3.1.1 Typering school 

 

 

Bestuurlijke context   

 

 

‘De Klimbeam’ maakt deel uit van de Stichting voor 

Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs 

‘Nije Gaast’ in de gemeenten ‘De Fryske Marren’ en ‘Súd-

West Fryslân’. ‘Nije Gaast’ heeft tien basisscholen in deze 

twee gemeenten. Deze combinatie bestaat uit zeven 

christelijke basisscholen, twee scholen voor algemeen en 

neutraal bijzonder basisonderwijs en een 

ontmoetingsschool.  

Nije Gaast verzorgt daarnaast het onderwijs aan de 

asielzoekerskinderen in Balk en werkt met een taalklas voor 

kinderen van statushouders, die nog maar net in Nederland 

zijn.  

Op de tien reguliere scholen zitten ongeveer 1050 

leerlingen. Leerlingenaantallen op de AZC school en de 

taalklas fluctueren.  

Iedere school heeft zijn eigen onderwijsconcept en culturele 

achtergrond. 

Nije Gaast heeft de strategische koers t/m 2022 beschreven 

met als kern vier pijlers: 

• Ons onderwijs is talentgedreven 
• Professionalisering loopt als een rode draad door 

ons handelen 
• Wij staan voor kwaliteit in alles wat we doen 
• We investeren in samenwerking; intern en extern. 

 Zie hiervoor ook www.nijegaast.nl 

 

 

Sociale context 

 

- Onze leerlingen zijn afkomstig uit Koudum en de directe 

schoolomgeving. 

- Ouders uit de omringende dorpen kiezen bewust voor de 

school.  

- Het opleidingsniveau van de 269 ouders is als volgt: 5,8% 

geen opleiding  11,1% LBO – 50,3% MBO en 32,6% HBO en 

WO.   
- Het aantal kinderen van gescheiden ouders stijgt de 
laatste jaren sterk. 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 afgelopen jaren zien wij een lichte groei van het aantal 
leerlingen, dit heeft te maken met sluiting van omringende 
scholen.  
- De laatste jaren is er een toename van het aantal kinderen 
wat gebruik maakt van de BSO. 
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- De afgelopen jaren is het aantal kinderen met een 

migratieachtergrond toegenomen.  

 

Ouders, ouderbetrokkenheid 

 

- De school heeft een regiegroep die werkt aan de criteria 

die behoren bij ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’. 

- De ouderbetrokkenheid is gemiddeld, wanneer er een 

activiteit is waarbij de kinderen betrokken zijn dan is de 

betrokkenheid van ouders groot; 

- Opkomst informatieavonden laag; 

- Ouderbetrokkenheid vindt vooral plaats in de vorm van 

ouderpanelgesprekken, tienminutengesprekken, 

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, MZR en Regiegroep 

Ouderbetrokkenheid 3.0.  

 

Historie school 

 

- Vanaf december 2015 is de school gehuisvest in een nieuw 

pand aan ’t Heale Paed.  

- De school vervult de functie van ontmoetingsschool. 

- De laatste jaren zien wij een groei van het aantal 

leerlingen, dit heeft ook te maken met de sluiting van ‘De 

Brêge’ in It Heidenskip en ‘It Swannenêst in Molkwerum. 

 

Schoolomgeving 

 

- De school is gelegen in de dorpskern van Koudum 

- De school staat in een wijk waar veel goedkopere huur- 

koopwoningen staan. 

- Het dorp Koudum heeft één basisschool. In het dorp is 

verder een kinderopvang en een school voor Voortgezet 

Onderwijs . De contacten met alle instellingen zijn goed. 

- In Koudum is een PKN kerk en een Bapstistenkerk.  

 

 

3.1.2 Typering onderwijsteam 
 

Karakteristiek 

 

Het team is stabiel van samenstelling, er werken twee mannelijke en 

dertien vrouwelijke leerkrachten. Er wordt door de teamleden weinig 

gebruik gemaakt van mobiliteit.  

Zie voor scholing : Kengetallen 

Alle leerkrachten die op ‘De Klimbeam’ werken zijn gecertificeerd 

Kanjertrainer of studerend voor dit certificaat. 

 

De komende jaren zullen er nieuwe specialismen en taken/functies 

binnen de school ontstaan. 
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Kengetallen 

 
Gegevens personeel 2019-2020 
 

Functies/Taken Aantal Aanstellingsomvang 
 

Leerkrachten groep 1 
en  2 

5  
2,7 fte 

Leerkrachten groep 3 
en 4 
 

4  
2,2 fte 

Leerkrachten groep  
( 4)5 en 6 
 

4 2,2 fte 

Leerkrachten groep 7 
en 8 

4 
 

2.2 fte 

Onderwijsassistenten  
 

2  

Interne begeleiding 
 

1 0,8fte 

Directie 
 

1 1 fte 

 
 
Leeftijdsopbouw aantal mannen en vrouwen 2019-2020 
 

Functie M V < 25 25-
34 

35-
44 

45-
54 

54-
64 

Directie 
IB’er 

 1 
1 

  
 

 
 

 
2 

 
 

Onderwijzend 
personeel 
 
Ondersteunend 
personeel 

 
2 
 
1 

 
13 
 
2 

 
 

 
4 

 
 
 
 

 
2 
 
1 

 
7 
 
2 

 
 
Gevolgde individuele scholing 2015-2019 
 

Onderwerp Schooljaar Begeleiding door 
Hoogbegaafdheid 2018-2019 Jan Kuipers 
Met sprongen vooruit 2018-2019 Menne instituut  
Aanvankelijk lezen  2018-2019 Wiebren de Jong  
 
Diverse onderwerpen 
‘Nije Gaast’ academie 

 
2015-2019 

 
Diverse trainers 

Kanjertraining 2017-2019 Kanjerinstituut  
Excellent schoolleider 2017-2018 Bureau 

Meesterschap 
 
Overzicht teamscholing / begeleiding 2015-2019 

Schooljaar Onderwerp / thema Welke organisatie 
 

2015-2016 Studiedagen 
Handelingsgericht 
werken  

 
Cedin 

2016-2017 Studiedagen 
‘Visieontwikkeling 
nieuwe school’ 

Noorderwijs  
Arjette de Pree 

2017-2018 Studiedagen  
Management Drives 

Noorderwijs 
Arjette de Pree  
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2018-2019 Begrijpend lezen en 
Voortgezet technisch 
lezen 
Kanjetraining  

Wiebren de Jong  
 
 
Kanjerinstituut  

 

 

3.1.3 Typering leerlingenpopulatie teldatum juni 2018  

 

Karakteristie

k 

 
Kenmerken 
leerlingpopulatie 

Gr.1 Gr.2 Gr.2/
3 

Gr.3 Gr.
4 

Gr.5 Gr.6 Gr.
7 

Gr.
8 

Aantal leerlingen 32 26 23 24 28 26 29 24 26 
Aantal jongens 14 11 11 18 16 11 14 11 17 
Aantal meisjes 18 15 12 6 12 15 15 13 9 
Aantal allochtone 
leerlingen 

1 1 4 
1 

0 3 1 0 0 

Aantal leerlingen 
met extra zorg 

6 10 0 
8 

11 14 9 7 8 

Andere thuistaal 
dan 
Nederlands/Frysk 

3,2
% 

3,8
% 

17,4% 
4,2
% 0% 

11,5
% 

3,4
% 

0% 0% 

Aantal leerlingen 
extern onderzoek 

0 2 0 
0 

2 1 2 0 0 

Aantal leerlingen 
met indicatie PRO 

0 0 0 
0 

0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen 
met LWOO-
indicatie 

0 0 0 
0 

0 0 0 0 2 

Aantal kinderen 
met specifieke 
onderwijsbehoeft
en 
( externe 
deskundigheid )  

0 0 0 

 

3 1 2 0 0 

Buitenlandse 
kinderen 

1 1 4 
1 

0 3 1 0 0 

Aantal leerlingen 
met ADHD 

0 0 0 
 

0 0 0 1 1 

Aantal leerlingen 
met 
dyslexieverklaring 

0 0 0 
 

0 1 2 1 1 

Aantal leerlingen 
gescheiden ouders 

8 4 1 
5 

3 5 5 8 5 

 

 

Leerlingen worden verwezen naar de logopediste omdat er sprake is van 

taalachterstand. 

 

Gezien de leerling-populatie en de gegevens van de logopediste is een aantal jaren 

geleden al besloten om de maximale tijd te besteden aan leesonderwijs en 

woordenschat. De extra lestijd heeft resultaat opgeleverd. De kinderen scoren goed 

op de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Ook de komende jaren zullen wij extra tijd 

blijven investeren in lezen en woordenschatonderwijs. 

 

Op dit moment krijgen kinderen binnen die de Nederlandse taal niet spreken. Wij 

zetten extra personeel in zodat deze leerlingen extra taalles krijgen.  

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn er achttien leerlingen op school met 

een migratieachtergrond.  
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Kengetallen 

 

Cursusjaar: 2013-  
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017- 
2018 

Aantal leerlingen: 120 132 145 148 218 
 0,3 4 4 2 5 6 

1,2 0 5 7 8 8 

Percentage: 3,3% 6,8% 6,2% 8,8% 6,4% 
 
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. 
Door de komst van buitenlandse kinderen stijgt het percentage 1,2% 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de gewichtenregeling niet meer van toepassing.  

 
 

• Opbouw huidige schoolpopulatie (zie 1 oktober telling) 
 

 Geen 0,30 1,2 
 j m j m  
4 jaar 15 19  1 1 1 
5 jaar 16 18 1  2 
6 jaar       16 13       1  2 

7 jaar 15 11  1  
8 jaar 11 13   1 
9 jaar 11 14   2 
10 jaar 14 11 1  2 
11 jaar 15 9    
12 jaar 2 0    

 
 
Overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar 2018-2019 
 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 
Aantal 24 17 41 33 30 28 30 25 228 

 
 
• Prognose 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 Teldatum okt 

‘18 
Teldatum okt 
‘19 

Teldatum okt 
‘20 

Teldatum okt 
‘21 

4 – 7 jarigen 110 111 113 111 
8 – 11 jarigen 118 118 118 118 
Totaal 228 229 231 229 

 

 

 

3.1.4 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 zien wij dat de 

kleinere scholen het steeds moeilijker krijgen. Ouders kiezen 

voor een school in een grotere kern, dat heeft veelal ook te 

maken met de overige voorzieningen.  

‘De Klimbeam’ blijft de komende jaren stabiel in 
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leerlingenaantal.  

 

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. 

De ´Nije Gaast´school van Warns is onderdeel geworden van 

´De Gearhing´ en ‘De Klimbeam’ in Koudum is onderdeel van 

´Nije Gaast´.   

Het aantal regioscholen zal de komende jaren verder 

toenemen.  

 

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. 

Onze contacten met ‘It Fûgelnêst en het ‘Bogerman’ zijn 

constructief en prositief.  

Daarnaast hebben de scholen relaties met het 

samenwerkingsverband ´Zorg´ in onze provincie.  

 

4  

Positie van de school binnen 

de gemeente/regio 

 

 

 

De gemeente Súd-West Fryslan heeft aangegeven dat Koudum 

één van de plaatsen is waar buitenlandse gezinnen worden 

gehuisvest. Dat betekent dat deze kinderen binnen het 

reguliere onderwijs worden opgevangen. Op dit moment 

trekken wij ook leerlingen aan uit de kleinere kernen rondom 

Koudum. Wij fungeren steeds meer als regioschool.  

 

 

3.2 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen 

 

 

Trends en 

ontwikkelingen 

 

 

Relevante Items 

 

Autonomie van de 

leerkracht 

• Professionals hoeven niet te worden aangestuurd; 

• Uitgaan van vertrouwen in het professioneel handelen; 

• School moet leerkracht de ruimte geven; 

• Geen afrekencultuur; wel aandacht voor opbrengsten 

• Ontwikkelcultuur 

Toezicht- en 

waarderingskader 

• Verantwoording basiskwaliteit – kwaliteitsgebieden en standaarden 

uit het waarderingskader primair onderwijs 2017 

• Eigen aspecten van kwaliteit 

 

Leerkrachten 

tekort 

� Leerkrachten tekort en beleidskeuzes bestuur en school 
� Beschrijving op welke wijze bestuur / school zorgt voor bevoegd en 
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bekwaam personeel 
� Inzet onderwijsassistenten en stagiaires 
� Groepsdoorbrekend werken / leerpleinen 

 

Burgerschap en 

sociale integratie 

• 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  

Creativiteit / 

“21st century 

skills” / soft 

skills 

� Informatie verzamelen en deze kunnen analyseren 
� Mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken 
� Samenwerken op verschillende niveaus 
� Snel schakelen én aanpassend vermogen 
� Kritisch denken 
� Creatief denken (nieuwsgierigheid, voorstellingsvermogen) 
� Probleemoplossend vermogen 
� Initiatief en ondernemerschap 

 

De digitale wereld 

in en buiten de 

school 

� Mediawijsheid 
� Digitale geletterdheid 
� Computational thinking, coderen 
� Robotica, internet of things, artificial intelligence, virtual & 

augmented reality  
 

Eigenaarschap � Gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid, motivatie en 
autonomie op alle niveaus (leerkrachten, leerlingen en ouders) 

� Leerling- en ouderparticipatie 
� Appreciative Inquiry – waarderend onderzoek, waarderende 

gesprekkencyclus 
 

Eigentijds 

onderwijs 

� Veranderende rol leerkracht 
� Gepersonaliseerd leren 
� Leren zichtbaar maken 
� Ondernemerschap 
� Thematisch onderwijs 
� Projectmatig werken 
� Brede ontwikkeling van kunst, cultuur, expressie, erfgoed  
� STEAM (W&T verbonden aan kunst en cultuur) 
� LEAN Onderwijs 
� Eigenaarschap leerlingen  

 

Integrale 

kindcentra en /of 

brede school 

� Samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 

opgroeiende kinderen; 

� Diverse participanten: onderwijs, welzijn, kinderopvang, 

peuterspeelzaal; bibliotheek, sportschool, muziekschool en andere 

instellingen; 

 

 

Toekomstgericht 

Curriculum 

 

 

 

• Meer toekomst gericht (voorbereidend op de samenleving van de 

toekomst) 

• Samenhang binnen de vakken en tussen de vakken 

• Betere doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 

en ook tussen de verschillende schooltypen 

• Curriculum.nu 
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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  

 

 

Trends en ontwikkelingen voor onze stichting en ‘De Klimbeam’ als onderdeel van deze stichting: 

 

Stichting Nije Gaast: 

Belangrijke thema’s voor Nije Gaast voor de komende jaren zijn samenwerking, schaalvergroting en 

eigentijds onderwijs gericht op een steeds veranderende samenleving. De omgevingsanalyse ‘Het 

speelveld; de interne en externe analyse’, is hier leidend in. Hieronder staan de belangrijke 

aandachtspunten, die uit de analyse naar voren komen. 

De komende vier jaar gaan we ons richten op de volgende vier speerpunten. 

1. Ons onderwijs is talent gedreven  

2. Professionalisering loopt als een rode draad door ons handelen  

3. Wij staan voor kwaliteit in alles wat we doen. 

4. We investeren in samenwerking; intern en extern  

 

‘De Klimbeam’: 

Voor ons als school geldt, dat wij naast aandacht voor bovenstaande speerpunten ook aandacht 

hebben voor: 

• De digitale wereld in en buiten de school 

• Eigentijds onderwijs. Met veel aandacht voor eigenaarschap van leerlingen, techniek 

• Identiteit van de ontmoetingsschool  

• Projectmatig werken – vakken worden in samenhang aangeboden  

 

3.3 Kwaliteitsprofiel van onze school 
Opbrengsten 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten leerresultaten: 

In 2017 scoorden beide scholen op de eindopbrengsten goed, ook in 2018 was er een voldoende 

score op de eindopbrengsten. De uitslag van de eindtoets 2019 is op dit moment nog niet bekend.  

Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten verwijzen we naar de rapportage in het 

schooljaarverslag 2017-2018.  

 

Resultaat zelfevaluatie 

In het kader van zelfevaluatie hebben we gekeken naar de belangrijkste conclusies vanuit de door  

ons gehanteerde kwaliteitszorginstrumenten: Quick scan WMK PO 

De Quick scan bestaat uit zestien deelgebieden met in totaal 129 vragen. 

Alle zestien deelgebieden scoren groen, dat betekent dat deze deelgebieden van voldoende – goed 

niveau zijn.  

Op de volgende deelgebieden scoren hoog: 

-Afstemming 
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-Didactisch handelen 

-Interne communicatie 

-Kwaliteitszorg 

-Pedagogisch handelen  

-Zorg en begeleiding  

 

Mogelijke verbeterpunten  

-De school beschikt over beleid voor de implementatie van de 21 st century skills. 

-De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen hun creativiteit ontwikkelen.  

-De schooll biedt leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van buitenlandse leerlingen 

met een taalachterstand.  

-In het aanbod wordt een relatie gelegd met belangrijke maatschappelijke en actuele thema’s.  

-De leraren voeren gesprekken om zich te krijgen op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen.  

 

Voor de betreffende evaluaties verwijzen we naar: Rapport Quick scan 2019  

 

Waardering Inspectie 

Beoordelingshistorie inspectie op: http://www.onderwijsinspectie.nl  

De inspectie is voor het laatst geweest in november 2013 op ‘It Grovestisnhôf. Alle negen indicatoren 

zijn destijds voldoende beoordeeld. De school zit in het basisarrangement.  

De gegevens van OBS ‘De Welle’ zijn niet in ons bezit.  

 

Waardering leerlingen en ouders  

Belangrijkste verbeterpunten waren enquête ‘It Grovestinshôf’ 2016-2017 en ‘De Klimbeam’2017-

2018: 

Enquête leerlingen februari 2017 

Cursusjaar 2017-2018 

Gemiddelde 
rapportcijfer 

 

8,0 

 

Cursusjaar 2017-2018 

Gemiddelde 
rapportcijfer 

7,7  

Eindoordeel 
leerlingen:goed 

 
 
 
 
 
 
 
Enquête leerkrachten juni 2017 
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Cursusjaar 2016-2017 

Gemiddelde 
rapportcijfer 

 

8,2 

 

Enquête ouders april 2017 

Cursusjaar 2016-2017 

Gemiddelde 
rapportcijfer 

 

7,6 

 

Conclusies en  uit te voeren acties n.a.v. de enquêtes   

Conclusie Uit te  voeren actie Gepland jaar van uitvoering 

Ouders zijn ontevreden over de 

schooltijden  

Continurooster  2017-2019 

Driehoek – ouders – school – kind 

kan worden versterkt 

Ouderbetrokkenheid 2017-2021 

Schoolplein Nieuwe speeltoestellen 2017-2018 

Teamontwikkeling Teamscholing 2017-2018 

 

Voor een uitgebreide samenvatting verwijzen we naar het Schooljaarverslag van 2018-2019 en naar 

de schoolgids. 

 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2019-2023 

1  Autonomie van de leerkracht 

 

* Verder versterken van de ontwikkelcultuur 

* Werken met werkgroepen op basis van kaders  

 

2 Toezicht en waarderingskader  

 

* Eigen aspecten van kaliteit benoemen 

 

3 Leerkrachten tekort  

*Leerkrachten tekort en beleidskeuzes bestuur en school 

*Groepsdoorbrekend werken op de leerpleinen  

 

4.  Burgerschap en sociale integratie 
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* Het beleidsplan op basis van wettelijke regelegeving aanpassen.  

* Onderzoeken waar de kansen voor uitvoering liggen – de school als oefenplaats  

* Verder vorm geven aan levensbeschouwelijk onderwijs  

 

5. Creativiteit / “21st century skills” / soft skills 

*beleid 21 st century skills  

* Invoeren neiuwe methode ‘wereldorientatie en talentontwikkeling’ 

 

6.  Eigenaarschap 

 

*Gedeelde verantwoordelijkheid, betrokkenheid, motivatie en autonomie op alle niveaus 

(leerkrachten, leerlingen en ouders) 

*Ouderbetrokkenheid 3.0  

 

7. Eigentijds onderwijs 

 

* Projectmatig werken wereldorientatie en kunst en cultuur, samenhang binnen de vakken 

en tussen de vakken.  

*Eigenaarschap leerlingen  

* Programmeren en robotica 

*Bibliotheek op school  

 

8.  Integrale kindcentra  / brede school 

 

*Werken aan de samenwerking met kinderopvang en voortgezet onderwijs – Koudum 

Ferbynt  

 

 
 

 

Hoofdstuk 4: Inrichting Onderwijs 
    

 

 

4.1 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. 
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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.  

 

 

4.1.1 Bestuursbeleid Kwaliteit 

 

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. 

 

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 (leerlingpopulatie + 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 gegevens verwerkt in een kwaliteitsprofiel van de school. Halfjaarlijks worden de 

tussenopbrengsten ook verwerkt in een kwaliteitsprofiel op Nije Gaast niveau. 

 

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

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

• Risico Inventarisatie & Evaluatie.  

• Ondersteuningsbeleid. 

• Het stappenplan ’goed onderwijs voor ieder kind’. 

• Begrotingsgesprekken en evaluatie zelfbeheer per school.  

• Het gebruik van een observatie instrument voor leerkrachten. 

• Het in kaart brengen van de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 

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

voor de ontwikkelingen in en van de kwaliteitszorg. 

 

Alle scholen van Nije Gaast: 

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

noodzakelijk is. Naast dat ieder verantwoordelijk is voor de eigen ontwikkeling, bespreekt de 

schoolleider dit met iedere werknemer. 

• 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. 

• Werken met een genormeerde vragenlijst voor de sociaal/emotionele ontwikkeling. Vertalen 

de uitkomsten in het dagelijkse onderwijs vanuit de gedachte: wat heeft dit kind van mij 

nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.. 

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

genormeerde toetsen. 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. 

• Werken met groepsplannen om de differentiatie in het onderwijs aan de kinderen planmatig 

te beschrijven. 

• Analyseren de verwijzingsgegevens naar het Voortgezet Onderwijs. Ook worden 

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

besproken in de teams en gebruikt om ervan te leren. 

• Ontwikkelen  de groei in schoolexpertise om kinderen  te kunnen begeleiden o.a. vanuit het 

schooldocument ‘ondersteuningsprofiel’.  

 

 

 

Beleidsvoornemens Nije Gaast 2019-2022: 

• Een integraal kwaliteitsdocument en kwaliteitsrapportage wordt de komende jaren 

ontwikkeld. 

• Het scholingsbeleid wordt  geïmplementeerd.   
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• Handelingsgericht denken en werken is in iedere groep en bij iedere leerkracht zichtbaar. 

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

• Een opbrengstgerichte cultuur, met doelen over acht schooljaren, wordt in structuur gezet 

om leerlingen een goede springplank mee te geven naar hun eigen toekomst.  

• De behoefte aan leren, afgestemd op de organisatie- en schooldoelen, wordt gestimuleerd.  

• We zien een opgaande lijn in het aantal scholingen. 

• Mobiliteitsbeleid wordt ontwikkeld. 

• Het observatie instrument voor leerkrachten is geïmplementeerd. 

 

 
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 

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 
Kapablo ( 

observatieinstrument )  

Leerkrachten  Eén keer per jaar  

8 Tevredenheidonderzoek  Ouders  Een keer per twee jaar 

9 Collegiale visitatie  Leerkrachten  Een keer per jaar  

10  

 

Evaluatie schoolplan  Directie en team Cyclus van vier jaar. 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2019-2023 

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

kwaliteitsinstrument door alle scholen. 

2 Beleid visitatie opnieuw beschrijven en uitvoeren  

3 Aanpassingen in het zorgdocument zullen ieder jaar in deze planperiode aan de orde zijn. 

 

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

6 Teamleren – één van de vijf disciplines van Senge 

7 Beleid ‘Collegiale visitatie in de school’ 

8 Risico inventarisatie & evaluatie  

9 Muziekconvenant  

 

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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Betekenis referentieniveaus bij ons aanbod  
Referentieniveaus zorgen ervoor dat het basisonderwijs goed aansluit op het voortgezet onderwijs. 
De niveaus bepalen welke stof een leerlingn moet beheersen in welke fase van zijn schoolloopbaan. 
Alle kinderen behalen het minimale streefniveau 1F. Uiteraard streven wij naar niveau 1S voor zowel 
taal als rekenen.  
 
Ons leerstofaanbod 
Een compleet overzicht van ons leerstofaanbod treft u aan in onderstaand overzicht. 

 

 

 

 

Vak-/vormingsgebied 

 

Aanbod/methode Aangeboden in groep 

Kerndoele

n 

& 

Referenti

e-niveaus 

Verva

n-

gings

- 

jaar 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ja Ne

e 

 

1. Aanbod jonge kind  

    - Beg. geletterdheid Schatkist  x x       x  2028 

    - Beg. gecijferdheid Schatkist X x       x  2028 

    - 

Spel/soc.em.vorming 

Kanjertraining X X X X X X X x   n.v.t. 

    - Motorische ontw. geen            

2. Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen   X        2019 

   - Voortg. techn. 

lezen 

Lekker Lezen 

Programma: Bibliotheek op school 

   X X X X X X   

   - Begrijpend lezen Grip op Lezen     X X X X X X  2022 

   - Taalmethode Staal    X X X X X X X  2027 

   - Schrijfmethode Pennenstreken  X X X X X X X X   2027 

   - Woordenschat Staal   X X X X X X X  2027 

   - Spelling Staal    X X X X X X X  2027 

3. Engels Groove Me ( digitale methode )      X X X X   2027 

4. Fries Spoar 8  X X X X X X X X   2028 

5. Rekenen/Wiskunde Pluspunt 3 X X X X X X X X X  2020 

6. Kennisgebieden  

 

   - Aardrijkskunde Faqta      X X X X   2029 

   - Geschiedenis Faqta     X X X X   2029 

   - Biologie/Natuur Faqta   X X X X X X   2029 

   - Verkeer Klaar over X X X X X X X X    

   - Maatsch. Verh. Kanjertraining    X X X X X X   n.v.t.  

   - Geest. stromingen Geestelijke stromingen 

Kwintessens 

    X X X X    

   - Techniek Faqta      X X X X   2029 

   - ICT             
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7. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid geen            

   - Tekenen geen            

   - Muziek Zing 1,2,3            

   - Dans/Drama geen            

8. Lichamelijke oefening Lichamelijke opvoeding Stroes   X X X X X X    

9. Soc. em. vorming Kanjertraining X X X X X X X X   n.v.t. 

10. Godsdienstige 

vorming 

Trefwoord  X X X X X X X X   n.v.t. 

 

Voor de verdere uitwerking van ons leerstofaanbod verwijzen we naar de handleidingen van de 

methodes, de diverse onderwijsinhoudelijke beleidsplannen en de groepsadministratie.  

Beleidsdocumenten zie 7.2  

4.2.2 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; 
11. Vormen van coöperatief leren; 

 

 
 
4.2.2 Inrichting onderwijsleerproces 
 
 Aspect   Zichtbare kenmerken  Borging/ Bewaking   Status  

1 

 

Duidelijke uitleg Directe instructiemodel Afspraken map ( deels 

) Klassenbezoeken  

3 

2 

 

Taakgerichte 

werksfeer 

Effectief Klassenmanagement  

Door heldere regels en routines 

 

Afspraken map 

Afspraken o.a. gericht 

op uitgestelde 

aandacht 

3 

3 

 

Actieve 

betrokkenheid van 

leerlingen bij 

onderwijsactiviteiten 

Activerende werkvormen bij de 

instructie 

Aanbod op maat, Levelwerk en 

Plusklas 

Eigen planning van leerlingen. 

 

Leerkracht werkt vanuit de 

Dag- / weektaken 

Zelfevaluatie 

leerlingen  

Klassenbezoeken 

d.m.v. Kapablo 

3 

 

 

 

 

 

       2 
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coachrol.  

 

4 

 

Efficiënt gebruik 

onderwijstijd 

Effectief klassenmanagement 

door heldere regels en routines. 

Realiseren gepland rooster 

Lesrooster 

Dag- / weektaken   

Schoolgids 

Afspraken op 

teamniveau  

3 

5 

 

Afstemmen van 

instructie, aanbod en 

verwerking 

Aangepaste extra instructie 

Instructietafel 

Basis –herhaling – verdieping 1F 

– 1S 

Minimumstof voor leerlingen op 

niveau 5 en uitbreiding voor 

leerlingen op niveau 1  

Ondersteuningsbeleid 

Beleid 

‘hoogbegaafdheid’ 

Handleiding methode 

3 

6 

 

Aandacht voor 

leerstrategieën  

Toepassen strategieën methode 

begrijpend lezen en rekenen bij 

andere vakken. 

Handleiding methode 3 

7 Aandacht voor 

leerlijnen  

Toepassen in de groepsplannen  Handleiding methode  2 

7 

 

Effectieve feedback Benoemen gewenst gedrag 

Goede balans tussen belonen 

en corrigeren. 

Inhoudelijke feedback: concreet 

aangeven wat leerling goed / 

fout doet. 

Onderwijskundige 

afspraken  

2 

 

8 

Coöperatief leren Maatjeswerk 

Tutorleren 

Activerende coöperatieve 

werkvormen bij de instructie  

Onderwijskundige 

afspraken 

3 

 

9 

Verantwoordelijkheid 

leerlingen eigen 

leerproces 

Werken met weektaken. 

Extra materiaal – zie ook punt 3 

 

Weektaak 

Afspraken op 

teamniveau  

3 

 

10 

Gebruik digitale 

middelen  

Gebruik chromebooks gr. 5 t/m 

8  

Gebruik oefensoftware 

methoden   

In alle lokalen zijn touchscreens  

Onderwijskundige 

afspraken  

3 

11 Gepersonaliseerd 

leren  

Unieke op individuele leerlingen 

toegespitste leerprocessen  

Orientatiefase  1 

 

*)Status: 

1 = oriëntatiefase /proeftuin 

2 = invoeringsfase (nog niet geborgd) 

3 = geïmplementeerd  / geborgd 
 
4.3  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. Zie hiervoor 7.2 

‘beleidsdocumenten’.  

Deze documenten zijn een nadere uitwerking/specificatie van ons leerstofaanbod en derhalve  



 Pagina 32 11-06-2019Schoolplan ‘De Klimbeam’ 2019-2023    

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 2019-2023 

1 Uitvoering beleid – 21 st century skills  

2 Invoeren nieuwe methoden Faqta, in combinatie met projectmatig werken. 

3 Effectieve feedback leerling – leerling en leerling en leerkracht 

4. Beleid Burgerschap en sociale integratie aanpassen aan wettelijke regelgeving  

 5. De leerkracht als coach  

 6.  Methoden invoeren volgens de meerjarenplanning  

7.  Onderzoek naar gepersonaliseerd leren  

8. Muziekconvenant  

9.  Aandacht voor het Frysk ( borgen van de doorgaande lijn )  

9.  Verdere uitvoering programma ‘Bibliotheek op school’ 

 

4.4 Beleid ( extra ) Ondersteuning en Zorgplicht  

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: 

1. 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 ‘De Klimbeam’ werken we volgens de HGW cyclus op groepsniveau. De stappen van de route 

bieden een gemeenschappelijk kader. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
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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  

 

 

Leerlingenondersteuning: inrichting ondersteuningsstructuur  

  

Aspect 

 

Zichtbare kenmerken 

 

 

Borging/Bewaking 

 

 

Statu

s*) 

1 Schoolondersteunings-

profiel  

In het kader van het 

Passend Onderwijs 

streven wij na dat we, 

voor zover mogelijk, ieder 

�   
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kind het onderwijs 

aanbieden wat voor 

hem/haar  nodig is. In het 

schoolondersteuningspro

fiel is beschreven welke 

ondersteuning de school 

kán bieden.  

2 

 

Samenhangend 

systeem voor volgen 

leerlingen  

� Volgsysteem kleuters 

(Schatkist ) 

� Methodegebonden 

toetsen 

� Leerlingvolgsysteem 

(Cito LOVS) 

� Groepsbesprekingen  

� Leerling-

besprekingen 

� Leerling-dossiers  

� Ondersteuningdocument 

� Toetskalender 

� Jaarplanning 

ondersteuning 

3 

 

3 

 

Planmatige uitvoering 

van de ondersteuning 

� Groepsplan voor alle 

leerlingen (cyclus van 

2 x per jaar) 

� Plan van aanpak  

� Leren gebruik te 

maken van 

referentieniveaus 

� Groepsmap  

� Groepsplan/OPP 

� Groepsplan 

� Ondersteuningdocument 

1 en 

2 

4 

 

Evaluatie van de 

ondersteuning 

� Systematisch 

evaluatie OPP en 

groepsplan  

 

� Groepsmap  

� Groepsplan/OPP 

� Ondersteuningdocument  

2 

5 

 

Analyseren leerling-

resultaten en groeps-

resultaten 

� Groepsoverzicht 

� Groepsbespreking 

� Leerling-bespreking 

� CLB 

� Trendanalyses  

� Jaarplanning 1 

6 

 

Leerlingen met eigen 

leerlijn . 

Leerlingen met 

specifieke onderwijs-

behoeften 

� Handelingsplan met 

ontwikkelingsperspec

-tief (OPP) 

� Ondersteuningsdocument 3 

7 Vroegtijdige 

signalering van lln. die 

extra ondersteuning 

nodig zijn  

� (Warme) overdracht  

� Entreeformulier  

� Observatie 

leerlingvolgsysteem  

� Beschrijven voorschoolse 

informatie  

� Toetskalender  

2 

8 Afspraken doubleren 

of doorstromen  

� Groep 2/3 is up to 

date  

� Groep 3 t/m 7 

opnieuw beschrijven  

� Beleid ‘De Klimbeam’ – 

groepsmap  

3 

    1 

9 Ouderbetrokkenheid   � Eerste jaar is 

afgerond  

� Map Ouderbetrokkenheid  2 
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� Zie map 

Ouderbetrokkenheid  

*)Status: 

1 = oriëntatiefase /proeftuin 

2 = invoeringsfase (nog niet geborgd) 

3 = geïmplementeerd  / geborgd 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 

2019-2023 

 

1 Evaluatie en bijstelling van het concept-

ondersteuningsbeleid op niveau van directie-IB-

team. 

Doorlopend  

2 Ontwikkelen van het OPP-format + wanneer dit 

gebruikt wordt binnen Nijegaast. 

Doorlopend  

3 Ontwikkelen en coaching vaardigheden van 

schoolleiders en IB-ers, om het HGW van de 

leerkracht verder te ontwikkelen en stimuleren. 

Doorlopend  

4 Door ontwikkelen van de weg van de zorg in school 

op basis van de  HGW-cyclus 

Doorlopend  

5 Ontwikkelen ( herzien ) protocol doubleren groep 3 

t/m 7 

 

6 Voorschoolse informatie beschrijven   

7  Leerlingdossiers / Parnassys – waar is welke 

informatie opgeslagen  

 

 

4.5 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 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. 
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Aspect 

 

Zichtbare kenmerken 

 

1 Ouders informeren over 

schoolbeleid en 

schoolactiviteiten  

� Website  - schoolgids, schoolplan, schooljaarverslag , 

schooljaarplan. 

� Nieuwsbrieven  

� Parro 

� Jaarkalender  

� Ouderavonden  

2 

 

Ouders betrekken bij 

schoolactiviteiten  

� Ouderraad 

� Identiteitscommissie 

� Regiegroep Ouderbetrokkenheid  

� Deelname aan activiteiten 

 

3 

 

Ouders betrekken bij 

schoolbeleid en 

schoolontwikkeling  

� Deelname aan studiedagen –identiteit en 

ouderbetrokkenheid 

� Regiegroep Ouderbetrokkenheid 

� MZR  

� Ouderpanel  

4 

 

Op de hoogte stellen van 

opvattingen en verwachtingen 

van ouders  

� Startgesprekken met ouders en leerlingen 

� Rapportgesprekken  

� Ouderpanel  

5 

 

Ouders betrekken  bij de 

ontwikkeling van hun kind        

( pedagogisch partnerschap )  

� Startgesprekken 

� Individuele gesprekken IB en leerkracht – ouders  

 
 
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 2019-2023 

1 Afronden traject Ouderbetrokkenheid 3.0  

2 Verdere vormgeving ouderpanels en leerlingenraad  

 

 

4.6 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; 
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- 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) ; 
 

- 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 
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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 2019-2023 

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

schoolplanperiode.   

 

4.6.1  Integraal personeelsbeleid 

In de vorige schoolplanperiode is het IPB beleid herzien. We werken met een ontwikkelcirkel, een 

verbetercirkel en een beoordelingscirkel. 

De gesprekkencyclus is vorm gegeven, de POP’s, voortgangsgesprekken, resultaatgesprek en de 

competenties van schooldirecteuren en leerkrachten staan beschreven. Met directeuren zijn 

studiedagen gehouden over professioneel leiderschap. Er is gesproken over wat wij verstaan onder 

een professionele cultuur. 

Al deze onderdelen staan beschreven in het IPB beleid van Nije Gaast, wat is ontwikkeld met de 

schooldirecteuren. 

 

Er is een observatie instrument aangeschaft. Deze geeft leerkrachten zicht op hun goede 

ontwikkeling en dat wat aandacht behoeft of waar men excellent in kan worden. Vanaf 2018 wordt 

dat op alle scholen gebruikt minimaal 1 keer jaar ingezet. 

Jonge leerkrachten in eigen dienstverband komen we steeds meer tegen. Over deze begeleiding zijn 

afspraken gemaakt in het scholingsbeleid van Nije Gaast (2019). De uitwerking wordt vanaf 

schooljaar 2019-2020 vorm gegeven. Nije Gaast investeert in deze schoolplanperiode  stevig in de 

individuele scholing van leerkrachten. Per FTE wordt er 500,- extra ingezet hiervoor. Het 

scholingsplan geeft ook aan waar op stichtingsniveau aandacht aan wordt besteedt wat 

deskundigheidsbevordering betreft.  

Verzuimbeleid is vormgegeven. Het verzuimbeleid is besproken in alle teams. Schooldirecteuren 

werken met de Verzuimmanager. Beide vragen de komende jaren een goede borging. 

In Noord Nederland willen onderwijsorganisaties samenwerken om het lerarentekort terug te 

dringen. Nije Gaast doet als organisatie graag mee. De HRM-er zal in dit overleg een spilrol in 

vervullen. 

Voor de inhoudelijke teksten wordt verwezen naar de vastgestelde beleidsplannen. 

 

De schoolleiders dragen de verantwoordelijkheid om het beleid in de scholen vorm te geven. Zij zijn 

de cultuurdragers voor deze veranderingen. In het overzicht hieronder worden de onderwerpen  

genoemd die we meenemen in de komende planperiode, waarbij benoemd moet worden dat het 

proces van de ontwikkelingen even belangrijk is dan het vaststellen van het beleid. Betrokkenheid, 
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meedenken en verantwoordelijkheid nemen wordt gevraagd van alle schoolleiders. Door het beleid 

uit te voeren laat iedereen zien dat het serieus wordt genomen.  

 

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.  

 

Beleidsvoornemens. 

Een planning die het proces blijft volgen. 

Schooljaar 2019-2021 

Creëren van een professionele cultuur in de organisatie en in de scholen 

Leiderschapskwaliteiten verder uitbouwen 

Bekwaamheidsdossier inrichten 

Invoering begeleiding startende leerkrachten 

Mobiliteitsbeleid vorm geven 

Borging verzuimbeleid 

Borging IPB beleid 

Implementatie scholingsbeleid 

 

Schooljaar 2021-2023 

Creëren van een professionele cultuur in de organisatie en in de scholen 

Vormen van lerende structuren 

Uitloop voor de zaken die nog niet klaar zijn , die nog niet zijn genoemd en wel ontwikkeld dienen te 

worden en/of de aandacht nog behoeven. 

Implementatie en borging mobiliteitsbeleid  

Borgen scholingsbeleid 

 
 

4.6.1a  Leiderschap en professionele cultuur  

 

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 in 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; 
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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) ; 

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, die in de vorige planperiode  zijn 

besproken en opgesteld. Ze worden vertaald in ons gedrag en handelen. Ieder is 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.  
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4.7 Schoolklimaat  

Sociale veiligheid: onze uitgangspunten 

 

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

 

 
 
Sociale veiligheid: nadere uitwerking 
Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij naar ons Beleidsplan  
Veiligheid. 
 

4.7.1 Veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat. 

Iedere school heeft een actueel beleidsplan ‘veiligheidsbeleid’. Dit is onderverdeeld in sociale 

veiligheid (pedagogisch klimaat) en fysieke veiligheid. Op bestuursniveau wordt in 2019 een 

beleidsplan ’veiligheid’ ontwikkeld, waarin de sociale en fysieke veiligheid zijn beschreven, evenals: 

• gedragsregels en gedragscode 

• voorkomen van seksueel gedrag 

• gedragscode voorkomen pesten 

• gedragscode voorkomen discriminatie 

• protocol voor ernstige incidenten 

• protocol voor melding agressie en/of geweld of seksuele intimidatie 

• protocol omgaan met agressieve ouders 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• arbobeleidsplan 

• protocol gezondheid 

• crisis communicatieplan. 

Alles rondom privacy wordt, vanuit de nieuwe wet op de privacy sinds mei 2018, vastgelegd vanuit 

de AVG richtlijnen. Nije Gaast gebruikt hiervoor de landelijke tool van Your Safety Net. 

Het beleidsplan op bestuursniveau wordt de komende jaren geïmplementeerd op alle onderdelen 

vanuit het kwaliteitsdenken: wat we zeggen doen we. 

 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2019-2023 

1 De rol van veiligheidscoordinator moet verder vorm gegeven worden.  

2 Beleidsplan AVG implementeren  

3  
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4.7.1 Veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat. 

Iedere school heeft een actueel beleidsplan ‘veiligheidsbeleid’. Dit is onderverdeeld in sociale 

veiligheid (pedagogisch klimaat) en fysieke veiligheid. Op bestuursniveau wordt in 2019 een 

beleidsplan ’veiligheid’ ontwikkeld, waarin de sociale en fysieke veiligheid zijn beschreven, evenals: 

• gedragsregels en gedragscode 

• voorkomen van seksueel gedrag 

• gedragscode voorkomen pesten 

• gedragscode voorkomen discriminatie 

• protocol voor ernstige incidenten 

• protocol voor melding agressie en/of geweld of seksuele intimidatie 

• protocol omgaan met agressieve ouders 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• arbobeleidsplan 

• protocol gezondheid 

• crisis communicatieplan. 

Alles rondom privacy wordt, vanuit de nieuwe wet op de privacy sinds mei 2018, vastgelegd vanuit 

de AVG richtlijnen. Nije Gaast gebruikt hiervoor de landelijke tool van Your Safety Net. 

Het beleidsplan op bestuursniveau wordt de komende jaren geïmplementeerd op alle onderdelen 

vanuit het kwaliteitsdenken: wat we zeggen doen we. 

 

 

Hoofdstuk 5: Doelen voor de 

komende periode  
      

 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van alle doelen voor de komende schoolplanperiode.  

Om te komen tot deze doelen hebben we een analyse uitgevoerd aan de hand van de vraag: hoe 

verhoudt zich de huidige situatie tot de gewenste situatie. Welke opdracht hebben we ons gesteld 

(missie) en welke ontwikkeling is noodzakelijk om deze opdracht te verwezenlijken als we kijken naar 

onze onderwijskundige context, de trends, ons kwaliteitsprofiel (hoofdstuk 3) en de huidige 

inrichting van ons onderwijs (hoofdstuk 4).  

Bij het maken van de keuzes hebben we ons laten leiden door de onderwijsbehoeften van onze 

leerlingen. 

Daarnaast hebben we de beleidsvoornemens getoetst aan: 

� 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; 
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� Zaken die te maken hebben met maatschappelijke trends en 

landelijke (onderwijs)ontwikkelingen. 

 

5.2 Overzicht van de doelen 

In de onderstaande tabel geven we een opsomming van onze doelen voor de komende vier jaar. 

Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende doelen (met name de 

samenhang tussen nieuw beleid en deskundigheidsbevordering).  

Per doel is aangegeven welke analyse hieraan ten grondslag ligt, wat is de aanleiding of welke welk 

strategisch doel willen we hiermee bereiken.   

 Wat willen we bereiken?  

(Overzicht van de doelen ) 

 Waarom?  

(aanleiding / onderbouwing) 

1 Aandacht voor burgerschap en sociale integratie  Burgerschap en sociale ligt op dit moment 

ter vaststelling in Den Haag. De nieuwe 

beleidslijnen dienen te worden uitgevoerd.  

2 Vormgeving levensbeschouwelijk onderwijs  De aanleiding is de fusie in 2017. De 

iedentiteitscommissie heeft besloten om 

ook zelf de lessen ‘levensbeschouwelijk 

onderwijs’ vorm te geven.  

3 Aandacht voor veiligheid  Veiligheid is één van de drie 

basisvoorwaarden om te komen tot leren.  

4 Beleid 21 st century skills maken  

Vertaling 21 st century skills naar de 

onderwijspraktijk  
-Informatie verzamelen en deze kunnen 
analyseren 
-Communiceren en samenwerken op 
verschillende niveaus 
-Kritisch en creatief denken 
-Initiatief en ondernemerschap 

-Presenteren  

-Mediawijsheid 

-Digitale geletterdheid 

‘De Klimbeam’ heeft de afgelopen twee jaar 

na de fusie gewerkt aan de basis. Er zijn nog 

een paar punten die worden de komende 

tijd opgepakt. De komende vier jaar zal het 

accent liggen op 21 st century skills. Dit in 

combinatie met talentontwikkeling, 

projectmatig werken, eigenaarschap van 

leerlingen en het geven van effectieve 

feedback .  

5 Doorgaande lijn ontwikkelen voor spreekbeurten 

en werkstukken  

Dit is één van de onderwerpen zie punt 4 

waar beleid op moet worden gemaakt.  

Dit punt wordt ook meegenomen in de 

bespreking met ouders.  

6 Talentontwikkeling leerkrachten en leerlingen  Dit is één van de speerpunten uit de 

strategische beleidsvisie van ‘Nije Gaast’.  

7 Teamleren  Vanuit de ‘lerende organisatie’ willen wij 

hier meer aandacht aan besteden. Betere 

producten door betere processen. Zie 

hoofdstuk 4.6 ‘professionele cultuur’.  

8 Groepsdoorbrekend werken op de leerpleinen  Zie punt 4 

9 Ouderbetrokkenheid 3.0  

Ouderpanels en leerlingenraad  

Dit onderwerp komt uit de strategische 

beleidsvisie ‘Nije Gaast’. Is al in 

ontwikkeling.  

10 Muziekconvenant  Afspraak binnen ‘Nije Gaast’ 

11  Projectmatig werken wereldorientatie en kunst en 

cultuur  

De school wil projectmatiger gaan werken 

om in samenhang de vakken aan te bieden.  

Zie ook nieuwe methode ‘Faqta’. Het zou 

goed zijn om kunst en cultuur daar ook aan 
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toe te voegen.  

12 Leerbehoeften van leerlingen – Kindgesprekken  Er worden incidenteel kindgesprekken 

gevoerd. Door de inzet van 

onderwijsassistenten ontstaat er meer 

ruimte om hier ook beleid op te maken.  

13 Nieuwe methoden invoeren volgens planning  Meerjarenplanning  

14 Onderzoek naar gepersonaliseerd leren voor- 

nadelen  

Wij willen zo goed mogelijk onderwijs 

bieden vanuit pedagogisch en didactisch 

perspectief. Wat kan gepersonaliseerd leren 

daaraan bijdragen.  

15 Nije Gaast gaat zich heroriënteren op het gebruik 

van een landelijk  intern kwaliteitsinstrument door 

alle scholen. 

Beleid ’Nije Gaast’ 

16 Risico inventarisatie & evaluatie Beleid ‘Nije Gaast’ 

17 Beleid taalontwikkeling leerlingen buitenlandse 

afkomst  

Door de komst van steeds meer kinderen 

met een migratieachtergrond is het 

belangrijk om hier ( taal) beleid op te 

ontwikkelen.  

 

18 Werken in de cloud  Beleid ‘Nije Gaast’ 

19 Collegiale consultatie  Bij teamleren hoort ook ‘leren van elkaar’ 

en het geven van feedback.  

Belangrijk om de doorgaande lijn ook te 

waarborgen.  

20 Uitvoering beleidsvoornemens ‘Hoogbegaafdheid’ Het beleidsplan is gemaakt in 2018-2019. 

De komende jaren zal er uitvoering worden 

gegeven aan het plan.  

21 De rol van de veiligheidscoördinator moet verder 

vorm worden gegeven  

Er is een veiligheidscoördinator 

aangewezen, maar op dit moment is nog 

niet geheel duidelijk wat haar rol is. 

22 Protocol Doubleren groep 3 t/m 7 herzien  Het is noodzakelijk het protocol aan te 

passen aan de vernieuwde inzichten  

23 Werkwijze Begrijpend Lezen en Voortgezte 

technisch lezen voor ‘De Klimbeam’ beschrijven  

Het team heeft scholing gevolgd, de 

afspraken moeten worden beschreven 

zodat ze voor een ieder toegankelijk zijn.  

24 Beschrijven leerlingdossiers in combinatie met 

Parnassys  

Beschrijven waar alle informatie te vinden 

is.  

 

5.3 Speerpunten voor de komende schoolplanperiode 

 

 Wat willen we bereiken?  

Speerpunten  

Ambitie – Wanneer  

1 Aandacht voor burgerschap en sociale integratie  Aan het eind van de schoolplanperiode zijn 

de beschreven beleidslijnen zichtbaar in de 

school.  

209-2023 

2 Vormgeving levensbeschouwelijk onderwijs  Er wordt door de teamleden 

levensbeschouwelijk onderwijs 

aangeboden.  

Duidelijk is welke bronnen daarvoor worden 

gebruikt en welke vragen gesteld kunnen 
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worden.  

2019-2020  

3 Aandacht voor veiligheid  Leerkrachten, ouders en leerlingen geven 

aan dat de school een veilige plaats is.  

4 Beleid 21 st century skills maken  

Vertaling 21 st century skills naar de 

onderwijspraktijk  
-Informatie verzamelen en deze kunnen 
analyseren 
-Communiceren en samenwerken op 
verschillende niveaus 
-Kritisch en creatief denken 
-Initiatief en ondernemerschap 

-Presenteren  

-Mediawijsheid 

-Digitale geletterdheid 

Er is beleid gemaakt en een 

meerjarenplanning om het beleid uit te 

voeren.  

De onderwerpen die zijn benoemd maken 

deel uit van het beleid.  

2019-2023.   

5 Doorgaande lijn ontwikkelen voor spreekbeurten 

en werkstukken  

De doorgaande lijn is beschreven en  

vastgesteld. Ouders en leerlingenraad 

hebben meegedacht en hebben kennis 

kunnen nemen van de inhoud. 

2019-2021  

6 Talentontwikkeling leerkrachten en leerlingen  Er is beleid gemaakt.  

7 Teamleren  Er wordt met elkaar gewerkt aan  

‘projectmatig werken’. Er wordt ook 

gekeken of wij daarbij talenten van 

leerkrachten kunnen gebruiken.  

2019-2023 

8 Groepsdoorbrekend werken op de leerpleinen  Zie punt 4 

De leerpleinen zijn voorzien van nieuw 

meubilair.  

9 Ouderbetrokkenheid 3.0  

Ouderpanels en leerlingenraad  

In 2021 is het certificaat behaald.  

Er wordt gewerkt met een ouderpanel en 

leerlingenraad. In deze raad hebben 

leerlingen van groep 6,7,8 zitting. Het 

ouderpanel is steeds wisselend van 

samenstelling.  

10 Muziekconvenant  Afspraak binnen ‘Nije Gaast’ 

Aan het einde van de planperiode voldoen 

wij aan de afspraken die in het convenant 

beschreven zijn.  

11  Invoeren methode Faqta  

Projectmatig werken wereldorientatie en kunst en 

cultuur  

 De methode wordt 2019-2020 ingevoerd. 

Zie ook nr. 4 

12 Leerbehoeften van leerlingen – Kindgesprekken  In 2021 is er beleid gemaakt. De jaren 

daarna zal uitvoering aan het beleid worden 

gegeven.  

13 Nieuwe methoden invoeren volgens planning  Meerjarenplanning – zie planning 2019-

2023  

14 Onderzoek naar gepersonaliseerd leren  Wat kan gepersonaliseerd leren bijdragen 

aan goed onderwijs?  

Op deze vraag is antwoord gegeven. Op 

basis hiervan zal gekeken worden wat voor 
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‘De Klimbeam’ wenselijk is.  

2021-2022  

 

15 Nije Gaast gaat zich heroriënteren op het gebruik 

van een landelijk  intern kwaliteitsinstrument door 

alle scholen. 

Beleid ’Nije Gaast’ 

16 Risico inventarisatie & evaluatie Beleid ‘Nije Gaast’ 

Ieder jaar is er een inventarisatie en worden 

de aandachtspunten opgepakt.  

17 Beleid taalontwikkeling leerlingen buitenlandse 

afkomst  

Door de komst van steeds meer kinderen 

met een migratieachtergrond is het 

belangrijk om hier ( taal) beleid op te 

ontwikkelen.  

2019-2020  

 

18 Werken in de cloud  Beleid ‘Nije Gaast’ 

De school werkt in 2020 in de cloud.  

Schooljaar 2019 – 2020 en verder  

19 Collegiale consultatie  Bij teamleren hoort ook ‘leren van elkaar’ 

en het geven van feedback.  

Belangrijk om de doorgaande lijn ook te 

waarborgen.  

2019-2023.  

20 Beleidsplan Hoogebegaafdheid  Er is uitvoering gegeven aan de 

beleidsvoornemens ‘Hoogbegaafdheid’ 

2019-2023 

21 Veiligheidscoördinator Wettelijke verplichting  

22 Protocol Doubleren groep 3 t/m 7 herzien Het is belangrijk dat wij dezlfde werkwijze 

hanteren.  

23 Werkwijze Begrijpend Lezen en Voortgezet 

technisch lezen voor ‘De Klimbeam’ beschrijven 

Wij willen preventief werken, de werkwijze 

voor ‘De Klimbeam’ moet voor ieder 

duidelijk zijn.  

24 Beschrijven leerlingdossiers in combinatie met 

Parnassys 

Wij streven naar een eenduidige werkwijze.  

 

 

 

Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning beleidsconsequenties  

 

6.1 Inleiding 
Hieronder vindt u onze meerjaren planning voor de periode 2019 - 2023 ondergebracht in een 4-

jarenplanning met aandacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Bij de 

meerjarenplanning hebben we ons laten leiden door: 

- Beleidskeuzes van de school (Hoofdstuk 5) 

- Reeds ingezette ontwikkelingen; 

- Financiën / meerjaren investeringsplan; 

- Draagvlak en haalbaarheid. 

 

De meerjarenplanning is ondergebracht in vijf domeinen: 
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• Domein 1: Kwaliteitszorg. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met visie- en 
beleidsontwikkeling en de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg.  

• Domein 2: Onderwijs en Leren. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met het 
primaire proces, de praktijk op de werkvloer. 

• Domein 3: Beleid Begeleiding en Ondersteuning. In dit domein staan alle doelen die te 
maken hebben met de begeleiding van alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan en de 
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

• Domein 4: Domein Management en Organisatie. Het gaat hierbij om zaken die op 
managementniveau worden geregeld. Ook de inrichting en uitvoering van het 
personeelsbeleid vallen onder dit domein. 

• Domein 5: Professionalisering. Dit domein vormt de meerjaren-scholingsplanning van de 
school.  

Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende beleidscomponenten en 

de planning hiervan in de verschillende domeinen. 

Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van het schoolbeleid voor de komende vier 

schooljaren. Per schooljaar werken we onze beleidsvoornemens nader uit in een schooljaarplan.  

6.2 Meerjarenplanning 2019 - 2023 
  19-20 20-21 21-22 22-23 

 Domein 1: Kwaliteitszorg 

 
Planning    Planning   Planning    Planning    

1 Enquêtes leerling – ouder – 

personeel   

X  X  X  X  

2 Ouderbetrokkenheid 3.0 X  X      

3 Identiteit samenwerkingsschool X  X  X  X  

4 Intern kwaliteitsinstrument  X        

5 Evaluatie onderwijsaanbod  X  X  X  X  

6 Leerlingdossiers – Parnassys  X        

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 2: Onderwijs en Leren 

 
Planning    Planning    Planning    Planning    

1 Nieuwe methode Aanvankelijk 

lezen 

X        

2 Nieuwe methode 

Wereldoriëntatie – techniek, 

robotica, programmeren 

X  X      

3 Nieuwe methode Rekenen   X      

4 Herziening taalbeleidsplan      X     

5 Muziek in de school X  X  X  X   

6 21 -eeuwse vaardigheden  

* Presenteren 

* Samenwerken en 

communicatie 

* Leerlijn leren leren  

* Mediawijsheid 

 

X  X  X  X  

7 Vormgeven 

levensbeschouwelijk onderwijs  

X  X      

8 Doorgaande lijn spreekbeurten 

en werkstukken  

X  X      

9 Protocol doubleren groep 3 X        
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t/m 7  

10 Werkwijze Begrijpend Lezen en 

Voortgezet technisch lezen  

X        

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 3: Beleid Begeleiding en  

                Ondersteuning 

Planning    Planning   Planning    Planning   

1 Uitvoeren beleid 

‘Hoogbegaafdheid’ 

X  X  X  X  

2 Kindgesprekken – 

Leerbehoeften  

  X      

3 Executieve functies      X    

4          

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 4: Management & Organisatie Planning    Planning   Planning    Planning   

1 Onderzoek gepersonaliseerd 

leren  

    X    

2 Risico inventarisatie&evaluatie X  X  X  X  

3 Werken in de cloud X        

4 Veiligheidscoördinator X        

5          

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 
 Domein 5: Professionalisering 

 
Planning   Planning   Planning    Planning    

1 Kanjertraining  X    x    

2 Werken in de cloud X         

3 Talentontwikkeling  X  X  X  X  

4 Hoogbegaafdheid  X        

5 Muziekconvenant  X  X  X  X  

6  Teamleren  X  X      

7 Levensbeschouwelijk onderwijs  X        

8 Collegiale consultatie  X  X  X  X  

 

 

         

 

Hoofdstuk 7: 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. 
 
 

7.1 Overzicht verwijzingen ‘De Klimbeam’ 
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Beleidsdocumenten 

1 Strategische beleidsvisie bestuur ‘Nije Gaast’ ( 2018 )  

2 Bewaken en stimuleren van kwaliteit in Nije Gaast 

3 Personeelshandboek ‘De Klimbeam’ ( 2019 )  

4 Schooljaarplan ( 2018 )  

5 Schooljaarverslag ( 2018 )  

6 Map opbrengsten en trendanalyses ( voortdurend bijgesteld )  

7 Uitkomsten onderzoek sociale veiligheidsbeleving ( leerlingen, personeel ) 2018-2019 

8 Uitkomsten tevredenheidonderzoeken 

9 Uitkomsten SWOT-analyse /Kwaliteitsscan ( 2018 )  

10 Map afspraken onderwijsleerproces ( klassenmanagement voortdurend bijgesteld )  

11 Ondersteuningsdocument ( 2018 )  

12 Taalbeleidsplan ( 2017 )  

13 Beleidsplan Sociale Veiligheid ( 2018 )  

14 Beleidsplan Actief Burgerschap ( 2019 ) 

15 Beleidsplan ICT ‘Nije Gaast’( 2016 ) en beleid ‘De Klimbeam’ ( 2017 )  

16 Schoolgids ( jaarlijks aangepast )  

17 Bewaken en stimuleren van kwaliteit in ‘Nije Gaast’ 

18 Taakbeleid  

19  Werkverdelingsplan ( 2019 ) jaarlijks aangepast  

20 Reglementen MZR ( 2018 )  

21 Schoolondersteuningsprofiel ( 2018 )  

21 Protocol ‘Gescheiden ouders’( 2017 )  

22 Protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen’ ( 2017 )  

23 Visie en Identiteitsreglement ‘De Klimbeam’ ( 2017 )  

24  Beleid ‘Leerlingpopulatie’ ( 2018 )  

25  Leerlijn Zelfstandig werken + format weekplanning ( 2017 )  

26 Beleid ‘Lief en leed’( 2017 )  

27  Anti Pestprotocol ( 2017 )  

28  Visie Wereldoriëntatie ( 2018 )  

29 Regels Continurooster ( 2018 )  
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30  Ontruimingsplan ( 2016 )  

31 Beleid ‘Social Media’ ( 2017 )  

32  Meldcode Kindermishandeling ( 2018 )  

33 Protocol doorstroom kleuters ( 2017 )  

34 Pedagogisch en didactisch handelen op ‘De Klimbeam’ ( 2017 )  

35  Overlegstructuur ‘De Klimbeam’( 2018 )  

36  Schrijfbeleid ( 2017 )  

37 Crisiscommunicatieplan ( 2018 )  

38  Communicatieplan ( 2016 )  

39  Schoolondersteuningsprofiel ( 2018 )  

40  Hoogbegaafdheid ‘Nije Gaast ( 2016 ) – Hoogbegaafdheid ‘De Klimbeam’ ( 2019 )  

41  Handboek IPB ‘Nije Gaast’ ( 2016 )  

42 Taalplan Frysk ( 2018 )  

43 Interne klachtenregeling  

44 Protocol doubleren groep 2/3( 2017 )  

45  Visie Ouderbetrokkenheid 3.0 ( 2018 )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulier Vaststelling Schoolplan 

 

 

Naam school: Basisschool ‘De Klimbeam’ 
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Adres: Heale Paed 1 

 

 

Plaats: 8723 AG  Koudum  

 

 

Brinnummer: 06QN 

 

 

Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van bovengenoemde school voor de planperiode 

2019-2023 vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs 

voor de periode van 4 jaar. 

 

 

 

Namens het bevoegd gezag, 

 

 

____________________________  (datum) 

  

 

____________________________  (naam) 

 

 

____________________________  (functie) 

 

 

 

 

 

____________________________  (handt.) 
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Formulier Instemming Schoolplan 

 

 

Naam school: Basisschool ‘De Klimbeam’ 

 

 

Adres: Heale Paed 1  

 

 

Plaats: 8723 AG Koudum  

 

 

Brinnummer: 06QN 

 

 

De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan 2019 – 

2023 zoals dat door het bevoegd aan haar is  voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de 

Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS)  

 

 

 

Namens de medezeggenschapsraad, 

 

 

19 juni 2019 

  

 

Ria Bootsma  

 

 

Voorzitter MZR  

 

--------------------------------------------------  

 

 

 
 

 

 

 

 


