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Inleiding 
 
 

In dit schoolplan staat beschreven hoe wij onze school willen ontwikkelen in de periode 
2020-2023. Op basis van onze eigen sterkte/zwakte analyse (zelfevaluatie) hebben wij 
specifieke doelen voor onze school bepaald. Verder hebben we de ontwikkelingen in de 
omgeving en de context van de school betrokken in de wensen voor nieuw beleid. Dat geldt 
zeker niet in de laatste plaats ook voor de beleidsvoornemens van ons schoolbestuur 
Lauwers en Eems. 

Dit schoolplan geeft het team, bestuur en ouders duidelijkheid over wat we de komende 
periode willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe wij hieraan vorm gaan 
geven. Met dit plan voldoen we aan de wettelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. 

Het schoolplan is het afgelopen schooljaar tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
het team en de medezeggenschapsraad. Op basis van data die de school ter beschikking 
staat, is een diepgaande sterkte/zwakte analyse uitgevoerd (hoofdstuk 1). Het gaat in op de 
positie van de school in de wijk, op bestuurlijk niveau, de financiële positie en er wordt 
ingezoomd op de leerlingenpopulatie van de school en wat dat betekent voor het onderwijs 
in deze schoolplanperiode. De huidige stand van zaken met betrekking tot een aantal 
wettelijk verplichte onderdelen van een schoolplan staat in hoofdstuk 2 beschreven. Na een 
zorgvuldige afweging komt de school tot een aantal beleidsvoornemens voor de komende 
periode (hoofdstuk 3), waarin wordt ingegaan op wat de school de komende drie jaar wil 
gaan ontwikkelen.  

Op zijn beurt vormt dit schoolplan weer de grondslag voor de jaarplannen en de 
schoolgidsen die in de komende drie jaar worden samengesteld. Het plan komt tegemoet 
aan de behoefte om continu de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ondanks dat dit 
plan zorgvuldig tot stand is gekomen, blijft het een plan, dus evoluerend van aard, gericht op 
voortdurende ontwikkeling van de praktijk. 

 

Siebrig Bisschop, schoolleider. 
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Hoofdstuk 1  

Positionering van onze school 
 

Het Schoolbestuur Lauwers en Eems is met twee scholen: De 9 Wieken en de Tiggeldobbe, 
vertegenwoordigd in het dorp Winsum.  
Het schoolbestuur Lauwers en Eems is verantwoordelijk voor kwaliteitsonderwijs voor 
leerlingen van 4 tot en met 18 jaar op 17 basisscholen en 3 vestigingen voor voortgezet 
onderwijs in het gebied van Zoutkamp tot Roodeschool en van de waddenkust tot aan de 
stad Groningen. 
De 9 Wieken ligt in het oude gedeelte van het dorp. De kinderen die de school bevolken 
komen vooral uit dit gedeelte van Winsum en Obergum. Een klein aantal kinderen bij ons op 
school komt uit de andere wijken (aan de andere kant van het spoor, dat een soort van grens 
is) of van buiten Winsum. De ouders kiezen dan bewust voor onze school vanwege de 
grootte van de school of door het feit dat ze een band hebben met De 9 Wieken. Ze hebben 
bijvoorbeeld zelf op deze school gezeten.  
De school heeft ongeveer 100 leerlingen. De trend laat zien dat het leerlingenaantal dalend 
is. De instroom staat onder druk. Het is van belang om voldoende leerlingen te behouden. 
We zijn trots op onze school. Door onze visie op onderwijs nieuw leven in te blazen en onze 
werkwijze aan te laten sluiten op deze tijd, werken we aan een goede reputatie van de 
school. Door ons te profileren als een school waar we goed onderwijs bieden in een 
aantrekkelijk gebouw, proberen we de zoveel mogelijk nieuwe leerlingen welkom te heten op 
De 9 Wieken. 
In de toekomst willen we graag openbaar onderwijs in vijf combinatiegroepen blijven 
verzorgen aan deze zijde van het dorp Winsum. We hopen de komende jaren voldoende 
leerlingen te verwelkomen om aan deze wens vast te kunnen houden.  
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1.1 Missie en visie van onze school 
 
Missie 

De 9 Wieken is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vormgeven 
aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten: 

Algemene toegankelijkheid 

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. 
Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen. 

Actieve pluriformiteit 

In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. 

Non-discriminatie 

Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van 
discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, 
sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur wijzen 
wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders/verzorgers. 

We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; wij creëren een 
schoolklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en aanvaard weet. 

Kerndoel 

De vakken: rekenen, lezen, taal en spelling staan bij ons centraal. We bieden een effectieve 
didactiek, passend bij de huidige generatie. Actieve betrokkenheid van de leerlingen is bij 
ons een voorwaarde voor een goede ontwikkeling. Door aandacht te besteden aan 
samenwerken en bewegend leren voldoen wij aan deze voorwaarde. Vanaf pagina 7 staat 
beschreven hoe wij ons onderwijs vormgeven door aandacht te besteden aan samenwerking 
en bewegend leren. Ons onderwijs is, net zoals de maatschappij, steeds in beweging. We 
blijven kritisch kijken naar de wijze waarop wij werken op De 9 Wieken. 

De 9 Wieken bereidt de leerlingen voor op het goed kunnen functioneren in onze 
veranderende samenleving. In de maatschappij is communicatie van groot belang. Het 
onderhouden van netwerken en jezelf kunnen presenteren zijn onderdelen die wij als school 
belangrijk achten voor de veranderende samenleving. De generatie (Z) die tussen ongeveer 
1995 en 2010 geboren is, is opgegroeid met internet en social media. Technologie is een 
groot deel van de wereld waarin zij leven. Wij begeleiden onze leerlingen in het op een 
goede manier inzetten van deze technologie.  

Samen met de ouders van onze leerlingen begeleiden wij de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het bieden van een veilige omgeving, met aandacht voor het individuele kind, 
is voor ons de basis van een school waar iedere leerling zich op een passende, eigen en 
prettige manier kan ontwikkelen. 
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Streefdoel 
 
Ons doel is ervoor te zorgen dat De 9 Wieken een uitstekende basisschool is en blijft. Een 
school die veiligheid biedt. Een school waar alle leerlingen worden gezien en gehoord en 
iedereen zich welkom voelt.  
Onze leerlingen krijgen een zo goed mogelijke voorbereiding op de huidige maatschappij, 
gericht op de vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw: creativiteit, kritisch denken, 
oplossingsgerichte houding, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale 
vaardigheden en zelfregulering. 
Ons doel is om al onze leerlingen met voldoende vaardigheden van school te laten gaan. 
 

 
 
Creativiteit:  
bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.  
Kritisch denken:  
kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.  
Oplossingsgerichte houding: 
(H)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te 
lossen. 
Communiceren:  
effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.  
Samenwerken:  
gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.  
Digitale geletterdheid: 
Efficiënt en verantwoord gebruik van (informatie) technologie. Hierbij gaat het om de (basis) 
vaardigheden (waaronder computational thinking), mediawijsheid en informatie-
vaardigheden. 
Sociale en culturele vaardigheden:  
bij deze vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen 
met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.  
Zelfregulering: 
bij deze vaardigheid gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag. 
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Onze werkwijze heeft een doorgaande lijn binnen de school. Voor de leerlingen biedt een 
gezamenlijke werkwijze wat betreft didactiek en klassenorganisatie, structuur en 
duidelijkheid. 
 
We gebruiken door de hele school een de methode Stippestappen voor taak- en 
werkhouding. Onze lessen bieden we aan volgens een vaste structuur. Het observatie- 
instrument van Lauwers en Eems met zijn 9 indicatoren biedt een vaste omlijning van ons 
handelen en het effectieve directe instructiemodel (EDI) is de basis van o.a. de lessen taal, 
spelling en rekenen.  
 
De 9 indicatoren voor goed onderwijs van Lauwers en Eems: 
 

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging. 
2. Effectief benutten onderwijstijd. 
3. Taakgerichte werksfeer. 
4. Activerende directe instructie: scaffolding, inhoudelijke helderheid en structuur, 

feedback, activering. 
5. Strategieën voor denken en leren. 
6. Systematisch volgen van vorderingen. 
7. Afstemming instructie en verwerking. 
8. Leerlingen zijn actief betrokken. 
9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces. 

 
 

 
 
Het team heeft een onderzoekende, kritische houding. Het vermogen om situaties te 
analyseren op basis van feiten, meningen en de stappen die genomen zijn. We werken 
samen om het meest uit onze leerlingen en onze lessen te kunnen halen. 
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Visie  
 
Kernwaarden  
 

• Enthousiasme en passie 

• Veiligheid 

• Aandacht 

• Structuur 

• Ontwikkeling 

• Communicatie 
 
Deze kernwaarden lichten we toe aan de hand van een aantal standpunten. 
 
Enthousiasme en passie 
 
Onze leerkrachten werken, en onze leerlingen leren met veel plezier op De 9 Wieken. 
Binnen het team gebruiken we ieders talenten. Daardoor is het gevoel voor collegialiteit 
hoog. Het enthousiasme en de passie voor onderwijzen is te zien en te voelen in de klassen. 
 
Veiligheid 
 
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. Wij creëren een 
goede, veilige sfeer in de school door gedurende de dag expliciet aandacht te schenken aan 
respect voor elkaar, vertrouwen te geven en door samen te werken. 
 
Aandacht 
 
We hebben aandacht voor iedereen. De leerkrachten verwelkomen de leerlingen iedere dag 
aan de deur. We respecteren de verschillen tussen leerlingen en gaan op zoek naar kansen 
om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden.  
Tijdens een schooljaar zijn er regelmatig gezamenlijke activiteiten. Alle leerlingen van de 
school nemen dan deel aan de activiteit. Het zingen in de gemeenschappelijke ruimte, de 
kuil, is daar een goed voorbeeld van. 
De ouderbetrokkenheid binnen onze school is hoog. Ouders helpen graag met 
schoolactiviteiten en bij de ontwikkeling van hun kinderen. We werken samen om onze 
leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. 
 
Structuur 
 
We geven onderwijs op een gestructureerde, door onderzoek bewezen, didactiek voor de 
diverse vakken. Het pedagogisch didactisch kader is onderdeel van de doorgaande lijn 
binnen onze school. We maken afspraken over bijvoorbeeld didactiek en de werk- en 
leerhouding van onze leerlingen die door de hele school terug te zien zijn. De eerste weken 
van het nieuwe schooljaar besteden we aan het leren kennen van elkaar en besteden we 
ruim aandacht aan de afspraken die we met elkaar maken in de school. Dit zijn onze gouden 
weken. Tijdens de zilveren weken, na de kerstvakantie, evalueren we onze afspraken met de 
leerlingen en de leerkrachten. 
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Ontwikkeling 
 
Onze leerkrachten stellen zich open om samen met de leerling te werken aan een zo goed 
mogelijke ontwikkeling. De onderzoekende houding van de leerkrachten zorgt ervoor dat we 
ons onderwijs vernieuwen wanneer dat effectiever blijkt. 
 
Communicatie 
 
Communicatie en samenwerken heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. De leerlingen 
leren het geleerde te presenteren op een eigen, creatieve wijze. Bijvoorbeeld het 
presenteren van de uitkomsten van een onderzoek dat zelfstandig of in een groep is 
uitgevoerd. Maar ook de creatieve vakken zoals muziek, handvaardigheid en toneel worden 
in de klas, of in de gemeenschappelijke ruimte van de school, de kuil, gepresenteerd. 
 
Kwaliteit 
Op De 9 Wieken zijn we doelgericht. We dragen zorg voor een goede kwaliteit van 
schoolklimaat en onderwijs. 
Goede kwaliteitszorg is het samen laten komen van visie, cultuur, middelen, voorzieningen, 
taakbeleid, scholing, inzicht in de huidige situatie, evalueren bij het formuleren van beleid en 
het nemen van beslissingen. De kern van de kwaliteitszorg bestaat uit vijf vragen: 
 

1. Doet de school de goede dingen? 
2. Doet de school de dingen goed? 
3. Hoe weet de school dat? 
4. Vinden anderen dat ook? 
5. Wat doet de school met die wetenschap? 

 
Kwaliteitszorg betekent permanent, cyclisch en systematisch de kwaliteit bepalen, bewaken 
en verbeteren, waarbij de basis het primaire proces is. In hoofdstuk 2 staat ons aanbod, 
onze ondersteuning en onze kwaliteitszorg beschreven. 
 

Concretiseren van onze schoolvisie 
 
Onze visie en de kernwaarden hebben we met het team besproken. We hebben in kaart 
gebracht welke kwaliteiten zichtbaar zijn en welke doelen we nog nastreven. 

Welke kwaliteiten      Hoe voeren we het uit?                   Waar is het terug te zien? 

hebben we?        
Leerlijn digitale 
geletterdheid 
(inzet technologie) 

In samenwerking met Basicly. • Werkwijze op borgingsdocument (kaart). 

• Lessen in de weekplanning opgenomen. 

Onderzoekend werken 
Analyseren 
(ontwikkeling) 

• Collegiale visitatie 
  

• Gestructureerde analyse toetsen 
 
 
 
 
 

• Weekplanning met daarin de 
extra ondersteuning (n.a.v. 
analyses). 

• Opgenomen in jaarplanning. 

• Gemaakte analyses worden centraal 
opgeslagen om van elkaar te kunnen leren 
en om later te kunnen gebruiken voor een 
diepere analyse. 

  
 
 
 
 

• Tijdens teambijeenkomsten. 
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• Vaardigheden teamleden 
inzetten 

• Intervisie 
  

• Ruimte om te ontdekken 

• Schoolleider zorgt voor continuering en 
verdere ontwikkeling van ingezette 
veranderingen. 

Samenwerking met 
ouders 
(communicatie) 

• Fruit ouders 

• MR 

• OR 

• Luizenouders 
 

• Op school zijn regelmatig ouders te vinden 
die helpen met diverse activiteiten. 

Effectieve didactiek 
(structuur) 

• Inzet observatie instrument 
Lauwers en Eems een effectieve 
instructiemodel. 

• In weekplanning opgenomen. 

• Tijdens de lessen zijn de stappen van het 
effectieve directe instructiemodel terug te 
zien. 

Gezamenlijke 
activiteiten 
(presentatie) 

• Zingen in de 
gemeenschappelijke ruimte met 
de hele school rondom 
feestdagen. 

• Projecten 

• Presentaties voor de hele school 
en ouders van de betreffende 
groep. 

  

• Voornamelijk te zien in de kuil, onze 
gemeenschappelijke ruimte, met podium. 

Doorgaande lijn taak- 
en werkaanpak 
(structuur) 

• Gebruik van methode 
Stippestappen (indicator 9 voor 
goed onderwijs van Lauwers en 
Eems) 

• In iedere klas zijn de stappen terug te zien 
en verwijst de leerkracht naar de stappen 
voor taak- en werkaanpak. 

Communicatie • Maandelijkse nieuwsbrief met 
stukjes van alle groepen. 

 

• Leerkracht heeft contact en 
deelt via Parro. 

• Gesprekken, korte lijntjes. 

• Eerste week van de maand naar ouders. 
  
  
 

• Ouders kunnen in de nieuwsbrief en via de 
Parro app zien waar de klas werkt. 

• In de eerste weken van het schooljaar 
voeren alle leerkrachten 
kennismakingsgesprekken met de ouders. 
(gouden weken) 

• Naast de geplande oudergesprekken zijn 
gesprekken met de leerkracht op afspraak 
altijd mogelijk. 

• Enquête onder ouders; bijvoorbeeld over de 
ervaringen thuisonderwijs. 
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Onze streefdoelen: 
 

Wat willen we   Hoe gaan we dat bereiken?               Waar is het terug te zien? 
nog bereiken?         

Bewegend leren • Bewegend leren 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

• Collegiale uitwisseling 

• In de klas en buiten de klas vinden regelmatig 
bewegende lessen plaats. 

• In groep 4 tot en met 8 is in ieder lokaal een 
tafel aanwezig waar ook staand aan gewerkt 
kan worden. 

• Leerkrachten delen les ideeën en materialen. 

• Op het schoolplein zouden meer 
mogelijkheden voor buitenlessen geboden 
kunnen worden door het plein daarop in te 
richten. 

• Op school is een coördinator bewegend leren 
aanwezig. 

  

Samenwerking met 
ouders 
(communicatie) 

• Betrekken bij ontwikkeling en 
ondersteuning van de leerling. 

• Ouders kunnen vaker 
ondersteunen bij leeractiviteiten. 

• De leerkrachten zoeken snel contact met 
ouders. 

• Leerkrachten vragen aan ouders of ze 
kunnen en willen ondersteunen bij 
bijvoorbeeld: lezen, creatief, etc. tijdens de 
startgesprekken aan het begin van het 
schooljaar. 

Methode voor sociaal- 
emotionele vorming 
(veiligheid) 

• Door de inzet van een methode 
zorgen we voor een 
doorgaande lijn in de school. 

• In de gehele school is eenzelfde werkwijze te 
zien. 

• Op school is een coördinator sociaal-
emotionele vorming aanwezig. 

Gezamenlijke 
activiteiten 
  

• Groep overstijgend werken. • Alle groepen hebben een zogenaamde 
“adoptiegroep” waarmee regelmatig 
activiteiten worden uitgevoerd. 

1.2 Leerlingenpopulatie 
 

Om het onderwijs goed aan te sluiten bij de leerlingen is het belangrijk om zicht te hebben op 
je leerlingen. Deze inzichten helpen de school om beleid te maken op zowel de korte als de 
lange termijn. 
 
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2018-2019? 

 

Gemeente top 3 Voedingsgebied 

Winsum 

 
90,6% 

 

De Marne 

 
4,7% 

 

Eemsmond 

 
3,9% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 
 
 
  Schoolplan 2020– 2023 

 
 

 
Er zitten voornamelijk leerlingen van Nederlandse afkomst op onze school. Thuis wordt 
overwegend Nederlands gesproken. In een aantal gezinnen spreekt men Arabisch, in een 
enkel gezin spreekt men Oekraïens, Turks, Servisch, Frans, Filipijns of Engels. In een aantal 
gezinnen spreekt men dialect (Gronings). We besteden in onze lessen aandacht aan 
culturele kenmerken en hebben aandacht voor het Gronings dialect. 
 
De nieuwe schoolweging vervangt de gewichtenregeling. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek verricht naar welke 
kenmerken het risico op een onderwijsachterstand van een leerling het beste voorspellen. Dit 
zijn: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders 
op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in 
Nederland en of ouders in de schuldsanering zitten. Voor elke leerling kan het CBS hiermee 
een verwachte onderwijsscore berekenen. De verwachte onderwijsscores van alle leerlingen 
op een school bepalen de hoogte van de schoolweging. In de praktijk varieert de 
schoolweging van 20 tot 40; hoe hoger de schoolweging, hoe groter het risico op 
onderwijsachterstanden op een school.  
De weging van De 9 Wieken is 29,7.  
 
 

Meer dan de helft van onze leerlingen bezoekt regelmatig een museum, gaat naar een 

voorstelling of naar de bibliotheek. In de onder- en middenbouw wordt bijna de helft van het 

aantal leerlingen thuis regelmatig voorgelezen. In de bovenbouw is dat niet meer het geval, 

al zijn deze leerlingen op jongere leeftijd wel vaak voorgelezen. Om de leesmotivatie van 

onze leerlingen hoog te houden, werken we nauw samen met de bibliotheek. In alle groepen 

zijn er meerdere keren per jaar lees bevorderende activiteiten om de leesbeleving en de 

leescultuur op onze school te bevorderen. Daarnaast ontwikkelen we een aantrekkelijke, 

actuele bibliotheek binnen de school.  

We bieden een uitgebreid cultureel programma. In alle groepen zijn er excursies naar musea 

en voorstellingen. Uit onderzoek onder de leerlingen in 2019 blijkt dat zij de excursies 

noemen als een van de leukste activiteiten van onze school. 

Ongeveer 18% van de leerlingen komt uit een 1-oudergezin. Dat is ongeveer gelijk aan het 

landelijk gemiddelde. We houden hier rekening mee met de begeleiding van de leerling op 

sociaal-emotioneel gebied en het voeren van gesprekken en onderhouden van contacten 

met beide ouders. Er is een lichte stijging van leerlingen met een migratieachtergrond 

(ongeveer 5%), dat is nog wel lager dan het landelijk gemiddelde.  
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De meeste leerlingen die bij ons instromen in groep 1 zijn naar een peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf geweest. Vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf ontvangen wij 

een overdracht. Daarmee kunnen we ons onderwijs laten aansluiten op de bevindingen van 

deze voorschoolse organisaties. 

1.3 Omgevingsanalyse; wat komt er op ons af? 
De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het 
gebied van techniek, de arbeidsmarkt en in het sociale domein gaan in een rap tempo. De 
huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op 
moeten voorbereiden. Van het onderwijs vraagt dit tijdig en adequaat inspelen op deze 
ontwikkelingen. Dit vraagt een grote mate van professionaliteit en flexibiliteit van het 
onderwijs en de mensen die hier werken. 
 
Door de politiek wordt er vanuit diverse terreinen hoopvol naar het onderwijs gekeken om 
een maatschappelijke bijdrage te leveren. Het is aan de school om hier juist op in te spelen. 
 
 Daarnaast zien we ook meer onderwijs-eigen ontwikkelingen op ons afkomen zoals 
onderwijs vanaf drie jaar, aanscherpen van de veiligheid van leerlingen (pestprotocol en 
meldcode), bewegingsonderwijs (vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit 
alles is nog niet uitgewerkt maar het geeft wel aan dat er diverse ontwikkeling aan gaan 
komen in de komende periode. 
 
In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) 
beschrijft de sector vijf ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: 
onderwijs is samen opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren 
is samen leren, leraar is een waardevol beroep en besturen is een vak.  
 
De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere 
onderwijskundige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op 
het gebied van de zorgplicht en de positie van de ouders zijn de inmiddels ervaringen 
opgedaan. Passend onderwijs vraagt een nog betere afstemming tussen alle partijen in 
onderwijs en zorg. Dit zal de komende periode zeker nog meer aandacht vragen om de 
uitgangspunten van passend onderwijs echt tot hun recht te laten komen. 
 
De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet 
alleen gekeken naar scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend 
toezicht voor scholen die daarboven presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. 
De periodieke risicoanalyse van alle scholen wordt aangevuld met bredere en ook meer 
vooruitkijkende indicaties voor de kwaliteit en de financiën met informatie van de scholen en 
de besturen zelf. Het toezicht wordt geordend op bestuursniveau met oog voor de 
samenhang tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht wordt gedifferentieerd: scholen die 
risico's vertonen en niet aan de basiseisen voldoen, scholen die dat wel doen maar beter 
kunnen en scholen die al ruimschoots aan de eisen voldoen en zich voortdurend verbeteren. 
In de nabije toekomst zal de waardering van de opbrengsten van het onderwijs plaatsvinden 
aan de hand van referentieniveaus. Daarop zullen we anticiperen.  
 
De gemeente Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken. Dat het daarbij 
zal gaan over de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan te 
nemen. Tot slot zullen landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale kind centra en 
onderwijs worden vertaald naar de Groningse situatie. 
 

https://vimeo.com/256645221
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L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. 
Het gaat om de volgende uitgangspunten: 
 
Veilige en stabiele omgeving 
Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die 
hen opvangt als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft. 
 
Ruimte voor ieder individu 
Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten 
we erkennen, respecteren en stimuleren. 
 
Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving 
Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. 
Daarom werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en 
leefgemeenschappen. 
 
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen, die belangrijke input 
vormen voor de afzonderlijke schoolplannen.  
 
Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de 
beleidsontwikkeling van de scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen 
voort uit een aantal nu-metingen: het kwaliteitsbeeld (actuele kwaliteit van het basisonderwijs 
L&E), volgens de visie van L&E PO op kwaliteitszorg, een onderzoek naar de professionele 
cultuur, een onderzoek naar de leerresultaten, de bestuursrapportage, 
tevredenheidspeilingen (2016 en 2019), de evaluaties van de (school)jaarplannen en de 
uitkomsten van diverse overleggen met betrokken (algemeen bestuur, gemeenten, GMR, 
directieoverleg en inspectie).  
 
In grote lijnen ontwikkelt L&E PO zich op de onderstaande onderwerpen: 

• Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen; 

• Het ontwikkelen van de onderzoekende houding van scholen en bestuur; 

• Het verdiepen van de didactiek; 

• Versterken van beheer en organisatie; 

• Intensiveren van samenwerken (met ouders, voorschools, tussen scholen onderling, 
het voortgezet onderwijs en met andere besturen). 

 
Toekomst van de school 
 
We hebben in 2019 afscheid van een aantal teamleden genomen. Om de vacatureruimte in 
te vullen hebben we nieuwe leerkrachten aangenomen. 
Het schoolgebouw heeft een flinke metamorfose ondergaan. Er is een nieuw 
ventilatiesysteem gekomen en het interieur is geschilderd. In 2020 hebben we deze 
opfrisbeurt afgerond met de aanschaf van nieuw meubilair. De nieuwe, frisse start aan de 
buiten- en binnenkant van de school biedt ruimte om te werken aan vernieuwing en 
ontwikkeling van het onderwijsproces. 
In de toekomst zal het leerlingenaantal van De 9 Wieken dalen. De prognose vanuit 
schoolbestuur Lauwers en Eems is dat we in 2023 rond de 90 leerlingen bij onze school 
ingeschreven staan, waarna het leerlingaantal waarschijnlijk zal stabiliseren. 
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1.4 Interne sterkte en zwakte analyse 
 
 

Onderzoek Nationaal Cohort Onderwijs 2018 
Uit het onderzoek van Nationaal Cohort Onderwijs 2018 (doorstroomgegevens) vallen een 
aantal zaken op. Het meest opvallende is de afstroom van HAVO naar VMBO van onze oud-
leerlingen na drie jaar in het voortgezet onderwijs. De afstroom is 48%, daar waar de 
voorspelde waarde 23% is en het landelijk gemiddelde 18%.  
De vertragers en versnellers op De 9 Wieken doen het landelijk gezien boven gemiddeld 
goed. De onvertraagde leerlingen scoren iets onder het landelijk gemiddelde. 
 

 Niveau 
schoolverlaters vwo 

havo / 
vwo havo 

havo / 
vmbo-tl vmbo vmbo-tl 

vmbo 
lager PrO overig 

2014/2015 10   21     13 6     

2015/2016 11 5 3 4 2 3 12     

2016/2017 7 3 1 7 3 5 8   1 

2017/2018 5 3 5 4 2 4 2     

2018/2019 7 5 6 2   1 2     
 

Conclusie: 
 
Naar aanleiding van het nationaal cohortenonderzoek en de leerresultaten van De 9 Wieken 
kunnen we een aantal conclusies trekken. 
 

• We moeten de werkwijze waarop het advies VO tot stand komt onderzoeken. 

• We zoeken contact met VO scholen over constatering hoge afstroom.  

• We onderzoeken de interventies die plaatsvinden bij de onvertraagde leerlingen. 

• De interventies van de vertragers en versnellers houden we in stand. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Uit het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel in 2018 valt een 
aantal onderdelen op: 

• Rapportcijfer van ouders ligt onder het landelijk gemiddelde. 

• Rapportcijfer van leerlingen ligt op het landelijk gemiddelde. 

• Ouders zien voornamelijk verbeterkansen in het optreden van school bij pestgedrag 
en de mate waarin personeelsleden dezelfde regels hanteren. 

• Met betrekking tot de begeleiding die de leerkrachten bieden, zijn leerlingen, 
medewerkers en management positiever dan in het overige onderzoek uit 2016. 

• Ouders zien verbeterkansen in het afstemmen van het onderwijs op de specifieke 
leerbehoeften van zowel zwakkere als begaafdere leerlingen. 

• Management en medewerkers zijn minder tevreden over de betrokkenheid van 
ouders bij de school dan in het vorige onderzoek van 2016. 

• Ouders zijn even positief over hun betrokkenheid bij de school als in het vorige 
onderzoek van 2016. 

• Ouders zijn in 2018 minder tevreden over de mate waarin leerkrachten ouders 
betrekken in het leerproces. 

• De communicatie binnen de school verloopt volgens medewerkers beter dan 
voorheen, maar zij waarderen dit in 2018 nog steeds lager dan gemiddeld. 
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• Het werkklimaat wordt positiever beoordeeld door de medewerkers, maar de 
waardering ligt ondanks de stijging ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2016 
nog steeds lager dan landelijk gemiddeld. 

• Over de opvang van ziekte van medewerker door de school is de waardering van 
ouders in 2018 sterk gedaald ten opzichte van het vorige onderzoek. 
 
Conclusie: 
 

• De samenstelling van het team is veranderd sinds 2018. In hoeverre zijn de 
uitkomsten van het onderzoek nu nog representatief voor de huidige situatie? 

• We zorgen voor een meer inhoudelijke maandelijkse nieuwsbrief. Aan welke 
onderwerpen en lesdoelen werken de leerlingen in de klas? Via de Parro app wordt 
er regelmatig naar ouders bericht over de zaken die in de klas spelen. We vinden het 
belangrijk om als school regelmatig en goed contact te hebben met de ouders.  

• We verdiepen ons in het analyseren van de leerresultaten van de leerlingen. Wat zijn 
de juist interventies naar aanleiding van die analyse? Zo kunnen we ons aanbod 
verfijnder afstemmen op de leerbehoeften van onze leerlingen. 

• We zorgen voor een doorgaande lijn in taak- en werkaanpak en in didactiek.  

• We onderzoeken de aanschaf van een methode voor sociaal- emotionele vorming om 
een sterkere doorgaande lijn in het hanteren van regels en afspraken te creëren.  
 

 
Themaonderzoek onderwijsinspectie 
In 2019 heeft er een themaonderzoek naar de extra zorg op school door de 
onderwijsinspectie plaatsgevonden.  
We hebben de zaken duidelijk en goed voor ogen, maar op het gebied van het 
specifiek beschrijven van het probleem, alvorens over te gaan tot een voorgestelde 
aanpak, is voor verbetering vatbaar. We willen in het onderwijs graag dingen SMART 
afwerken, maar gaan vaak snel over tot het repareren van het probleem, terwijl we niet altijd 
specifiek in beeld hebben waarom en wat we moeten repareren, waardoor we blijven 
repareren zonder de kern te pakken.   
 
Conclusie: 
 
We nemen de tijd nemen voor het onderzoeken van het probleem, een analyse. Wanneer de 
volledige context in kaart is gebracht, kijken we welke leerbehoeften de leerling heeft en 
passen onze aanpak daarop aan. 

 
 

Klassenbezoeken 
 
In de onderbouw staan ruim ervaren leerkrachten die goed in beeld hebben wat hun 
leerlingen nodig hebben. We voeren gesprekken over de achtergrond van hun handelen. 
Een kleuter ontwikkelt zich op een andere manier dan een ouder kind. Welke visie op de 
ontwikkeling van het jonge kind vormt de basis van het handelen van de leerkrachten? Hoe 
zorgen we dat we de leerlingen goed volgen?  
Vanaf groep 3 bieden we onze lessen aan volgens het model van effectieve directe instructie 
en het observatie-instrument van Lauwers en Eems. Het zorgt voor structuur en een 
duidelijke doorgaande lijn binnen de school. We vinden een hoge betrokkenheid tijdens de 
lessen belangrijk en vinden dat we dat via dit model kunnen optimaliseren. In 2019/2020 
vinden de leerkrachten de betrokkenheid van de leerlingen door de inzet van het Effectieve 
Directe Instructiemodel (EDI) zichtbaar hoger dan voorheen.  
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We willen onze expertise op deze didactische vaardigheden verder uitbreiden en dan vooral 
op het onderdeel formatief evalueren. Door alle leerlingen alle lesdoelen aan te bieden 
zorgen we voor gelijke kansen en hoge verwachtingen (convergente differentiatie). Tijdens 
het proces van de les houdt de leerkracht bij of alle leerlingen het doel behalen. We noemen 
dit controle van begrip vragen. Wanneer blijkt dat 80% van de leerlingen het doel behaald 
heeft, kan de zelfstandige verwerking van start. De 20% van de leerlingen die het doel nog 
niet behalen, krijgen dan gepaste ondersteuning van de leerkracht. Hoe stel je de juiste 
controle van begrip vraag? Hoe vaak doe je dat? Dat zijn de onderdelen waar we ons verder 
in gaan ontwikkelen. 
We concluderen uit observaties in de groepen in 2019 dat de wijze waarop instructie wordt 
gegeven aan de groepen op voldoende niveau is en dat we ons verder gaan ontwikkelen in 
het analyseren van hiaten in de lesstof en het formatief evalueren. 

 

Opbrengsten; bevindingen en conclusie:  
 

Referentieniveaus 
Voor het hele onderwijs, van de basisschool tot aan het hoger onderwijs, is in 2009 in het 
‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen door commissie-Meijerink 
vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om verschillende 
onderdelen van de Nederlandse taal en rekenen. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden 
die voor alle leerlingen van belang zijn. 
Niveau 1F en 1S zijn van toepassing op het einde van het basisonderwijs. Het is de 
bedoeling dat zo veel mogelijk leerlingen aan het einde van het basisonderwijs een zo hoog 
mogelijk niveau bereiken, maar dat iedereen tenminste niveau 1F behaalt. Niveau 2F (voor 
taal gelijk aan 1S) is het algemeen maatschappelijk functioneel niveau, het niveau dat elke 
Nederlander zou moeten beheersen om te kunnen participeren in de maatschappij. 
 

Conclusie: 
Op basis van de nieuwe schoolweging is de signaleringswaarde 85% voor 1F en 49% voor 
1S niveau.  
Het percentage leerlingen dat 1F niveau heeft behaald was de afgelopen 3 jaar gemiddeld 
96,7%. Voor 1S/2F niveau zien we een percentage van gemiddeld 66,7% in de afgelopen 3 
jaar. 
De laatste twee jaar zitten we op de vakgebieden; rekenen, taalverzorging en lezen boven 
de signaleringswaarde, behalve op het vakgebied rekenen. In 2017/2018 heeft 42,1% van 
onze leerlingen 1S/1F behaald, daar waar we 49% als signaleringswaarde hebben. Het jaar 
daarop was dit 56,5%, maar het vakgebied rekenen blijven we onder de aandacht houden 
van de ontwikkelingen op onze school. 
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Cito eindtoets 

 
De leerlingen hebben de afgelopen jaren naar verwachting van de leerkracht gescoord. In 
2019 werd het onderdeel verhoudingen bij het vakgebied rekenen opvallend goed gemaakt.  
 
Leerresultaten 
 
Rekenen 
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4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= L/I Niv. I/II    III/IV/V n=

2018 / 2019 II L:17 V 12/24 17 51,1 L:45 I 33/20 15 58,4 L:62 V 19/13 16 75,2* L:76 III 41/6 96,3* L:87 I 42/25 1*/13 L:97 I 35/22 23
Gewicht: 17% 1,1 18/35/12 22 4,3 20/13/13 21 1,1 19/25/25 15 2,6 6/24/24 4,6 8/25/0 14 4,9 22/9/13 23

III L:26 I 28/28 18 58,5 L:50 I 38/19 16 65,4 L:68 IV 19/13 16 70,7 L:81 V 27/0 103,4 L:91 I 55/9 11
4,2 17/22/6 22 4,3 13/13/19 21 2,3 25/25/19 15 0,7 9/32/32 4,7 9/9/18 14

2019 / 2020 I 89,0* 1*/1
Gewicht: 10% 17

II L:17 II 33/22 9 43,0 L:45 IV 22/22 18 70,8 L:62 I 36/21 14 71,1 L:76 V 20/13 87,1 L:87 III 18/18 17 L:97 I 46/23 13
3,8 0/11/33 9 2,3 6/22/28 18 4,5 29/0/14 14 1,0 13/27/27 2,9 24/12/29 17 5,0 15/8/8 13

1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets 2018 - Totaal

Hoofdlocatie in 2018 / 2019 - 2019 / 2020

3 8

Gem. n= Gem.

13,8 1*/18 101,8
21

31,9 22
21

18,7 15 108,0
16

4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= L/I Niv. I/II    III/IV/V n=

2016 / 2017 II L:115 I 47/40 15 169,9 L:162 II 29/18 17 207,7 L:202 II 17/17 12
Gewicht: 6% 4,3 13/0/0 17 4,0 29/12/12 19 3,9 25/33/8 15

III L:138 I 47/33 15 204,3 L:181 I 50/19 16 216,9 L:214 II 17/17 12
4,3 20/0/0 17 4,4 25/0/6 19 3,5 25/42/0 15

2017 / 2018 II L:115 I 57/14 14 176,1 L:162 I 38/13 16 215,7 L:202 I 25/31 16 226,9 L:227 III 25/0
Gewicht: 11% 4,5 29/0/0 15 4,2 38/13/0 18 4,2 31/13/0 17 2,9 33/33/8

III L:138 I 57/21 14 196,9 L:181 I 29/36 14 220,8 L:214 I 18/35 17 243,1 L:239 II 18/18
4,5 14/7/0 15 4,2 21/14/0 18 4,0 29/12/6 17 3,6 18/27/18

2018 / 2019 II L:115 I 56/11 18 171,7 L:162 I 33/20 15 192,5 L:202 V 7/14 14 233,1 L:227 II 12/35 253,5 L:251 III 18/36 11
Gewicht: 17% 4,3 22/11/0 22 4,1 20/7/20 21 1,4 29/21/29 15 4,0 29/12/12 3,3 9/18/18 14

III L:138 I 39/28 18 183,0 L:181 III 27/27 15 206,1* L:214 V 0/21 1*/15 244,2 L:239 II 18/18 264,8 L:260 II 20/20 10
4,2 22/0/11 22 3,2 13/13/20 21 1,6 43/14/21 15 3,8 41/12/12 3,8 40/10/10 14

2019 / 2020 II L:115 V 0/11 9 159,3 L:162 IV 17/28 18 223,4* L:202 I 46/38 1*/14 215,1 L:227 V 7/14 266,8 L:251 I 41/18 17 L:274 I 58/8 12
Gewicht: 10% 0,9 22/22/44 9 2,6 22/11/22 18 4,4 0/15/0 14 0,9 21/14/43 4,3 18/6/18 17 4,1 25/8/0 13

4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde 3.0 - Totaal

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 - 2019 / 2020

3 8

Gem. n= Gem.

141,1

162,6

151,6 12
13

173,1 11
13

140,4 17
21

156,8 17
21

92,9 14 291,0
16

Rekenen staat in het schooljaar 2019-2020 in het middelpunt van het schooljaarplan. Door 
onderzoek te doen naar een bij de school en haar populatie passende rekendidactiek en die 
toe te passen willen we de resultaten verhogen en zal er uiteindelijk een transfer 
plaatsvinden naar andere vakgebieden.  
 
 
 
 
 
 
In 2019-2020 zien we een positieve groei in de resultaten bij voornamelijk de 
bovenbouwgroepen, groep 5,7 en 8. In de middenbouw, groep 3 en 4, en in groep 6 is er 
geen positieve groei zichtbaar bij de Midden-toetsen van Cito. Voor een groot gedeelte is dit 
passend bij ons beeld van de groepen. Deze groepen scoren ook matiger op andere vakken. 
In deze groepen zitten ook naar verhouding veel leerlingen met een specifieke 
ondersteuning of dyslexie. Dit vertaalt zich naar het automatiseren van de sommen, maar 
ook naar het automatiseren van spellen en (technisch) lezen; op tempo en correct lezen. 
Schoolbreed zijn dit aandachtspunten; het automatiseren en op tempo rekenen, spellen en 
lezen. 
 
Lezen 
 

 
 

 
Op het gebied van technisch- en begrijpend lezen zullen er stappen gezet moeten worden. 

De resultaten op de DMT toets blijven achter bij het landelijk gemiddelde. Deze toets toetst 

leessnelheid en correct lezen. In de resultaten van 2019-2020 zien we dat de groepen 3,5,7 

en 8 gemiddeld of boven gemiddeld scoren. De groepen 4 en 6 scoren onder het gemiddelde 

op de DMT. 

 



20 
 
 
 
  Schoolplan 2020– 2023 

 
 

4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= L/I Niv. I/II    III/IV/V n=

2016 / 2017 II 146,0 L:133 I 29/24 17 158,3 L:154 II 0/50 12
Gewicht: 6% 4,1 24/6/18 19 3,5 25/25/0 15

III L:117 II 33/7 15 154,2 L:138 I 38/31 16 167,7 L:159 I 25/17 12
3,9 27/33/0 17 4,2 6/6/19 19 4,1 42/8/8 15

2017 / 2018 II 133,5 L:133 III 13/7 15 160,1 L:154 II 19/25 16 170,9 L:174 III 8/33 140,0* 1*/1
Gewicht: 11% 3,0 67/0/13 18 3,8 19/6/31 17 2,6 25/17/17 22

III L:117 II 14/43 14 140,0 L:138 III 21/14 14 170,1 L:159 I 35/29 17 178,1 L:178 III 9/36
4,0 7/21/14 15 3,3 21/43/0 18 4,1 0/18/18 17 3,0 0/45/9

2018 / 2019 II 150,3 L:133 I 27/40 15 144,9 L:154 V 0/29 14 177,2 L:174 II 18/29 194,5 L:189 II 9/45 11 1*/1
Gewicht: 17% 4,2 13/13/7 21 1,7 14/21/36 15 3,5 29/6/18 3,8 18/27/0 14 23

III 153,5 L:138 I 47/7 15
4,2 27/13/7 21

2019 / 2020 II 179,7 L:154 I 50/29 14 157,0 L:174 V 0/15 194,8 L:189 II 21/36 14 L:205 IV 25/17 1*/13
Gewicht: 10% 4,4 14/7/0 14 0,9 8/38/38 3,8 7/7/29 17 2,4 8/42/8 13

3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen 3.0 - Totaal

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 - 2019 / 2020

3 8

Gem. n= Gem.

123,7

12
13

124,6 11
13

17 181,0*
21

13 199,3*
16

4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V Gem. L/I Niv. I/II    III/IV/V n= L/I Niv. I/II    III/IV/V n=

2016 / 2017 II L:145 I 40/7 15 234,2 L:237 III 24/6 17 306,8 L:295 II 33/8 12
Gewicht: 6% 4,1 27/20/7 17 2,7 24/24/24 19 4,0 17/33/8 15

III L:198 I 33/13 15 278,3 L:263 I 25/19 16 342,0 L:311 I 50/8 12
4,1 40/13/0 17 4,1 13/38/6 19 4,4 33/8/0 15

2017 / 2018 II L:145 II 7/50 14 247,2 L:237 II 27/13 15 299,2 L:295 III 19/25 16 330,9 L:317 I 33/17 205,0* 1*/1
Gewicht: 11% 3,7 29/7/7 15 3,9 40/20/0 18 3,3 13/19/25 17 4,1 8/17/25 22

III L:198 I 36/21 14 288,7 L:263 I 36/21 14 331,0 L:311 I 29/18 17 351,3 L:333 I 50/0 217,0* 1*/1
4,1 14/7/21 15 4,2 36/7/0 18 4,2 18/24/12 17 4,2 17/25/8 22

2018 / 2019 II L:145 I 56/28 18 237,6 L:237 III 36/9 11 276,9 L:295 V 7/7 14 324,4 L:317 II 18/24 378,6 L:349 I 55/0 11
Gewicht: 17% 4,4 6/6/6 22 3,1 9/18/27 21 1,3 29/21/36 15 3,9 12/18/29 4,2 9/36/0 14

III L:198 I 22/50 18 263,6 L:263 III 27/27 15 302,3 L:311 IV 7/21 14 340,5 L:333 II 24/18 371,2* L:357 I 50/10 1*/11
4,1 11/6/11 22 3,1 7/13/27 21 2,1 21/21/29 15 3,9 24/18/18 4,1 20/10/10 14

2019 / 2020 I 329,1* 2*/2
Gewicht: 10% 13

II L:145 V 0/0 9 228,0 L:237 IV 22/17 18 312,6 L:295 I 43/21 14 303,9* L:317 V 8/31 356,0 L:349 II 25/19 16 L:366 I 67/17 1*/13
0,8 0/33/67 9 2,2 11/17/33 18 4,1 7/7/21 14 1,5 0/31/31 3,5 19/19/19 17 4,5 17/0/0 13

2. Spelling: CITO Spelling 3.0 - Totaal

Hoofdlocatie in 2016 / 2017 - 2019 / 2020

3 8

Gem. n= Gem.

169,5

221,5

155,6 12
13

218,7 12
13

190,7 17
21

214,9 17
21

12*/12 356,5*
16

101,9 1*/14 396,0*
16

 
 
 
 
DMT 2019-2020 

 
De AVI toets toetst de leesvaardigheid in een context, een tekst, op snelheid en correct 
lezen.  
In 2019-2020 scoren de groepen 3,5,7 en 8 boven of ruim boven het landelijk gemiddelde.  
Bij de groepen 4 en 6 zien we een dalende trend in de resultaten van de DMT, AVI of in 
beiden. Voor een groot gedeelte is dit passend bij ons beeld van de groepen. Deze groepen 
scoren ook matiger op andere vakken. In deze groepen zitten naar verhouding veel 
leerlingen met een specifieke ondersteuning of dyslexie. Dit vertaalt zich naar het 
automatiseren van de sommen, maar ook naar het automatiseren van spellen en (technisch) 
lezen; op tempo en correct lezen. Schoolbreed zijn dit aandachtspunten; het automatiseren 
en op tempo rekenen, spellen en lezen. 
We zetten in op een doorgaande lijn leesonderwijs in de school, maar voordat we daar vorm 
aan geven zullen we eerst moeten onderzoeken waarom onze resultaten achterblijven. We 
richten ons op onderzoek naar de leescultuur op school, de wijze van toetsafname, 
observaties tijdens de afname, verbanden met de resultaten van de DMT en de AVI toets en 
de Cito resultaten van begrijpend lezen. Een aantal groepen hebben een flinke groei in 
resultaten laten zien. Wat kunnen we leren van die groepen? Kunnen we dezelfde aanpak en 
didactiek schoolbreed inzetten? 
We gaan ons vanaf schooljaar 2020-2021 verdiepen in de laatste inzichten op het gebied 
van technisch lezen en zullen n.a.v. de conclusies van ons onderzoek een opzet maken van 
een doorgaande lijn in het leesonderwijs op onze school. 
 

 

 

 
Cito Begrijpend lezen 2019-2020 

 
Spelling 
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In 2019-2020 zien we dat de groepen 5, 7 en 8 boven het landelijk gemiddelde scoren op de 
middentoets van Cito. Bij de groepen 3, 4 en 6 zien we een dalende trend in de resultaten. 
Voor een groot gedeelte is dit passend bij ons beeld van de groepen. Deze groepen scoren 
ook matiger op andere vakken. In deze groepen zitten naar verhouding veel leerlingen met 
een specifieke ondersteuning of dyslexie. Dit vertaalt zich naar het automatiseren van de 
sommen, maar ook naar het automatiseren van spellen en (technisch) lezen; op tempo en 
correct lezen. Schoolbreed zijn dit aandachtspunten; het automatiseren en op tempo 
rekenen, spellen en lezen. 
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Interpreteren en reflecteren: 

 

In de vorige stap is informatie verzameld. Deze stap legt een verband tussen de verzamelde 
gegevens en hoe de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de afstand van de eigen 
positie verder toe door onder andere te reflecteren op het eigen handelen en de context van 
de school. 
 

Pedagogisch-didactisch handelen leerkrachten 2019-2020: 
 

• De eerste didactische complexiteit, pedagogische en organisatorische voorwaarden 

voor een goede les. Op onze school beheersen de leerkrachten de eerste didactische 

complexiteit. In de meeste groepen heerst rust en tonen de leerlingen zich betrokken 

bij de lesstof door de wijze waarop de leerkracht de lesstof aanbiedt. 

• De tweede didactische complexiteit: het in de vorm beheersen van didactische 

processen (scaffolding, boven de stof staan en leerlingen weten te activeren) het juist 

hanteren van vakdidactiek, omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, 

coöperatieve werkvormen, samenwerken en zicht op waar leerlingen uit- of opvallen 

en gelaagde instructies kunnen geven heeft het afgelopen jaar meer vorm gekregen 

door het toepassen van het EDI model en het zorgvuldig analyseren tijdens het 

rekenonderwijs.  

• De derde didactische complexiteit: het betekenisvol hanteren en inzetten van 

didactische principes (volwaardige feedback op het lesdoel aan leerlingen, reflectie 

tussen leerlingen op gang brengen, zelfstandig leren, coöperatief of samenwerkend 

leren) is in ontwikkeling. Vooral feedback tijdens het leerproces (formatief evalueren) 

gaat nog niet als vanzelf. We willen ons dit graag eigen maken. 

• De vierde didactische complexiteit: differentiatie en passend hoge verwachtingen 

expliciteren, is voor een deel afhankelijk van de kwaliteit van de derde didactische 

complexiteit. Op onze school is het afgelopen jaar een bewustwording opgetreden in 

de zin van het nut van het analyseren en onderzoeken van ons geboden onderwijs. 

Welke vervolgstappen het meest passend zijn om goed te kunnen differentiëren en 

de hoge verwachtingen te expliciteren. 

 

De school ziet het didactisch handelen, gekoppeld aan vakinhoud, als het hart van de 

schoolontwikkeling en ontwikkelt zich hierin. De voorwaarden om te groeien zijn aanwezig. 

De didactiek richt zich meer op groepsniveau, waarbij de differentiatie zich richt op leerlingen 

die duidelijk meer kunnen en op leerlingen die meer hulp nodig hebben.  

 

We verwachten dat de didactische vaardigheden die we ons eigen hebben gemaakt bij het 

vakgebied rekenen ook kunnen inzetten bij spelling. We zetten extra in op een aantal van de 

9 indicatoren van Lauwers en Eems: Taakgerichte werksfeer, activerende directe instructie  

(ook door middel van EDI), het systematisch volgen van vorderingen door het maken van 

analyses en formatief evalueren. 

Doordat we deze stappen ons al eigen hebben gemaakt bij het centraal stellen van het 

rekenonderwijs in 2019-2020, kunnen we de ontwikkelingen bij het vakgebied spelling relatief 

snel in gang zetten.  

Om stappen te kunnen maken in het technisch- en begrijpend leesonderwijs is onderzoek 

nodig naar een methode en didactiek die passend is bij onze school. 
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Aanbod 
 

De school heeft voor de kernvakken begrijpend lezen, rekenen en taal goede methodes. 
Methodes die vooral leerkracht-gestuurd werken. Voor (voortgezet) technisch lezen 
gebruiken we op dit moment geen methode. 
In de kleutergroep wordt met een beredeneerd aanbod gewerkt volgens de (tussentijdse) 
leerdoelen, de doelen zijn leidend voor het aanbod. Er wordt thematisch gewerkt, diverse 
bronnen worden gehanteerd om een compleet aanbod te realiseren. De klas is ingericht als 
een rijke leeromgeving, die ontdekkend te verkennen is. 
Om de digitale geletterdheid een impuls te geven gaan we in het schooljaar 2019/2020 
samenwerken met Basicly. Samen met onze buddy van Basicly ontwikkelen we een 
doorgaande leerlijn in digitale geletterdheid.  
Op De 9 Wieken werkt een vakleerkracht gymnastiek. De vakleerkracht geeft de lessen met 
de toestellen, de leerkrachten geven de spellessen uit onze methode.  
De school heeft een breed aanbod voor de cultuureducatie. Het aanbod wordt verzorgd door 
zowel de leerkrachten en de ouders, als door externe partners. 
 

Conclusie: 
 

• We zijn met uitzondering van (voortgezet) technisch lezen tevreden over ons aanbod, 
maar zorgen wel voor een kritische houding ten opzichte van de methoden. 
Regelmatig proberen we lessen en lesdoelen aan te passen zodat ze beter 
aansluiten bij de behoeften van de betreffende groep. 

• Om het leesonderwijs verder te ontwikkelen besteden we ruim aandacht aan lezen in 
de groepen. We onderzoeken een bij de school passende doorgaande lijn in 
leesonderwijs. Ondertussen zorgen we voor een aantrekkelijke en motiverende 
schoolbibliotheek met daarbij aansluitende leesactiviteiten. 

 

Schoolklimaat/ condities 
 
Het schoolklimaat op De 9 Wieken is veilig en de condities voor leren en ontwikkelen zijn in 
orde. 
Ook gegevens uit het tevredenheidsonderzoek alsmede observaties in de dagelijkse praktijk, 
geven dit aan. Welzijn en veiligheid worden bevorderd door het hanteren van 
methodes/interventies, maar de visie en de instelling van het team is wezenlijk voor een 
goed klimaat.  
De werkdruk is de afgelopen jaren vaak onderwerp van gesprek geweest. We hebben zelf 
maatregelen genomen, waar mogelijk. Bijvoorbeeld de administratieve last; wat is echt 
nodig, waar kunnen we vereenvoudigen, enz. Soms heeft dit tot vermindering geleid, niet 
altijd; maar dan is wel weer de noodzaak aangetoond, waardoor de belasting wat minder 
wordt gevoeld. De vergaderingen zijn we anders gaan inrichten, korte vergaderingen waarbij 
inhoudelijke zaken worden besproken. Organisatorische zaken handelen we af via het 
scrumbord in de teamkamer, memo’s, kaarten met beschrijvingen van de activiteiten en 
mededelingen. De ouderraad organiseert (mede) de feesten en de activiteiten. 
We hebben de avondactiviteiten drastisch verminderd; werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur zijn 
nu een uitzondering. 
Het toekennen van de werkdrukgelden heeft eveneens een belangrijke bijdrage geleverd 
voor het verminderen van de werkdruk. In het schooljaar 2020-2021 zullen we de 
werkdrukgelden inzetten voor een onderwijsassistent en vanaf groep 3 een extra uur 
gymnastiek van een vakleerkracht.  
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Conclusie: 
 
We onderzoeken verschillende methoden om in te zetten ter bevordering van de sociaal 
emotionele vorming.  
We blijven aandacht houden voor de hoeveelheid werkdruk dat op ons afkomt. Hoe kunnen 
we ons het beste organiseren? Waarom besteden we tijd aan bepaalde activiteiten? Als we 
blijven doen wat we nu doen, is dat de inspanning waard?  
 

1.5  Conclusies 
 

Op basis van de evaluaties komen wij tot onderstaand totaaloverzicht en aanzien van de 
sterke punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. 

 

 Belangrijkste 
sterkten school 

Belangrijkste 
ontwikkelpunten school 

Belangrijkste kansen Belangrijkste 
bedreigingen  

P
e
d

a
g
o

g
is

c
h
 d

id
a
c
ti
s
c
h
 h

a
n
d
e

le
n

 

• Team staat open 

voor nieuwe 

ideeën. 

• Team werkt aan 

ontwikkeling van 

het onderwijs. 

 

 • Differentiatie in 

het onderwijs 

verder 

ontwikkelen. 

• Verhogen 

didactisch 

handelen naar 

niveau 3 en 4. 

• Leren van elkaar. 

• Inspelen op 

digitale 

geletterdheid. 

• Vakoverstijgend 

werken. 

 

 

A
a
n

b
o
d

 

• Infrastructuur 
ICT. 

• Doorgaande lijn 
leesonderwijs. 

• Doorgaande lijn in 
sociaal-emotionele 
vorming. 

• Doorgaande lijn in 
digitale 
geletterdheid. 

• Leerkracht meer 

invloed op de 

geboden 

ondersteuning in 

de groep.  

• Methodesoftware 

efficiënt inzetten. 

 
 

 

O
p
b
re

n
g
s
te

n
 

 • Resultaten. 

• Analyseren. 
 
 
 

• Afstroom in het VO. 

• Door een goede 
analyse het juiste 
aanbod, didactiek 
en begeleiding 
toepassen. 

• Afstroom VO 
onderzoeken. 
Onderwijskundig
e aanpassingen 
n.a.v. de 
bevindingen 
toepassen. 
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S
c
h
o
o

lk
lim

a
a
t/
c
o
n

d
it
ie

s
 

 

• Communicatie: 

open en eerlijke 

communicatie in 

het team en met 

ouders. 

• Collegialiteit  

• Grote 

betrokkenheid en 

inzet van het 

team en ouders. 

• Gevoel van 

verantwoordelijk

heid 

• Lol, plezier en 

passie in het 

werk.  

• Uitstraling naar 

buiten. 

• Gezamenlijke 

activiteiten. 

• Goede 

begeleiding van 

de Intern 

Begeleider. 

• Schoolleiding is 

onderdeel van 

het team. 

• De schaal van de 

school. 

 

 

• Klein team, de taken 

kunnen over minder 

teamleden verdeeld 

worden. 

• Is er voldoende 

begeleiding en 

ondersteuning voor 

zorgleerlingen in de 

groepen? 

 

• De taken naast 

het lesgeven op 

een efficiënte 

manier 

vormgeven. 

• Voorzetting van 

modernisering 

van het gebouw. 

• Visie leeft in de 

school, wordt 

uitgedragen door 

het team. 

• Vrijheid om eigen 

keuzes te maken 

als schoolteam. 

• Mogelijkheden tot 

persoonlijke 

groei. 

• Marketing/ PR 

van de school. 

• Goede 

afwegingen 

maken 

werkdrukgelden 

in te zetten. 

• Samen leren in 

een professionele 

cultuur. 

 

• Veel extra 

taken naast 

het lesgeven. 

• Krimp van de 

school, 

afname 

leerlingen. 

• Concurrentie 

van andere 

scholen. 

• Lerarentekort. 
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Hoofdstuk 2 

Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg 
 

2.1 Aanbod 
Vak- 
vormingsgebied 

 Methode Afspraken t.b.v. 
continuïteit en 
doorgaande lijn. 

Vindplaats 
afspraken 

Nederlands 
 
-mondeling 
-schriftelijk 
-taalbeschouwing 

Onderbouw 
 
 
 
Middenbouw 
 
 
Bovenbouw 

Diverse bronnen, doelen zijn leidend 
voor het aanbod. 
 
 
Veilig leren lezen. 
Taal op maat/Spelling op maat. 
 
Taal op maat/Spelling op maat. 
Nieuwsbegrip 
Blits 

Ja  
 
 
 
 
Handleiding 
 
 
 
Handleiding 

Engels Bovenbouw The team in action/on the move  Handleiding 

Rekenen en 
Wiskunde 
 
-wiskundig inzicht 
-getallen en 
bewerkingen 
-meten en 
meetkunde 

Onderbouw 
 
 
 
Midden- en 
bovenbouw 

Diverse bronnen, doelen zijn leidend 
voor het aanbod. 

 
 

Wereld in getallen. 
Met sprongen vooruit. 

Ja  
 
 
 
Handleiding en 
onderwijsplan 
rekenen. 

Oriëntatie op 
jezelf en de 
wereld 
-mens en 
samenleving 
-natuur en 
techniek 
-ruimte 
-tijd 

Onderbouw 
 
 
 
Midden- en 
bovenbouw 

Diverse bronnen, doelen zijn leidend 
voor het aanbod. 
 
Naut 
Meander 
Brandaan 
 
Cultuureducatieplan en Notitie 
pedagogisch klimaat, sociale 
veiligheid, burgerschap en integratie. 

Ja  
 
 
 
Handleiding 
 
 
Cultuur- 
educatieplan 
 

Kunstzinnige 
oriëntatie 
 

 Diverse bronnen, doelen zijn leidend 
voor het aanbod. 
 
Cultuureducatieplan. 
Excursies. 

Ja  
 
 
Cultuur- 
educatieplan 

Bewegings- 
onderwijs 

 Raak Ja Handleiding 

Sociaal- 
emotionele 
ontwikkeling 

 Kijk! 
Gouden en zilveren weken. 
Notitie pedagogisch klimaat, sociale 
veiligheid, burgerschap en integratie. 

Ja  Notitie 
pedagogisch 
klimaat, sociale 
veiligheid, 
burgerschap en 
integratie. 

Digitale 
geletterdheid 

 Basicly Ja Digitaal platform. 
Kaart digitale 
geletterdheid. 
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2.2 Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 
 

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

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

 

 Leerkracht Intern 
begeleider 

Administratie Externe 
deskundigheid 
en 
Bovenschools 
Ondersteunings 
Team (BOT) 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling 
dossier 
 
Ontwikkelings- 
perspectief 

Leerkracht-
niveau 
Groepsniveau 
 
 
 
Leerling-niveau 

Onderzoeken 
 
 
 
 

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

Kennis bezitten 
en beheersen 
van 
vaardigheden 
m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning 
van leerkrachten. 
 
 

Bronnen: 
Methode-
onafhankelijke 
toetsen 
Methode gebonden 
toetsen 
 
Observatie en 
gesprek 
 
Administreren in: 
 

Gedragsdeskund
ige 
 
Orthopedagoog 
 
 
CJG: 
Jeugdverpleegku
ndige 
 
Logopedist 
 

Stap in de 
HGW 

cyclus 
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Onderzoeken 
welke behoeften 
er liggen bij 
leerkrachten. 
 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 
 

Dokters-assistent 
 
Commerciële 
instanties: 
 
OCRN 
Molendrift 
Accare 
Lentis 
 

Reflecteren Reflecteren 
m.b.v. 
didactische 
driehoek. 

Kennis bezitten 
en beheersen 
van 
vaardigheden 
m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning 
van leerkrachten. 
 
Reflecteren op 
eigen handelen 
m.b.t. de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdeskund
ige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Doelen stellen 
en plannen 

Doelen en 
planning n.a.v. 
reflectie. 

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

Administreren in: 
 
Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdeskund
ige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Uitvoeren Pedagogisch, 
didactisch en 
organisatorisch 

Kennis bezitten 
en beheersen 
van 
vaardigheden 
m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning 
van leerkrachten. 

Administreren in: 
 
Weekplanning 

Gedragsdeskund
ige 
 
Orthopedagoog 
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Ondersteunen 
van de 
leerkracht. 
 

Evalueren Evalueren van 
gepleegde 
interventies. 

Kennis bezitten 
en beheersen 
van 
vaardigheden 
m.b.t. 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning 
van leerkrachten. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdeskund
ige 
 
Orthopedagoog 
 
 

Controleren  Controleren of de 
permanente 
ontwikkeling van 
leerlingen 
voortgang boekt. 

Administreren in: 
 
Groepsbespreking 
 
Leerlingbespreking 

 

 
De leerkracht 
 

➢ De leerkracht onderzoekt 
Om in te kunnen spelen op de diverse behoeften van leerlingen, moet een leerkracht 
allereerst kunnen onderzoeken hoe kinderen leren. 
De leerkracht heeft hiervoor kennis van de leerlijnen en de en het daaraan 
gekoppelde leerstofaanbod nodig. Hierdoor kan de leerkracht nagaan waar kinderen 
vastlopen en analyseren waar de leerstof weer opgepakt moet worden. Daarbij is het 
ook van belang dat de leerkracht kennis heeft van de vakdidactiek. Als een kind 
stagneert bij rekenen zal het een andere didactiek vragen om het kind weer op de lijn 
te krijgen, dan bij begrijpend lezen. 
Het is belangrijk dat een leerkracht kan analyseren of kinderen uitvallen en waarom. 
De leerkracht kan hiervoor gebruik maken van de volgende bronnen: Methode-
onafhankelijke toetsen, methode-gebonden toetsen, observaties en diagnostische 
gesprekken. 
 

➢ De leerkracht reflecteert 
De reflectie is erop gericht, om dat wat de leerkracht tijdens het onderzoek te weten is 
gekomen, in verband te brengen met haar handelen. Daarbij gebruikt de leerkracht 
de ‘didactische driehoek’. Deze driehoek wordt gevormd door de volgende 
elementen: 
▪ Kennis van de manier waarop de leerling leert (als deze leerling zo leert, wat heeft 

hij dan van mij nodig?) 
▪ Reflectie op eigen handelen  
▪ Kenmerken van de vakdidactiek (Hoe heb ik materialen ingezet, welke uitleg 

gegeven?) 
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➢ De leerkracht stelt doelen en plant 
De leerkracht stelt doelen naar aanleiding van zijn onderzoek en  reflectie en plant 
deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te 
behalen. 
 

➢ De leerkracht voert uit 
De leerkracht voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de leerkracht voor de juiste 
organisatie, didactiek en/of pedagogische benadering. 
 

➢ De leerkracht evalueert 
De leerkracht evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de 
evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 
De leerkracht heeft in alle gevallen de primaire verantwoordelijkheid voor de leerling. 
 
De intern begeleider 

➢ De intern begeleider onderzoekt 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de IB-er zelf in staat 
zijn om de vijf fases van de zorgcyclus te doorlopen. De IB-er moet de kennis en 
vaardigheden bezitten om deze cyclus bij leerlingen uit te voeren maar ook bij 
leerkrachten. Daar zal met name de focus op liggen. 
De intern begeleider onderzoekt welke behoeften er liggen bij de leerkrachten door 
middel van monitoring en gespreksvoering.  
 

➢ De intern begeleider reflecteert 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten op welke 
manier de leerkracht leert en welke indicatoren van de kijkwijzer worden beheerst. De 
intern begeleider gaat na wat dit betekent voor het handelen van de intern begeleider. 
 

➢ De intern begeleider stelt doelen en plant 
De intern begeleider stelt doelen naar aanleiding van haar onderzoek en  reflectie en 
plant deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te 
behalen. 
 

➢ De intern begeleider voert uit 
De intern begeleider voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de intern begeleider 
voor de juiste organisatie en benadering op leerstijl. 
 

➢ De intern begeleider evalueert 
De intern begeleider evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. 
Met de evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 

➢ De intern begeleider controleert 
De intern begeleider zorgt dat hij een globaal overzicht heeft van de ontwikkeling van 
alle leerlingen en zorgt dat tijdig ingegrepen wordt waar dat nodig is. De 
groepsbespreking is hier een moment voor. In principe is de leerkracht 
verantwoordelijk voor de leerling en voert uit, de IB-er coacht en controleert.  
 
Om de kwaliteit van de leerlingenzorg niet afhankelijk te laten zijn van één persoon 
moeten de actuele werkzaamheden van de intern begeleider bekend zijn bij 
meerdere personen binnen de school.  
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Administratie 
Alle administratie die de leerkracht bijhoudt, moet eraan bijdragen dat de leerkracht de vijf 
fases van de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en 
overdraagbaarheid van de gegevens en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  
 
Korte zorgcyclus 
De korte zorgcyclus is de administratie behorend bij het dagelijkse onderzoek dat de 
leerkracht verricht op leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een leerling of 
groep in opvalt of uitvalt. Dit doet de leerkracht door te kijken naar vaardigheden, 
vakdidactiek en leerstijl. De leerkracht gebruikt hiervoor formatieve evaluaties, de methode-
onafhankelijke toetsen, de methode gebonden toetsen, de observaties en gesprekken. 
De leerkracht beschrijft hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar eigen 
handelen en de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 
 
Grote zorgcyclus 
De grote zorgcyclus is de administratie behorend bij de lange termijn planning. De leerkracht 
noteert naar aanleiding van de korte zorgcyclus welke afwijkende /extra doelen gesteld 
worden voor een leerling of een groepje leerlingen. Deze planning staat in relatie met de 
korte zorgcyclus en de weekplanning. Naderhand wordt de evaluatie beschreven in de grote 
zorgcyclus aan de hand van de bevindingen in de korte zorgcyclus. 
 
Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen worden drie keer per jaar gehouden (september, februari en juni) en 
daarnaast nog 2 keer facultatief (november - april). 
In de groepsbespreking worden de resultaten van de groep geëvalueerd aan de hand van de 
methode-onafhankelijke toetsen (sociaal-emotioneel, de midden- en eindtoetsen). De 
leerkracht reflecteert op het pedagogisch handelen, de vakdidactiek en de organisatie. 
Uitkomsten van deze reflectie worden opgenomen in de grote zorgcyclus. 
Op leerlingenniveau worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen naast de 
resultaten van de methode-gebonden toetsen gelegd en de bevindingen uit de korte 
zorgcyclus. Dit geldt alleen voor de leerlingen die niet profiteren van het aanbod dat 
beschreven staat in de grote zorgcyclus. Met de intern begeleider wordt besproken wat 
onderzocht moet worden of welke interventies ingezet moeten worden en de leerkracht legt 
dit vast. 
Op deze manier blijft de intern begeleider globaal op de hoogte van de ontwikkeling van de 
leerlingen. 
 
Zorgwijzer 
In de zorgwijzer staat informatie beschreven over de interne werkwijze omtrent toetsen, 
leerling besprekingen, analyseren, zorg en ondersteuning. Deze zorgwijzer wordt jaarlijks 
aangepast, besproken en zit in elke groepsmap. 
 
Leerlingbespreking 
Op het moment dat de leerkracht vastloopt in een van de fases van de leerlingenzorg kan hij 
een leerling bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de 
vervolgstappen zullen zijn. 
 
 
 
Weekplanning 
De planning die de leerkracht maakt om de gestelde doelen op groepsniveau en op 
leerlingniveau te halen staat genoteerd in de weekplanning. 
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Individueel leerling dossier 
Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Leerlingengegevens in de leerlingenmap die de leerkracht bijhoudt 
- Leerlingendossier in ParnasSys waarin leerling gegevens, toets gegevens, 
oudergesprekken, contacten met externen overige notities en een eventueel 
ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn 

- De gescande leerlingengegevens.  
 
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 
Leerlingen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere curriculum 
van de school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet vastgesteld zijn dat de 
leerachterstand veroorzaakt is door een kindkenmerk en niet door een schoolkenmerk. 
De school wil dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom en 
tussendoelen worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg komen aan 
de orde in het ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend gegeven wordt op de 
onderwijsbehoefte van deze leerling. 
 
Externe deskundigheid 
Een extern deskundige (bovenschools ondersteunings team [BOT] of eventueel een andere) 
wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van de zorgcyclus. 
Dit kan bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering of de evaluatie. 
 
De schoolleider/directeur 
Een krachtig schoolleider ondersteunt de onderwijsondersteuningsstructuur door de 
ontwikkeling van kinderen als zijn primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft zicht op de 
ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in de school. Zij 
maakt daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoeksmatige houding. Zij doorloopt ook 
de cyclus van onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, uitvoeren en evalueren 
met haar team. 
Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de 
onderwijsresultaten. Zij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de doelen 
te realiseren. Op grond van haar analyse geeft zij daarnaast vorm en inhoud aan de 
ondersteuning die leerkrachten nodig hebben bij de ontwikkeling van het pedagogisch –
didactisch handelen en het verkrijgen van een onderzoekende houding bij het team.  
Een schoolleider past zijn personeelsbeleid hierop aan door middel van een 
gesprekkencyclus die aansluit op het schoolbeleid met de daarin gestelde doelen. 
Om de kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende leerlingenzorg niet 
afhankelijk te laten zijn van één persoon moeten de actuele werkzaamheden van de 
schoolleider/directeur bekend zijn bij meerdere personen binnen de school.  
 
Passend Onderwijs 
Met Passend Onderwijs streven we ernaar dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn 
of haar talenten en beperkingen past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk dichtbij huis, in 
de klas en in de wijk. Schoolbesturen krijgen daarom de plicht om elke leerling een passende 
onderwijsplek te bieden. Om dit te kunnen realiseren werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Ons bestuur valt onder het samenwerkingsverband 20.01. 
Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden heeft iedere school binnen 
het bestuur in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven aan welke kinderen het 
een plek kan bieden. Plaatsing van kinderen gebeurt bij voorkeur dichtbij huis. Daarvoor is 
het belangrijk te weten met welke populatie een school te maken heeft. Een school kan zijn 
onderwijs hierop inrichten. 
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Verscheidenheidsindex 
Uit de verscheidenheidsindex blijkt dat wij diverse leerlingen hebben met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. Dit kan gaan om leerlingen met dyslexie, leerlingen met ADHD, 
ASS, thuiszitproblematiek, gedrags- en leerproblemen. Voor een aantal van deze leerlingen 
hebben wij een solidariteitsarrangement vanuit het SWV en zijn er diverse externe instanties 
betrokken. Ten allen tijde is het Bovenschools Ondersteunings Team (BOT) van L & E 
betrokken. 
 
Interne ondersteuning 
Drie keer per jaar per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de IB-er en het 
BOT. De acties die daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  
 
Externe ondersteuning 
De leerlingen met een arrangementkrijgen –passend bij de ontwikkeling- extra 
ondersteuning.  
 

2.3 Kwaliteitszorg 
 

Handboek 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school vormgeven. 
Binnen L&E PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om die kwaliteit te 
waarborgen, hebben we sector breed een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Handboek Kwaliteit en vormt de uitwerking van onze visie op 
kwaliteitszorg.  De kern is dat we elkaar scherp houden op de dingen die we doen en dat we 
regelmatig stil staan bij wat we doen. De scholen afzonderlijk evalueren frequent de 
opbrengsten van het onderwijs in relatie tot het onderwijsleerproces. De uitkomsten van deze 
evaluaties worden geagendeerd in de voortgangsrapportages en –gesprekken met het 
bevoegd gezag.  
 
Evaluatie onderwijs en leren 
Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met de 
leerlingen, maar ook om andere zaken: leerstofinhouden, tijd, schoolklimaat, uitleg door 
leerkrachten, afstemming op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe 
communicatie, contact met ouders en aansturing van de organisatie. Deze evaluaties 
worden volgens een vast stramien uitgevoerd en op vaste, vooraf geplande tijdstippen 
gehouden en er wordt gebruik gemaakt van objectieve evaluatie-instrumenten. 
 
De cyclus van kwaliteitszorg op De 9 Wieken bestaat uit een drietal stappen: 
➢ het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 
➢ het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 
➢ het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 
 
In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een heldere 
visie en missie zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 
 
Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. Nog geen 
gemeengoed is het dat de school onderzoekend reflecteert op haar schoolbeleid, door 
middel van een kwalitatief hoogwaardige, integrale zelfevaluatie  
De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van beleidsvoornemens. De 
derde stap in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die beleidsvoornemens uit in concrete 
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doelen en voorziet in interventies en strak uitgelijnde implementatiestappen om de gewenste 
kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren. Evaluaties, de zogenoemde periodieke 
schoolbezoeken, moeten ervoor zorgen dat de school op koers blijft en dat het 
verbeterproces op tempo blijft. 
 
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. De 9 Wieken 
onderscheidt passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van 
afspraken, regels, planning, toet afnames, werkwijzen etc. 
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In de 
afspraken staat beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve borging 
uitvoert. Van alle borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een terugkoppeling plaats, 
eventueel wordt meteen aangeven hoe een tekortkoming wordt hersteld.  
 
Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch didactisch 
handelen permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze onderdelen nooit in 
een fase van borging komen, maar zich voortdurend in de implementatiefase bevinden.  
 
Didactisch handelen 
Een leerkracht moet de vak inhoud en -didactiek van meerdere vakken geïnternaliseerd 
hebben. Het uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook omdat de inzichten 
vanuit de didactiek aan verandering onderhevig zijn. De instructievaardigheden van 
leerkrachten staan permanent onder de aandacht van de school. Het gaat daarbij om 
algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis en vaardigheden die per vakgebied 
benodigd zijn. Dit vraagt van de school continue reflectie op de bestaande werkwijzen. Ze 
bepaalt steeds welke onderdelen van de instructie (hernieuwde) aandacht krijgen, welk 
vakgebied daarbij centraal staat en hoe er in de komende periode aan die onderdelen 
gewerkt wordt. 
 
 Het is de taak van de leerkrachten om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de 
verschillende behoeften. Dit is niet gemakkelijk, zeker niet omdat de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen per vakgebied verschillen. Leerkrachten hebben de kennis en vaardigheden 
nodig om te kunnen analyseren hoe kinderen leren, om te reflecteren op hun eigen handelen 
en te bepalen wat leerlingen van de leerkracht nodig hebben om hun doelen te gaan halen. 
Het verkrijgen en onderhouden van deze vaardigheden gaat niet vanzelf. Leerkrachten 
hebben hier de juiste ondersteuning bij nodig en mogelijkheden om te oefenen en te trainen. 
Verder is permanent onderhoud voor dit onderdeel noodzakelijk; dit is opgenomen in het 
jaarplan van de school. 
 
Schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om kinderen te helpen onderzoeken we de inzet 
van een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. Om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen systematisch te kunnen volgen, maken wij gebruik van Zien! 
en Kijk. Elk jaar nemen we een enquête af bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8. In deze 
vragenlijst staat een veilig klimaat, pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het 
personeel wordt eens in de twee jaar gevraagd naar hun welbevinden en veiligheidsbeleving. 
De resultaten worden besproken in een groepsbespreking. Indien uit deze onderzoeken blijkt 
dat we ons beleid moeten bijstellen, zullen we dit uiteraard doen.  
 
Evaluatie opbrengsten 
We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: 
methode-gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de 
methode-onafhankelijke toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito 
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leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken 
we Kijk en Zien! Daarnaast worden door de leerkrachten ook eigen (gerichte) observaties 
uitgevoerd. 
 
Elke school heeft een toets kalender waarop aangegeven staat wanneer welke toets wordt 
afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het aanbod voor de komende 
periode. De toetsen worden volgens het toets protocol afgenomen, hierin zijn de eisen die in 
de handleiding staan en schooleigen afspraken verwerkt.  
 
De uitkomsten van de toetsen worden besproken en geëvalueerd door leerkracht en intern 
begeleider. Dit wordt gedaan op individueel-, groeps-, en schoolniveau. De uitkomsten van 
de toetsen worden vergeleken met de geldende landelijke norm en de eigen norm. Hierbij 
zijn zowel de Cito-normen, referentieniveaus en (indien voorhanden) leerwinst voor ons 
belangrijke onderzoeksperspectieven. Daarnaast worden trendanalyses gemaakt om na te 
gaan op welke wijze de opbrengsten zich ontwikkelen. Dit is een belangrijke factor om 
eventuele verbeteractiviteiten in gang te zetten. Echter niet voordat er een integraal 
onderzoek(je) –een zelfevaluatie-  aan vooraf is gegaan. De opbrengsten worden dan in 
samenhang gebracht met het aanbod, tijd, handelen van de leerkracht, ondersteuning en de 
condities.  
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Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 
De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn schoolplan – 
jaarplan, de periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van evaluaties (Q-
gesprekken).  
De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het 
vorige schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in jaarplannen. Elk jaar 
maakt de school een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden opgenomen. De 
evaluatie van het jaarplan vindt in eerste instantie plaats met het team. De resultaten hiervan 
worden weergegeven in een rapportage, die besproken wordt in een periodiek 
schoolbezoek.  
 
In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van onderwijs en 
kwaliteit: 
➢ Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de 
voortgang; 
➢ Leerlingaantallen en prognoses; 
➢ Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 
➢ Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
➢ Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  
➢ Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 
➢ Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  
Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie begroting, 
verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de gesprekkencyclus.  
 
De gegevens van alle scholen worden sectorbreed opgenomen in het jaarverslag en bij 
bijzonderheden in het PO Journaal dat periodiek verschijnt voor de leden van het Algemeen 
Bestuur. De directeur-bestuurder rapporteert aan het Algemeen bestuur over de behaalde 
resultaten. 
 

2.4 Sociale Veiligheid  
 
Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige 
sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie 
worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.  
 
Aanpak pesten: wet Veiligheid op school 
De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te 
gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen: 
• Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. 
• Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt 

zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid 
op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.  

• De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De 
bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op 
school. 

 
Verantwoordelijkheden scholen 
De scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems hebben in de notitie Sociale Veiligheid, 
Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie en/of in hun schoolplan en schoolgids 
beschreven: 
de taken van  de vertrouwenspersoon en hoe die persoon te vinden, 
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de pestpreventie, 
het programma sociaal-emotionele ontwikkeling,  
hoe incidenten  worden geregistreerd en afgehandeld,  
de regeling schorsen, verwijderen, 
de time-out regeling,  
de meldcode en meldplicht  
de klachtenregeling, 
hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en hoe de school zich daarover 
te verantwoordt naar de inspectie. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 
Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag 
overleggen. Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te 
gaan.  
 

2.5  Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
 

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

Uitwerking beleidsvoornemens  
 

3.1 Beleidsvoornemens 2019 - 2023 
 

We hebben in het vorige hoofdstuk de sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen 
beschreven. We hebben daarvoor informatie gebruikt van diverse gegevens en bronnen. In 
dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de komende periode gaat doen om planmatig 
een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De beleidsvoornemens zijn voor wat het pedagogisch 
didactisch handelen betreft geformuleerd in termen van geoperationaliseerd 
leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen maken met personeelsbeleid. Elders is 
het meer beschrijvend.  
 
Pedagogisch-didactisch handelen: 
Een goed pedagogisch handelen kenmerkt zich door kennis van de leerling, het leren en het 
beheersen en toepassen van vaardigheden. Het observatie instrument L&E geeft richtlijnen 
voor het juiste handelen, een overzicht van de vaardigheden, alsmede tips voor verbetering. 
De 9 Wieken richt zich de komende periode op: 
De leerkracht: 

• Betrekt alle leerlingen bij de les. 

• Geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen. 

• Stimuleert en geeft gelegenheid voor actieve betrokkenheid van de leerling. 

• Geeft feedback aan leerlingen. 

• Laat leerlingen reflecteren op oplossingsstrategieën en hun eigen aanpakgedrag. 

• Stimuleer reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen. 

• Stimuleert het hanteren van controleactiviteiten. 

• Bevordert het toepassen van het geleerde. 

• Analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en reflecteert op eigen handelen. 

• Plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en reflectie. 

• Stemt instructie af op kennis over hoe leerlingen leren (en wat leerlingen weten). 

• Stelt zich coachend op en helpt op aanvraag 

• Leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig te evalueren. 

• Leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken. 

• Geeft leerlingen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit samenwerken. 
 
Aanbod: 
Op De 9 Wieken vinden we in groep 1 en 2 een rijke leeromgeving; een omgeving die 
uitnodigt tot ontdekken en leren en waar leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Het is 
zichtbaar in de klas waar de leerlingen mee bezig zijn en er zijn allerlei hulpmiddelen die de 
doelen ondersteunen. In de hogere groepen zorgen we ook voor actieve betrokkenheid door 
middel van onze didactiek. Diverse materialen; de inzet van wisbordjes, beurtenstokjes, 
aanvullende lesmethoden zoals o.a. “Met sprongen vooruit” voor rekenen en actieve 
werkvormen ondersteunen het behalen van de lesdoelen. We stellen de leerlingen vragen, 
stimuleren tot uitleggen en beredeneren, bevorderen een goede samenwerking tussen 
leerlingen en zorgen voor een goede afstemming van de lessen op de beginsituatie. 
 De lokalen, het schoolgebouw en haar omgeving bieden mogelijkheden tot actief, bewegend 
leren. In de hogere groepen is in ieder lokaal een statafel aanwezig waar de leerlingen 
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staand aan kunnen werken. We combineren onze lesdoelen met enige regelmaat met 
bewegend leren. Dit willen we de komende jaren uitbreiden en borgen in onze school. 
In het algemeen zullen we aandacht besteden aan de doorgaande lijnen binnen de school. In 
het schooljaar 2019-2020 hebben we gewerkt aan een doorgaande lijn werk- en taakaanpak 
door de gehele school. Dit willen we vasthouden. Voor ons leesonderwijs, en voor een 
doorgaande lijn in sociaal-emotionele vorming onderzoeken we welke methode en didactiek 
bij onze school en haar populatie past. 
 
Digitale geletterdheid: 
In schooljaar 2019-2020 hebben we een start gemaakt met onze leerlijn digitale 
geletterdheid. In samenwerking met Basicly hebben we onze visie op digitale geletterdheid 
vastgelegd en hebben we een start gemaakt met het integreren van de lessen in ons 
reguliere aanbod. Volgend jaar kiezen we, naast het integreren van de lessen in ons 
reguliere aanbod, voor twee themaweken om intensiever gebruik te kunnen maken van de 
lessen van het platform.  
 
Schoolklimaat/ condities: 
Wij willen het educatief partnerschap met de ouders verbeteren, intensiveren. De 
betrokkenheid wordt door het huidige team als hoog omschreven. Dit biedt kansen om ook 
het educatief partnerschap te intensiveren.  
 
Opbrengsten: 
De opbrengsten zijn wisselend. We willen ons nader bekwamen in het analyseren op 
kindniveau; waarom valt een leerling op? We willen onze kennis en vaardigheden ten 
aanzien van de juiste interventies verhogen. 
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3.2 Fasering van de beleidsvoornemens 2019-2023  
 
De in de vorige paragraaf genoemde beleidsvoornemens voeren wij in de komende vier jaar 
uit. Deze beleidsvoornemens zijn vervolgens, volgens de indeling van de vorige paragraaf, 
geclusterd in een aantal doelen. Bij elk van die doelen is voor het verkrijgen van een 
concretere voorstelling van hetgeen voor ogen staat, een aantal richtinggevende activiteiten 
beschreven.  In onderstaande matrix staat in welk schooljaar met welk doel wordt gestart. 
Horizontaal is dus de tijdsfasering inzichtelijk gemaakt, verticaal wat er per schooljaar aan de 
orde komt. De doelen per schooljaar, per kolom, moeten jaarlijks uitgewerkt worden in een 
schooljaarplan (een uitwerking van de doelen in prestatie-indicatoren, tekens voorzien van 
bondige, strak uitgelijnde implementatiestappen met evaluatie- en borgingsvoorstellen. In 
deze schooljaarplannen zal de samenhang tussen de verschillende onderdelen (didactiek, 
aanbod, afstemming en condities) zichtbaar zijn.  

 
Op basis van evaluaties kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de doelen te 
bereiken.   
 
 

 Doelstellingen en activiteiten 2020 - 
2021 

2021 -
2022 

2022 - 
2023 

Pedagogisch didactisch 
handelen 

Doel: Schoolvisie zichtbaar in handelen en 
werkwijze van de school. 
Acties: Gewaagde doelen vastleggen op het 
gebied van: 

- Bewegend leren 
- Collegiale uitwisseling 
- Ouders als educatief partner 
- Intensivering gezamenlijke activiteiten 
- Sociaal-emotionele vorming 

 
Doel: Formatief evalueren 
Deskundigheidsbevordering 
leerkrachtvaardigheden, 3e complexiteit:  
-controle van begrip vragen, het geven van 
feedback, tijdens het proces. 
-laat leerlingen reflecteren op 
oplossingsstrategieën en hun eigen 
aanpakgedrag. 
-stimuleert reflectie door middel van interactieve 
instructie- en werkvormen. 
-stimuleert het hanteren van controleactiviteiten. 
Acties: systematische observatie, reflectieve 
gesprekken. 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Aanbod Doel: Doorgaande lijn leesonderwijs 
Acties:  
- Analyse resultaten 
- Analyse afname toetsen 
- Deskundigheidsbevordering didactiek 
leesonderwijs door deskundige. 
 
-Keuze methode voortgezet technisch lezen 
 
-Implementeren methode, vastleggen doorgaande 
lijn leesonderwijs. 

 
x 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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Doel: Doorgaande lijn sociaal-emotionele 
vorming en begeleiding spanning en 
gedragsproblematiek bij leerlingen. 
Acties: 
-Keuze methode voor sociaal-emotionele vorming. 
-Implementeren doorgaande lijn door de gehele 
school. 
-Deskundigheidsbevordering team ABC 
methodiek. Training voorkomen en begeleiding 
spanning en gedragsproblematiek bij 
kinderen.(sociaal-emotionele vorming) 
 
Doel: doorgaande lijn digitale geletterdheid. 
Acties:  
-lessen implementeren in het reguliere aanbod. 
-themaweken uitwerken. 
 
 
Doel: verbeteren pedagogisch-didactisch 
handelen spellingonderwijs. 
Acties: 
-EDI model inzetten tijdens de lessen spelling: 
activerende directe instructie, afstemming 
instructie en verwerking, actieve betrokkenheid, 
taak- en doelgerichte sfeer, hoge verwachtingen. 
-onderwijsplan spelling opstellen en evalueren 
 
Doel: borgen pedagogisch-didactisch handelen 
rekenonderwijs. 
Acties: 
-systematisch evalueren en bijstellen 
onderwijsplan rekenen. 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 

      x 
 
 
 
 
      x 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      x 

 
 
 
 
 
 

 
  x 
 
     x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     x 

Opbrengsten Doel: Analyseren 
Deskundigheidsbevordering 
leerkrachtvaardigheden 3e complexiteit: 
-analyseert waarom leerlingen uitvallen en 
reflecteert op eigen handelen. 
-plant en registreert interventies naar aanleiding 
van analyse en reflectie. 
-stemt instructie af op kennis over hoe leerlingen 
leren (en wat leerlingen weten) 
Acties: intervisie en begeleiding team onder 
begeleiding van de Intern Begeleider en 
schoolleider. 
 
Doel: analyseren werkwijze waarop advies VO tot 
stand komt. 
Acties: 
-contact met VO scholen. 
-onderzoeken wijze van advisering op De 9 
Wieken. 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       x 
       x 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
x 
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Schoolklimaat/condities Doel: educatief partnerschap met ouders 
vormgeven. 
Acties:  
-gewaagde doelen vastleggen met het schoolteam 
en MR. 
-uitvoeren vastgelegde doelen. 
 
Doel: een goed pedagogisch klimaat en sociale 
veiligheid realiseren. 
Acties: 
-Gouden Weken aan het begin van het schooljaar. 
-doorgaande lijn in de school. 
 

 
 

 
x 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 

      x 
 
 
 
 
 
x 
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Hoofdstuk 4 
 
 

Bijlagen 
 

4.1 Vaststelling 
 
4.2 Koersplan en doelstellingen Schoolbestuur Lauwers & Eems 
 
4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
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Bijlage 4.1 Vaststellingsdocument 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling team 
 augustus 2020 

Instemming MR 
augustus 2020 

Vaststelling bestuur 
augustus 2020 

                           Handtekening directeur 

Handtekening voorzitter  

Handtekening directeur-bestuurder 
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Bijlage 4.2  Koersplan en doelstellingen Lauwers en Eems 
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Bijlage 4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
 
Kwaliteitszorg begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het gebied van de 
kwaliteitszorg, de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het onderwijsleerproces, het 
schoolklimaat, de zorg en de begeleiding en de opbrengsten.  
Hoe doen wij dat, in willekeurige volgorde: 

Wat Frequentie 

Zelfevaluatie, geheel 1x per vier jaar 

Zelfevaluatie op onderdelen jaarlijks 

Kengetallen leerlingen jaarlijks 

SWOT 1x per vier jaar 

Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) 2x per jaar 

Methodetoetsen  Per methodetoets 

Cito- eindtoets jaarlijks 

Observatie in de klas, gesprekken met leerlingen  Dagelijks  

Periodiek schoolbezoek; directeur of schoolleider met de directeur-
bestuurder 

Drie keer per jaar 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar  

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel 1 x per twee jaar 

Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale 
veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid 

Jaarlijks  

Oudergesprekken jaarlijks (2 of 3 keer per jaar) 

Klassenbezoeken  Jaarlijks  

RIE-analyse jaarlijks 

Functioneringsgesprekken personeel jaarlijks 

Beoordelingsgesprekken  1x per drie jaar 

Zien (observatie sociaal- emotionele ontwikkeling, individueel en op 
groepsniveau) of ander observatie-instrument sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

jaarlijks 

Resultaten voortgezet onderwijs jaarlijks 

Audit 1x per vier jaar 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, ontevredenheid van 
leerlingen, ouders of personeel. De gegevens worden verzameld, geordend aan de hand van de 
kwaliteitsindicatoren, geanalyseerd en gediagnosticeerd. Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we 
nader onderzoek of laten we dat doen. 
 


