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1. Inleiding 
Dit is het schoolplan 2015-2019 van de GBS de Wiekslag te Schildwolde. Het moet gezien worden 

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

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

het schoolplan horen onlosmakelijk bij elkaar. 1 

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

leerlingenpopulatie voor zo ver dat relevant is voor het onderwijsaanbod 

 

Hoofdstuk drie is te lezen wat de uitkomsten zijn van de zelfevaluatie die we in het voorjaar 2015 

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

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

laatste jaren geanalyseerd, er zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden en er is een recent 

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

periode als school mee aan de slag kunnen. 

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

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

bijlage 1 bij het SBP. 

Hoofdstuk vijf gaat in op de ondersteuning van de leerlingen. Onze school maakt deel uit van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs Groningen en is gebonden aan het geldende 

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

 

Hoofdstuk zes gaat over de vraag op welke wijze het personeel z’n bekwaamheid onderhoudt. 

Op bestuursniveau wordt er veel gedaan aan professionalisering. Allerlei cursussen worden 

aangeboden waar mensen op kunnen intekenen. Los daarvan werken we ook op onze school aan 

professionalisering.  

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

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

voornemens krijgt een concrete uitwerking in het jaarplan.  

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

medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd. 

 

Schildwolde,  9 juni 2015 

 

Mieke Folkers, directeur GBS de Wiekslag 

 

 

 

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



3 
 

2.  Onze school 

1.Huidige situatie  
GBS de Wiekslag in Schildwolde valt onder het bestuur van NoorderBasis, een vereniging van 
negentien gereformeerde scholen. Het schoolteam bestaat uit 9 leerkrachten, één onderwijs 
ondersteuner, een administratieve kracht en een directeur. Er zijn twee interne begeleiders. De 
meeste personeelsleden werken in deeltijd. De school is een streekschool met leerlingen die wonen 
in Schildwolde, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek, Overschild, Hellum, Siddeburen, Froombosch en 
Luddeweer. De leerlingen zijn verdeeld over 5 combigroepen, een groep 1 /2, 2/3, 4/5,6/7en 8. Het 
aantal leerlingen daalt in 2015 van 130 naar 116 doordat er een grote groep 8 van school gaat.  
 
2. Kwalitatieve beschrijving leerling-populatie 
 
2.1 Het milieu 
De Nederlandse taal: In elk gezin is Nederlands de eerste taal. In een aantal gezinnen wordt 
regelmatig dialect gesproken (als volwassenen onderling).Een klein gedeelte (7 %) spreekt ook dialect 
met de kinderen. 
Gezindte: De Wiekslag is een school voor positief belijdende christenen 
Opleiding van ouders: 70% van de ouders heeft een MBO en 25 % HBO/WO opleiding. 
 
2.2 De startsituatie van de leerlingen 

 Voorschoolse voorziening 
Ongeveer 85% van de leerlingen in groep 1 en 2 is voor een korte of een wat langere periode naar de 
peuterspeelzaal geweest. Daarvan krijgen we een schriftelijke overdracht. 

 Woordenschat 
De school staat in een gebied dat is aangegeven als taalzwak en de leerlingen hebben een matige 
woordenschat. Bij aanmelding wordt expliciet naar dyslexie bij ouders gevraagd.43% van de ouders 
geeft aan dat er dyslexie of leesproblemen voorkomt in de familie. 
Door thematisch onderwijs, differentiatie en de methode Schatkist creëren we een rijke 
leesomgeving, zijn we bezig met woordenschat, de letterkennis en voorbereidende leesoefeningen. 
Groep 2 heeft één keer per veertien dagen een speciale lettermorgen. 
In groep 3 wordt veelal thematisch gewerkt; als leidraad wordt de 2e maanversie van Veilig Leren 
Lezen gebruikt. Mogelijke risicolezers in groep 3 en 4 worden vanaf de aanvang van het schooljaar op 
basis van pre-teachting en re-teaching in de klas extra begeleid. Vanaf groep 4 wordt Estafette 
gebruikt en schoolbreed wordt er horizontaal gelezen. Leerlingen oefenen spelling thuis met het 
computerprogramma Bloon en de taalcoördinator heeft een opleiding gevolgd waarbinnen een 
taalbeleidsplan is ontwikkeld. 
 
2.3 Ouderbetrokkenheid 

  Het onderwijsondersteunend klimaat thuis. Ouders zijn bereid te helpen met schoolwerk. 
  Ouders willen graag dat hun kind ‘gezien” wordt, willen van de school korte duidelijke 

informatie en verwachten dat bijzonderheden snel worden doorgegeven. We merken dat 
ouders in de bovenbouw meer gericht zijn op cognitieve vaardigheden als lezen, rekenen en 
spellen en minder waarde hechten aan samenwerken, werkverzorging. Als school moeten we 
goed de cohesie uitleggen tussen bovengenoemde aspecten.  

3. De omgeving van de school 
 
3.1  Centrum jeugd en gezin 
In groep 2 en 7 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek. Zorg voor Jeugd 
Groningen registreert signalen van belemmerende omstandigheden bij opvoeden en opgroeien 
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d.m.v. Verwijsindex risicojongeren. Wanneer er vragen zijn over opvoeden en opgroeien kunnen 

ouders ook terecht bij het Centrum voor jeugd en gezin Slochteren.  

3.2 Passend onderwijs 
Als school zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband 20.01 Groningen. Wij zijn van mening 
dat, waar mogelijk elk kind met welke specifieke ondersteuningsbehoefte, op onze school geplaatst 
moet kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de identiteit van de ouders past bij de identiteit van 
onze school, zoals bij alle aanmeldingen. De criteria staan beschreven in een protocol. Er wordt 
indien nodig toestemming gevraagd om informatie op te vragen bij bv.: de huidige school, de eigen 
orthopedagoog, het Medisch Kinderdagverblijf.  
 
3.3 Orthopedagogische hulp   
De schoolvereniging NoorderBasis heeft een orthopedagoog en een schoolpsycholoog in eigen 
dienst. De school kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als 
een kind uitgebreider getest moet worden. 
 

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

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

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

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

opgenoemd, naast de voornemens die in het bestuurlijk strategisch beleidsplan zijn opgenomen en 

op schoolniveau om uitwerking vragen. We beginnen echter met een analyse van onze opbrengsten. 

3.1 Opbrengsten 

 

 

 

 

 

Als we onze eindopbrengsten SEO van de laatste drie jaar zien dan concluderen we dat2 de 

eindresultaten overeen  komen met de tussenopbrengsten van voorgaande jaren en de entreetoets 

van dezelfde kinderen. De score van 2013 is hoog vergeleken met die van andere jaren. De 

onderdelen taal en rekenen liggen boven de inspectie norm. Het spellen van werkwoorden is 

beneden het gemiddelde . 

De Cito toets werkwoordspelling hebben we in april 2015 opgenomen op onze toetskalender zodat 

we de tussenopbrengsten kunnen analyseren en diagnosticeren om ons onderwijs beter te kunnen 

afstemmen. Ook de opbrengsten van getallen en bewerkingen vallen tegen. We weten niet precies 

hoe dit komt. We gaan de antwoorden hier nog nader op analyseren. Voor studievaardigheden en 

wereldoriëntatie zien we dat studievaardigheden boven dat gemiddelde zit.  

 

 

 

 

                                                           
2
 rood = onvoldoende, geel = risico, lichtgeel = onder gemiddeld, groen = goed, blauw = zeer goed 

Jaar 2013 2014 2015  

Resultaat[1] 539.5 537.2 535,9 
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Ook wat betreft de tussentijdse toetsen hebben we teruggekeken naar de laatste drie jaar. Wat ons 

dan opvalt is, dat de school op lezen boven het landelijk gemiddelde scoort. 

De opbrengsten voor rekenen en spelling vertonen een wisselend beeld.  

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

De komende jaren willen we extra aandacht besteden aan groepsplannen spelling en begrijpend 

lezen (inclusief woordenschat), en bij rekenen aan het automatiseren. 

Over de resultaten op spelling kunnen we het volgende zeggen: in 2015 hebben we als pilot in groep 

4 en 5 de didactiek van ”zo leer je kinderen lezen en spellen” toegepast 

 

3.2 Zelfevaluatie 

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

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

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

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

verschillende onderdelen hebben gescoord: 

 Identiteit Identiteit 4.0 

 Onderwijs leerproces Leefklimaat in de groep 3.6 

  Leerklimaat in de groep 3.5 

  Instructie 3.5 

  Afstemming 3.5 

  Leerstofaanbod 3.3 

  Onderwijstijd 3.9 

 Planmatige ondersteuning Waarnemen en begrijpen 3.5 

  Planmatig handelen 3.1 

  Organisatie en aansturing 3.4 

  Samenwerking met externen 3.5 

Toets groep jan-13 jun-13 jan-14 jun-14 jan-15 

TL 3 29,5 38,3 38.5 49.4 28,3 

  4 60,7 64,6 61.0 64.4 60,9 

  5 73,3 82,4 76 86.5 76,3 

R&W 4 51,5 75,8 56.8 73.4 60,4 

  5 66,7 80,9 79.1 85.4 77,8 

  6 84,7 92,1 85.3 89.5 90,9 

  7 100,9 108,2 100.9 106.2 99,5 

BL 5 25   37.2   32,7 

  6 36,4   38.1   40,6 

  7 46,4   50.1   42,4 

Spelling 4 119,5 123,6 118.3 120.1 125,9 

  5 128,7 129,5 128.5 131.6 129,9 

  6 133 137,1 113.8 118.1 136,6 

  7 138,2 140,2 140.9 139.8 141,5 
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 Schoolcultuur Leefklimaat op school 4.0 

  Werkklimaat op school 3.1 

  Interne communicatie 3.6 

  Visiegericht 3.3 

 Samenwerking met ouders Cultuur 4.0 

  Informeren 3.7 

 Kwaliteitsmanagement Voorwaarden voor kwaliteit 3.7 

  Systeem voor zelfevaluatie 3.6 

 Organisatie management Personeel 3.4 

  Financiën 4.0 

  Huisvesting en voorzieningen 3.3 

  Administratie en procedures 4.0 

 Imago Presentatie 3.5 

  Resultaten onderwijs 4.0 

 

Onze schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is in kaart gebracht 

door middel van deze(zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde 

kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit wordt geborgd en 

ontwikkelpunten worden opgenomen in een meerjarenplanning. Op basis van deze 

meerjarenplanning worden jaarplannen opgesteld. De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 

wordt afgestemd op de veranderonderwerpen van de school. De inzet en betrokkenheid van alle 

belanghebbenden in dit proces is essentieel.  

Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een professionele 

cultuur. Deze is in ruime mate aanwezig maar willen we verder uitbouwen. We gaan werken aan een 

professionele schoolcultuur waarin we met en van elkaar leren en elkaar aanspreken op afspraken en 

verantwoordelijkheden. We gaan meer gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten. De 

schoolleiding creëert een cultuur die initiatieven aanmoedigt en waarin teamleden graag leren. Om 

deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding expliciet op versterking van 

vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking die gericht is op 

kwaliteitsverbetering. We handelen als team vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

zowel opbrengsten als voor processen die hierop van invloed zijn 

Jaarlijks worden activiteiten met dit doel ingepland. Dit is zichtbaar in onze jaarplannen. Een klimaat 

waarin alle belanghebbenden zich positief betrokken tonen op elkaar is in sterke mate van invloed op 

het verandervermogen van de school. 

Integrale benadering 

Gelet op de meerwaarde van de integrale benadering kiezen we er nadrukkelijk voor om de 

persoonlijke ontwikkeling af te stemmen op de schoolontwikkeling. Dat komt tot uitdrukking, 

doordat we de verbinding leggen tussen doelen van de school en de vakbekwaamheid van de 

medewerkers. De persoonlijke ontwikkeling van het team als geheel en van ieder teamlid afzonderlijk 

kan niet los gezien worden van de ontwikkeling van de school. 
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3.3 Tevredenheidsonderzoeken 

De gemiddelde score in onderstaande schema’s hebben de volgende betekenis: 
Gemiddeld 8,2 of hoger: zeer tevreden; 
7,8 tot en met 8,1: goed_ tevreden; 
7,3 tot en met 7,7:  redelijk tevreden; 
6,5 tot en met 7,2:  matig tevreden; 
6,4 en lager: niet tevreden. 
 
In het voorjaar van 2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders gehouden. 

In onderstaand schema staan de uitkomsten. Groep 1 Groep 2 Groep 5 Groep 6 School 

 Ge 
middelde 

Bench 
mark Po 

Omgeving school                                                                          8,4 7,5 

Leerkracht                                                                         8,2 8,0 

Onderwijs 8.1 8,0 

Sfeer  7,8 8,0 

Identiteit  7,7 7,8 

Communicatie  7,6 8,0 

Begeleiding  7,6 7,6 

Algemene ontwikkeling  7,6 8.0 

Sociaal-emotioneel  7,5 7.7 

Voorzieningen  7,5 7,8 

Schoolleiding/ directie  7,3 7,8 

Extra activiteiten 7,3 8.0 

Geledingen  6,9 6,6 
 
Onze conclusie is dat de beleidsmatige communicatie beter zou kunnen en de schoolontwikkeling is 
niet voldoende gecommuniceerd. In november 2014 heeft er een directiewisseling plaats gevonden. 
De nieuwe directeur neemt dit punt mee in haar plan van aanpak. 
We hebben meer aandacht voor de sfeer in de school en organiseren meer schoolbrede projecten. 
We werken in de groepen naast de SOVA lessen structureel aan de sfeer en het nakomen van 
afspraken en nemen alle signalen van ouders serieus. Aandachtspunt voor de school is de evaluatie 
en het terug te koppelen naar betrokkenen. 
Ouders zouden graag willen dat er meer aandacht komt voor de diverse talenten van leerlingen en 
dat leerlingen die goed kunnen leren meer worden uitgedaagd. Intussen is de professionalisering van 
de leerkrachten op dit gebied gestart en wordt er door de IB-er een protocol opgesteld. 
Als laatste zijn ouders niet tevreden over de hoeveelheid extra activiteiten die worden 
georganiseerd. In samenspraak zou gekeken kunnen worden hoe vaak er iets georganiseerd 
moet/kan en alle activiteiten die wel worden georganiseerd ook richting de ouders en de leerlingen 
benadrukken. Waar mogelijk ouders of leerlingen laten meedenken over de vormgeving en/of 
organisatie. 
 
In februari 2014 zijn er tevredenheidsonderzoeken onder onze medewerkers en onder onze 

leerlingen van groep 6 t/m 8 uitgevoerd. Het medewerkers tevredenheidsonderzoek:  

 Ge 
middelde 

Bench 
mark Po 

Algemene tevredenheid 
werk 

9,3 8,3 

Sfeer 9,3 8,2 
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Inhoud van het werk 8,7 8,2 

Werkomstandigheden 8,7 7,6 

Onderwijs 8,5 8,1 

Communicatie 8,5 7,5 

Samenwerking op de 
school 

8,4 8,2 

Persoonlijke ontwikkeling 8,3 7,3 

Gesprekscyclus 8,3 7,3 

Directeur 8,3 7,7 

Identiteit 8,2 7,5 

Orthopedagogische 
ondersteuning 

8,0  

Bovenschools 
management 

8,0 6,2 

Werkdruk 7,5 5,3 

Kantoor in Noordhorn 7,1  

Arbeidsvoorwaarden 6,9 5,9 

 
Onze conclusie is dat op de meeste onderdelen de medewerkers zeer tevreden zijn. Met betrekking 
tot de werkdruk is er een risico. Ook de mate waarin een collega invloed heeft op de gang van zaken 
is een indicator. In 2015 heeft de school werkmiddagen ingevoerd. Deze worden als nuttig en zinvol 
ervaren. Het team waardeert het dat signalen over werkdruk serieus worden genomen, ook al 
kunnen ze niet allemaal worden opgelost. Door vaker informatie te verspreiden via interne memo’s is 
het aantal vergaderingen omlaag gebracht en ontvangt iedereen toch de juiste informatie.  
 
Het leerling tevredenheidsonderzoek  

 Ge 
middelde 

Bench 
mark Po 

Leerkracht 9,6 8,9 

Identiteit 9,0  

Onderwijs en toetsen 8,5 8,5 

Sociaal-emotioneel 7.7 8.6 

Extra activiteiten 7.3 8.5 

Sfeer 7,2 8,2 

Informatie en inspraak 7,1  

Voorzieningen 7,0 8,8 

 
Bij de deze uitkomsten vielen vooral de percentages die gingen over pesten op. Deze komen niet 
overeen met onze waarneming en registratie. Sinds de invoering van de kanjertraining is zowel de 
frequentie als de heftigheid van de incidenten afgenomen. Dit wordt bevestigd door de ervaringen 
van de contactpersoon. Uitgangspunt is (en blijft) dat elk signaal over pesten serieus moet worden 
genomen en wordt teruggekoppeld naar de betrokkenen. We geven aandacht in de groepen voor het 
beleven van pesten versus plagen/klieren. We kunnen nog wel meer aan de “speelkwaliteit” van de 
leerlingen werken. 
Het is belangrijk dat we de leerlingen in een vroeg stadium betrekken bij de organisatie van 

activiteiten in de groepen en schoolbreed. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid. We kunnen de 

leerlingen uitleggen waarom we zo werken als we doen en de goede zaken benoemen. Onze kansen 

liggen bijvoorbeeld bij de organisatie van de Koningsspelen, de rekendag, tutorlezen en projecten. 

We besteden meer aandacht aan de communicatie met de leerlingen en bekijken in het schooljaar 

2015-2016 de mogelijkheid van het organiseren van een leerlingenraad. 
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3.4 Inspectie 

In 2014 bezocht de onderwijsinspectie onze school voor het laatst. 

Uit het rapport blijkt dat de inspectie tevreden was over de opbrengsten, de kwaliteitszorg en dat 

de zorg en begeleiding sterk was verbeterd. Verbeteringen zijn volgens de inspectie nodig op het 

gebied van de kwaliteit van de analyses. Dat is een ontwikkelpunt voor de school 

In het laatste hoofdstuk van dit schoolplan komen ze terug.  

4. Onderwijskundige vormgeving 
In de onderbouw wordt gewerkt vanuit de principes van het ontwikkelingsgerichte onderwijs. 
Met een beredeneerd leerstofaanbod in groep 1, 2 en 3 wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling en 
door thematisch onderwijs een rijke leeromgeving gecreëerd. Kinderen leren 21e eeuwse 
vaardigheden door communiceren, samen werken, initiatief nemen, onderzoek, redeneren en 
problemen op te lossen. Er wordt gewerkt aan het voorstellingsvermogen en de creativiteit. 
We hanteren leerlijnen voor de volgende gebieden: taal- en gespreksactiviteiten, beginnende 
geletterdheid, rekenen en wiskunde, spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten en 
voor de fijne en grove motoriek. Er wordt gewerkt met de methode Schatkist. In groep 3 krijgt het 
leesonderwijs een vervolg, waarbij door middel van differentiatie zowel recht gedaan wordt aan de 
snelle lezers als aan de kinderen die moeite hebben met het leren lezen; als leidraad wordt de 
methode Veilig Leren Lezen gebruikt. 
Vanaf groep 4 wordt gewerkt aan de hand van methodes. 
 
 
Matrix methodes GBS de Wiekslag 

Leergebied Methode Aan- 
geschaft 

Opmerkingen/ 
knelpunten 

Vervangen 
Wanneer 

Bijbelonderwijs Levend Water   4x  keer per week wordt er een 
bijbelverhaal verteld.  

 

Rekenen en 
Wiskunde 

Schatkist (groep 1-2) 
Pluspunt  

2004 
2011 

Schatkist wordt aangevuld / 
vervangen 

2016 
2020 

Nederlandse taal Schatkist (groep 1 en 2) 
Taal in Beeld (4-8) 

2004 
2008 

Schatkist wordt aangevuld 
/vervangen 
Taal in beeld wordt vervangen 

2016 
 
2017 

Aanvankelijk 
lezen 

Veilig leren lezen (3) 2011   

Begrijpend lezen Lezen in beeld (4-8) 2010 We zijn niet tevreden over de 
resulaten.Hoe krijgenwe het 
niveau van begrijpend lezen 
omhoog. 

2019 
 
 

Studerend lezen Estafettelezen (4)  Estafette lezen wordt  in groep 
4 ingezet. 

 

Spelling Spelling in Beeld  
Zo leer je kinderen lezen 
en spellen 

2009 We waren niet tevreden over 
de resutaten. In 2014-2015 
werkten we, als pilot in groep 
4/5 met de aanpak: zo leer je 
kinderen lezen en spellen.  

2018 

Schrijven Pennenstreken 2004 Het handschrift en  verzorging 
van het leerlingenwerk in het 
algemeen is matig 
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5. De ondersteuning van de leerlingen 
De ondersteuning van leerlingen kenmerkt zich op onze school door handelingsgericht arrangeren. 

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

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

samenwerkingsverband passend onderwijs waar onze school deel van uit maakt: Groningen 20.01. 

Onder basisondersteuning verstaan wij ‘ Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel 

van preventieve en licht curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur 

planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende 

ketenpartners, uitvoert.’  

Basisondersteuning is op onze school structureel beschikbaar. In ons schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) is dit concreter uitgewerkt. Hieronder geven we daarvan een samenvatting.  

Uitwerking basisondersteuning 

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

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

kernindicatoren.  

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

de schoolvereniging NoorderBasis; 

 Wij bieden een veilig schoolklimaat. 

 Wij hebben afspraken over het aanbod en hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie. Voor 

leerlingen met een vermoeden van ernstige rekenproblemen volgen we de aanwijzingen in de 

methode Pluspunt.  

Engels Hello World (7-8) 2008   2017 

Aardrijkskunde Geobas 2015 Implementeren van de nieuwe 
methode 

2024 

Geschiedenis 
stromingen 

Brandaan 2011 Icl. staatsinrichting en 
geestelijke stromingen  

 

Natuur incl 
techniek  

Leefwereld 2000 We gaan ons oriënteren op een 
nieuwe methode.  

2016 

Bevordering 
sociale 
redzaamheid, incl 
verkeer 

Verkeersexamen en  
verkeerseducatieve 
producten.(VVN) 

   

Burgerschap en 
sociale integratie 

Soc/emot kanjertraining 2013 
 

Jaarlijks:schoolbrede aanpak en 
afspraken blijven borgen en het 
volg-adviessysteem invullen 

 

Zintuiglijke en 
lichamelijke  
oefening 

Basislessen 
bewegingsonderwijs 

 Als aanvulling wordt er ook 1x 
per maand gewandeld 

 

Beeldende / 
kunstzininge 
vorming)   

Ideeënboeken hand- en 
tekenvaardig. 
Eigen verzamelde ideeën  

 We gaan een doorgaande lijn 
opstellen op  basis van leerlijn 
kunstzinnige oriëntatie 

2017 

Muziek Muziek moet je doen   De methode is verouderd.We 
gaan ons oriënteren op een 
andere. 

2016 
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 Wij hebben afspraken over onderwijsprogramma’ s en leerlijnen die zijn afgestemd op 

leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. Implementatie van het 

hoogbegaafdheidsprotocol vindt plaats in 2015/16.  

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

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

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

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

gedragsproblemen;  

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

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

ketenpartners kan bieden. 

 

Planmatig werken  

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

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

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

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

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

afgesproken, inclusief een normeringstabel. 

De toets gegevens worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en vormen de basis voor 

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

leerlingen. Het effect van deze afstemming wordt structureel geëvalueerd in een cyclisch proces van 

observeren, signaleren, analyseren, plannen en evalueren. Twee keer per jaar wordt over de 

voortgang van het onderwijs gerapporteerd aan het bestuur. 

Extra ondersteuning 

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

basisondersteuning overstijgen’  

Extra ondersteuning moet maatwerk zijn, toegesneden op vragen als: Wat heeft deze leerling nodig,  

wat heeft de leerkracht nodig, wat heeft de school nodig, welke ondersteuning hebben de ouders 

nodig? Soms gaat het om ondersteuning in een andere onderwijssetting, bijvoorbeeld SBO, SO of 

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

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

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

extra ondersteuning. 

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

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

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

Kortheidshalve verwijzen we hier naar dit document. 

6.  Personeelsbeleid en professionalisering 
De medewerkers zijn de ruggengraat van NoorderBasis en de Wiekslag. Door samenwerken en 

autonomie versterkt de leerkracht zijn aandeel in het proces naar passend onderwijs.  

Het ondernemerschap op alle fronten wordt gestimuleerd om de binding met het proces levend te 

houden. Het beleid van NoorderBasis kenmerkt zich daarbij door aandacht voor de persoonlijke 
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professionalisering van het personeel op individueel, team- en NoorderBasisniveau. Daarom nemen 

we ook in de komende jaren deel aan de workshops delen is vermenigvuldigen en medewerkers 

maken individueel een keuze uit het bovenschools cursusaanbod. Hierdoor kan het personeelslid 

optimaal functioneren en werken aan de pedagogische opdracht van de school.  

 

In 2016 wordt het nieuwe inspectiekader van kracht en wordt van scholen gevraagd dat zij 

systematisch werken aan de ontwikkeling van leerkrachtgedrag met behulp van een gevalideerd 

instrument. De vaardigheidsmeter instructiegedrag van Cadenza is zo’n instrument. De Wiekslag 

werkt al een aantal jaren met dit instrument en alle leerkrachten zijn gecertificeerd. 

In 2015 wordt de huidige directeur getraind in het objectief observeren, om instructiegedrag zelf te 

meten en te beoordelen, om zo grip te krijgen op de kwaliteit van het lesgeven. 

Door te werken met deze webbased vaardigheidsmeter hebben we het functioneren van alle 

leerkrachten op de Wiekslag overzichtelijk in beeld en kunnen we scholing en ontwikkeling koppelen 

aan die vaardigheden die aanscherping verdienen. 

 

6.1 Schoolontwikkeling  

Om ons te blijven ontwikkelen gaan we maatjes leren, collegiale consultatie met als motto lesgeven 

doe je alleen en leren doen we samen.  

Het ondernemerschap neemt een belangrijke plaats in bij de ontwikkeling van de medewerker. In het 

kader van ondernemerschap is het belangrijk dat de medewerker kan experimenteren in het proces 

van ontwikkeling. Dit geldt voor zijn persoonlijke ontwikkeling in relatie met de schoolontwikkeling. 

Van belang is een kritische houding te hebben naar de eigen leerstijl en het leerproces.  

Een aantal leerkrachten gaan een master SEN module gedrag volgen. Als school gaan we ons de 

komende jaren professionaliseren in het geven van onderwijs aan meer en hoogbegaafde leerlingen, 

gaan we werken aan brede talentontwikkeling en gaan we apps op i-pads gebruiken als hulpmiddel 

voor instructie en goed onderwijs. Daarnaast willen we de Cultuur subsidie aanvragen. 

 

6.2 Persoonlijke ontwikkeling. 

Wij stimuleren het nemen van de eigen regie. De afspraken m.b.t. de persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers worden beschreven in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).  

Integraal wordt de komende jaren ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers 

organiseren door het uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden feedback. Ook 

schrijven ze met behulp van Integraal hun persoonlijk ontwikkelingsplannen en geven ze de 

gesprekkencyclus vorm. Voor de functies schoolleider, interne begeleider en leerkracht zijn er 

vragenlijsten die de vereiste vakbekwaamheid beschrijven. De inhoud van deze 

competentievragenlijsten en de vragenlijsten schoolontwikkeling is op elkaar afgestemd. De 

vragenlijsten zijn ook afgestemd op de standaarden voor leerkrachten en schoolleiders. 

6.3 Vakbekwaamheidsdossier  

Elke medewerker beschikt over een vakbekwaamheidsdossier. Dit is te onderscheiden van het 

personeelsdossier of maakt daar onderdeel van uit. Het personeelsdossier is het zakelijk dossier van 

het bevoegd gezag. Het vakbekwaamheiddossier is het dossier van de werknemer, gericht op de 

persoonlijke ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de werkgever. Het 

vakbekwaamheiddossier bevat naast gegevens van de betrokkene in ieder geval een beschrijving van 

opleiding, ontwikkeling en ervaring, een overzicht van competenties, plan voor de persoonlijke 

ontwikkeling en verslagen van gesprekken rondom de persoonlijke ontwikkeling. Binnen ParnasSys-

Integraal gaan medewerkers hun vakbekwaamheid-dossier aanleggen. 
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7. Beleidsvoornemens 
SBP= Strategisch beleidsplan   SP= Schoolplan  

Nr. Doel Bron 
SBP 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1 De directeur voldoet aan de 
competenties van het 
Schoolleidersregister (zie functieboek), zij 
heeft zich geregistreerd en werkt 
aantoonbaar aan haar verdere 
professionalisering. 

SBP 2015-2019, 
punt 1.1 

x x x x 

2 We hebben een actueel 
ondersteuningsprofiel. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 2.2 en SP. 
H5  

x  x  

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

SBP 2015-2019, 
punt 3.5 en SP. 
H6 

x x 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 

 

x 
 
 
 

 

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

SBP 2015-2019, 
punt 3.10 en SP. 
H6   

x x x x 

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

SBP 2015-2019, 
punt 5.2; 
SP.H4 

x x x x 

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

SBP 2015-2019, 
punt 5.3; SP.H4 

x x x x 

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

SBP 2015-2019, 
punt 5.4 

x x x x 

8 Onze school gebruiken we 
vaardigheidsmeter instructiegedrag op 
een constructieve manier  

SP. H6  x x x x 

9 De zorg wordt planmatig uitgevoerd, 
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld; 
dit conform het toezichtskader van de 
inspectie 

SBP 2015-2019, 
punt 5.9 

x x x x 

10 Onze school heeft beleid voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.  

SBP 2015-2019, 
punt 5.10  
en SP.H5  

x x x x 

11 De school heeft een taalbeleidsplan en 
werkt  met  groepsplannen begrijpend 
lezen en spelling 

Taalbeleidsplan 
SP. H2 

x x x  

12 We hebben de nieuwe methode 
Aardrijkskunde geïmplementeerd 

SP. H4 x    

13 Elke leerkracht kan het aanleren van de 
21e eeuwse vaardigheden toepassen in 
de  lessen 

SP. H3 x x x x 
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14 De school heeft ervaring opgedaan in  i-
pad onderwijs  

Sp.H3 x    

15 We hebben een nieuwe  methode natuur 
en techniek 

SP. H4  x   

16 Op onze school is een veilig klimaat,  we 
leren soc. vaardigheden aan , werken  
preventief en curatief met de 
kanjertraining aan de soc. vaardigheden 
en het kanjervolgsysteem. 
De leerkrachten halen hun  licentie (C) 

SP.H3  x   

17 Er is een doorgaande lijn kunstzinnige 
oriëntatie  en een cultuurbeleidsplan 

SP.H3 en 6   x  

18 De school werkt structureel d.m.v. school 
brede projecten aan een rijke 
leeromgeving en sfeer  

SP. H3 x x x x 

19 We hebben een  leerlingenraad SP.H3  x   

20 HGW: De kwaliteit van de analyse van 
toetsgegevens  is voldoende 

Taalbeleidsplan 
en  SP.H3 

x    

21 Onze school werkt  met collegiale 
consultatie  

SP.H3 en 6   x x x x 

22 We hebben Schatkist aangevuld SP. H4  x   

23 Leerkrachten gebruiken  i-pads  als 
hulpmiddel voor adaptief onderwijs,  

SP.H6  x   

24 De school  heeft een leerlijn digitale 
geletterdheid  waarin o.a. aangegeven  
wordt wat handige site’s zijn om 
informatievaardiger te worden  

SP.H6   x  

25 We hebben als school afspraken, 
materialen  en  een doorgaande lijn  voor 
het  automatiseren/ memoriseren  

Reken 
beleidsplan 

x    

26 De school werkt structureel aan PR, 
imago en werving van nieuwe leerlingen 

SP.H3 x x x x 

27 We hebben een nieuwe methode taal  SP.H4  x   

28 We hebben een  nieuwe methode  Engels  SP.H4   x  

29 Het onderwijs op onze school is 21ste 
eeuws proof;( samenwerken, 
communiceren, sociale en culturele 
vaardig heden, ICT geletterdheid, 
probleemoplossend vermogen, 
creativiteit, kritisch denken ) 

    x 

30 De school werkt aan brede 
talentontwikkeling 

    x 

31 De school heeft het taalbeleidsplan 
geëvalueerd :De Wiekslag staat bekend 
al een lezende school 

Taalbeleidsplan   x  

32 De school heeft  een nieuw rapport      x 
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