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Hoofdstuk 0: Voorwoord en Samenvatting 
 
 

0.1 Voorwoord  
Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023. Het geeft op hoofdlijnen weer 

➢ Waarvoor onze school en ons onderwijs staat; 
➢ Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen; 
➢ Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen. 

 
We hebben het opstellen van ons nieuwe schoolplan benut om vanuit de huidige stand van zaken onze 
doelen voor de komende periode te formuleren. 
Teamgerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team en met ouders besproken. Door het brede 
draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor 
we gesteld worden. Dit schoolplan houdt ons bij de les en geeft de richting aan van onze 
schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.  
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is 
vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de 
samenstelling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt 
geweest.  
 

 

0.2 Samenvatting op hoofdlijnen  
Vanuit de huidige situatie staan wij als school voor uitdagingen. Het leerlingenaantal loopt terug door 
algehele krimp waardoor de beschikbare formatie minder wordt en we ons onderwijs anders moeten 
inrichten. Naast de terugloop in leerlingaantallen, is er ook een duidelijke terugloop in beschikbare, 
kwalitatief goede leerkrachten.  
De kwaliteit van ons onderwijs willen we ondanks deze gegevens, hooghouden en aansluiten bij de 
huidige inzichten over goed onderwijs. Handelingsgericht werken en het effectief inzetten van ICT als 
ondersteuning van ons eigentijds onderwijs zijn hierin speerpunten. 
Binnen het handelingsgericht werken vallen het verder focussen op het opbrengstgericht werken, 
ouderbetrokkenheid en (mede)eigenaarschap van leren door onze leerlingen. 
De keuze voor deze speerpunten past bij onze school, omdat deze goed aansluiten bij eerder 
ingezette ontwikkelingen binnen de Ds. Hasperschool.  
Binnen en/of naast de speerpunten is er ruimte voor verschillende doelstellingen, waarover meer te 
lezen is in hoofdstuk 5. 
We kijken vooruit vanuit een situatie waarin uitdagingen voor de toekomst duidelijk aanwezig zijn, 
maar zijn wel positief gestemd. Deze doelstellingen kunnen worden behaald met een professioneel 
team, dat met een hart voor onderwijs, zich hiervoor wil inzetten. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 

1.1 Context en aanleiding 
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal 
in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan 
is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. Ons 
schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 
 
 

1.2 Doel en functie 
Het schoolplan 2019-2023 is het beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 3 
belangrijke vragen:  

• Waar staan we nu als school (positiebepaling)?  

• Waar willen we naar toe met onze school (schoolontwikkeling)?  

• Welke ambities hebben we voor de komende periode? 
Daarmee is duidelijk dat het schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze 
schoolontwikkeling op de middellange termijn.  
De functie van het schoolplan is meerledig:  

• Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas)  

• Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording)  

• Ondernemingsplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn)  

• Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg)  
 

 

1.3 Bestuursbeleid 
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft 
ons schoolplan op school specifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau. 
Tegelijkertijd worden in het schoolplan ook school specifieke beleidsvoornemens opgenomen.  
 

 

1.4 Vaststelling en instemming 
Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 
van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, 
conform art. 10 van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
De formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan” zijn als bijlage toegevoegd. 

 
 

1.5 Integraliteit en samenhang 
Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan 
schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de 
verschillende beleidsvoornemens. 
Inzetten op rendementsverbetering van een specifiek vakgebied betekent interventies bij 
verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire proces): leerstofaanbod, 
leertijd, opbrengsten, leerkrachtvaardigheden. Maar het kan ook invloed hebben op aspecten van 
het personeelsbeleid (bijvoorbeeld scholing), het financiële beleid (inkoop expertise, aanschaf 
lesmateriaal) en het kwaliteitsbeleid (borging, systematisch evaluatie van processen en leerling-
resultaten). In hoofdstuk 6 geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat 
ons daarbij met name om de samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 
WPO) beschreven wil zien in het schoolplan: Onderwijskundig beleid, het Personeelsbeleid en het 
stelsel van Kwaliteitszorg. 
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1.6 Op hoofdlijnen 
Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven, waar onze school voor staat 
(schoolprofilering), waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil 
bereiken. Het schoolplan als richtinggevend document leent zich slechts deels voor een vertaling in 
operationele doelen. Voor een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en de planning verwijzen 
wij naar onze schooljaarplannen. Daarin vindt de vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons 
schoolplan. 
 
Leeswijzer  
Het schoolplan kent de volgende indeling: 
Deel 1. Missie / visie (hoofdstuk 2) 

a. Wat is de bestuurlijke missie en visie?  
b. Wat betekent dit voor onze missie en visie op schoolniveau?   
c. Wat willen we bereiken in de komende vier jaar, hoe maken we dit zichtbaar?  

Deel 2: Huidige situatie (hoofdstuk 3 en 4) 
a. Wat is de onderwijskundige context (o.a. leerling-populatie, omgeving en trends)?  
b. Hoe staan we ervoor? Wat zijn onze resultaten, hoe waarderen anderen onze school? 

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

onderwijsleerproces, ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 
professionalisering, externe contacten, etc.) en wat is het bestuurlijk beleid t.a.v. deze 
onderdelen?   

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

we de komende jaren aan werken om onze missie te verwezenlijken?   
b. Wat zijn onze doelen voor de komende 4 jaar, ondergebracht in een 4-jarenplanning met 

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

1.7 Verwijzing  
Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd 
beleid in bestaande documenten zullen we in het schoolplan volstaan met een verwijzing naar deze 
documenten. Deze documenten zijn een nadere uitwerking van dit schoolplan. Feitelijk derhalve 
bijlagen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar 
door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
Voor een overzicht van deze documenten zie Hoofdstuk 7: Verwijzingen. 
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Hoofdstuk 2: Missie en visie 
 

 

2.1 Levensbeschouwelijke identiteit 
De Ds. Hasperschool is een protestants christelijke basisschool. Dit betekent voor ons dat de Bijbelse 
boodschap iets te vertellen heeft. Respect, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, eerbied voor het 
leven, zorg voor de zwakkere en er ‘voor elkaar zijn’, zijn voor ons kernbegrippen. Wij besteden in ons 
onderwijs dagelijks aandacht aan de Bijbelse verhalen en haar doorvertaling naar vandaag. 
Bij ons op school wordt dan ook elk kind godsdienstige vorming aangeboden. Van de ouders van de 
kinderen verwachten wij dat zij het christelijke karakter en de doelstellingen van onze school 
onderschrijven, dan wel respecteren. 
Hierbij leven wij in een multiculturele samenleving. We willen de kinderen hiermee kennis laten 
maken, om zo wederzijds begrip te bevorderen. We willen de leerlingen leren, dat andere 
overtuigingen ook waarden vertegenwoordigen. Respect en begrip voor elkaar zijn nodig als basis om 
samen te leven. 
 

 
2.2 Bestuurlijke kernwaarden en missie   
De christelijke identiteit  
PCBO Leeuwarden e.o. is een stichting voor protestants christelijk basisonderwijs. Het bestaansrecht 
is gelegen in deze identiteit, welke de basis en een bindend element vormt voor het onderwijs op 
onze scholen. Onze normen en waarden baseren we op de “Tien Woorden” die dienen als richting 
gevers. We laten ons vanuit de Joods-Christelijke traditie inspireren door de Bijbelverhalen, verhalen 
over God en mensen die we gebruiken als leer- en spiegelverhalen. Hierin worden we opgeroepen 
betrouwbaar nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we in een bezield verband samenleven in 
onze schoolorganisaties en de kinderen een brede vorming bieden en begeleiden en houvast geven 
om te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Met oprechte aandacht willen we 
voor elke leerling betekenisvol zijn.  
Onze woorden hierbij: Door zijn, zien en gezien worden ervaar je verbinding. Je wordt bij naam 
gekend!  
 
De missie van PCBO Leeuwarden e.o.  
Onze missie richt zich op een combinatie van twee belangrijke eenheden: onze identiteit en de 
toekomst van onze leerlingen. Daarbij werken we vanuit onze innerlijke kracht (onze identiteit, onze 
visie en onze expertise) die we omzetten in externe kracht (onze kwaliteit). Beide krachten worden 
ingezet voor het beste onderwijs, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale 
mogelijkheden.  
Dat onze identiteit de kwaliteit van onze scholen versterkt, is zichtbaar in de vijf sterk onderling 
samenhangende dimensies: de levensbeschouwelijke, de pedagogische, de onderwijskundige, de 
maatschappelijke en de organisatorische.  
Onze missie luidt: Identiteit en kwaliteit versterken elkaar voor het toekomstperspectief van onze 
leerlingen!  
 
De visie van PCBO Leeuwarden e.o.  
Onze missie is uitgewerkt in een visie waarmee we aangeven hoe we vanuit onze identiteit 
verbinding zoeken met ontwikkelingen vanuit de samenleving en welk perspectief we daarmee willen 
realiseren.  
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere aanbieder van primair onderwijs. Zij geeft hoogwaardig, innovatief 
en gedegen onderwijs vanuit een christelijke identiteit, waarden gedreven en met aandacht voor de 
talenten van ieder kind. Het hebben van hoge verwachtingen en realiseren van kansengelijkheid zijn 
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daarbij een belangrijk startpunt. Nieuwe uitdagingen worden benut voor het beste onderwijs in een 
inspirerende en veilige omgeving. De organisatie is een betrouwbare partij voor zowel ouders, leerlingen, 
personeel, partners en andere stakeholders waarmee wordt samengewerkt.  

Dus: Optimaal onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, oog voor talent en oprecht aandacht 
voor iedereen!  
 
De kernwaarden van PCBO Leeuwarden e.o.  
Onze visie en identiteit vertalen we in de volgende kernwaarden:  
1. Betrouwbaar  

Een belangrijke waarde voor ons handelen is betrouwbaarheid; dit vertaalt zich in integriteit en 
zorg en aandacht voor elkaar (solidariteit), maar ook in een kwaliteitsgarantie voor goed 
onderwijs. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  

2. Kwaliteit  
We zijn continue op zoek naar het beste. Met oog voor de gemeenschap en haar eigenheid 
werken we daar goed samen met relevante partners. De onderwijscontext is optimaal en passend 
bij de visie op onderwijs.  

3. Professioneel  
Er wordt gericht gewerkt aan professionalisering van medewerkers en een professioneel klimaat.  

4. Verbinding  
Energie die bestaat tussen mensen als ze zich oprecht gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, 
wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel.  

5. Gastvrij  
Positief, hartelijk en warm in het onthalen van kinderen, ouders, medewerkers, gasten, relaties en 
stakeholders; het zich kunnen verplaatsen in de ander; welkom voelen; gezien en serieus 
genomen worden.  

6. Verwondering  
De verwondering is het begin van de wijsheid. In de verwondering worden ‘de dingen’ 
betekenisvol. Wij bieden hiertoe ruimte en context en stellen trage vragen.  

 
Het motto van PCBO Leeuwarden e.o.  
Onze missie, visie en kernwaarden willen we kernachtig weergegeven in het volgende motto:  
 

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken! 

 
 

2.3 Missie en visie van onze school 
Onze huidige missie hebben wij als volgt geformuleerd: 
 

‘Onderwijs op maat met oprechte aandacht voor ieder kind’. 
 

Deze missie is een verwoording van onze visie op de levensbeschouwelijke, de pedagogische en de 
onderwijskundige identiteit van onze school.  

Daarbij streven wij ernaar dat de Ds. Hasperschool ‘het fundament voor ieders talent’ mag zijn. 

De school doet ertoe! 
Elk kind leert veel op school. Hierbij onderscheiden wij de leervakken, de sociale vorming, de creatieve- 
en de motorische ontwikkeling. Op al deze terreinen willen wij het maximale uit het kind halen, omdat 
we recht willen doen aan de verschillen in talenten van de leerlingen. Dit stelt hoge eisen aan de 
leeromgeving. Deze moet rust, duidelijkheid en uitdaging bieden. 
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De visie van onze school kan worden samengevat met de volgende kernwoorden: 
 Waarde(n)vol  Prestaties 
 Vertrouwen  Differentiatie 
 Veilig  Uitdagend 
 Respect  Structuur 
 Openheid  Plezier 

 
Deze visie vormt de basis voor het onderwijs op onze school. Wij proberen de kernwoorden iedere dag 
opnieuw gestalte te geven. 

 
Visie op pedagogische identiteit 

Veiligheid 
Daar waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De Ds. 
Hasperschool wil voor alle kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn, waar de kinderen zich thuis 
voelen en zich geborgen weten. 

Wij zijn dan ook erg kritisch naar de leeromgeving van de leerlingen. Elk kind moet vertrouwen hebben 
in zichzelf en zijn mogelijkheden en dit kunnen opbouwen. Dit betekent dat wij elk kind accepteren zoals 
het is. 

Hierbij hanteren wij wel grenzen. De grens ligt daar, waar de vrijheid van de één de ontwikkeling van de 
ander in de weg staat. Veiligheid bieden betekent voor ons ook het aanreiken van een heldere 
werkstructuur. In ons onderwijs vinden wij het belangrijk, dat elk kind weet wat er verwacht wordt en 
op welke wijze deze verwachtingen gerealiseerd kunnen worden. 

Respect 
Vanuit de waarden van ons christelijk geloof en onze opvattingen over hoe mensen met elkaar omgaan, 
verwachten wij dat iedereen respect voor elkaar heeft. Deze houding verwachten wij van leerlingen, de 
leerkrachten en ouders. Voor respect is begrip voor en kennis hebben van elkaars waarden en normen 
nodig. Hier besteden wij veel aandacht aan.  

Communicatie 
Leerlingen, ouders, activiteitencommissie (AC), medezeggenschapsraad (MR), klankbordgroep (KBG) en 
het team maken samen de school. Een goede samenwerking is hierbij noodzakelijk. Wij hechten veel 
waarde aan een open en oplossingsgerichte communicatie. De school wil hierbij laagdrempelig zijn voor 
leerlingen en ouders. In hoofdstuk 7 van deze schoolgids ‘Contacten en communicatie met ouders’ kunt 
u lezen hoe wij aan dit onderwerp op onze school invulling geven. 

Kanjerschool  
Als team hebben we vanaf 2010-2011 de scholing van de Kanjertraining gevolgd. Sindsdien is de Ds. 
Hasperschool een zogenaamde ‘Kanjerschool’.   
De Kanjermethode is een krachtige lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Door de verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de 
ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en 
conflicten op een goede manier op te lossen. 
Dit zijn de pijlers waarop de Kanjertraining is gebaseerd: 
 
We vertrouwen elkaar 
We helpen elkaar 
We werken samen 
We hebben plezier 
We doen mee 
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Naast onze kernwaarden hanteert de Ds. Hasperschool de volgende school specifieke 
uitgangspunten:  
 

a. Kwaliteit  
Op de Ds. Hasperschool toetsen we onze kwaliteit aan onze eigen visie en aan het 
toezichtkader van de inspectie. We doen dit in een cyclisch proces van plannen, uitvoeren, 
evalueren en bijstellen. We realiseren goede opbrengsten zowel op cognitieve als sociale 
vaardigheden. Onze resultaten liggen minimaal op het landelijk gemiddelde in vergelijking met 
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Onze ouders en leerlingen zijn tevreden 
over ons geboden onderwijs en ons schoolklimaat. 

b. Professionaliteit  
Op de Ds. Hasperschool werken we optimaal samen aan het realiseren van de doelen van onze 
school als geheel. Ons team is onder andere deskundig op het gebied van de Kanjertraining en 
het begeleiden van leerlingen op verschillende niveaus. Wij werken handelingsgericht om 
hiermee zo goed mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. 
We vergroten onze deskundigheid voortdurend door scholing en door collegiaal leren. 

c. Eigenaarschap van leren  
Op de Ds. Hasperschool hebben leerlingen de mogelijkheid om ook eigen leerdoelen te 
formuleren en hieraan te werken. Hiervoor wordt structureel ELO-tijd ingepland (Eigen Leer 
Ontwikkeling). De doelen worden besproken en geëvalueerd door de leerling en de leerkracht 
in kindgesprekken en krijgen een plek in het portfolio dat iedere leerling op school heeft. 

d. Ouderbetrokkenheid 
Op de Ds. Hasperschool beschouwen we de ouders als partners in de opvoeding. Wij 
communiceren op professionele wijze met ouders. Wij zijn duidelijk in wat wij van ouders 
verwachten en wat ouders van ons mogen verwachten. Wij informeren ouders duidelijk en op 
tijd over zaken aangaande de schoolorganisatie en over de ontwikkeling en begeleiding van 
hun kind.  
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Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
 

 

3.1 Onderwijskundige context  
 

Bestuurlijke context 
 
 

De Ds. Hasperschool maakt deel uit van de vereniging PCBO Leeuwarden 
e.o. Deze vereniging bestaat uit 16 basisscholen die in de gemeenten 
Leeuwarden en Heerenveen gevestigd zijn. Op al deze scholen werken 
professionele onderwijsmensen met grote betrokkenheid én met veel 
plezier aan kennis, vorming en vaardigheden.  
De missie van PCBO: Identiteit en kwaliteit versterken elkaar voor het 
toekomstperspectief van onze leerlingen! 

Voor de uitwerking van de missie en visie van ons bestuur verwijzen wij naar 
het strategisch beleidsplan PCBO Leeuwarden e.o. 
 

Schoolomgeving / 
samenwerking 

▪ Vanaf januari 2013 is de Ds. Hasperschool gehuisvest in een 
multifunctioneel gebouw. 

▪ Medeparticipanten zijn: 

- OBS Akkrum 

- Stichting Kinderopvang Fryslân 
▪ Naast 9 leslokalen en ruimtes voor personeel, directie en intern 

begeleider, beschikt de school over een speellokaal, dat we delen met 
obs Akkrum. Het speellokaal doet tevens dienst als 
gemeenschapsruimte voor beide scholen. 

 

Kengetallen 
leerlingen 

Op 1 oktober 2019 telde de Ds. Hasperschool 154 leerlingen. 

• Geen leerlingen met een allochtone achtergrond.  

• De school staat aan de rand van het dorp.  

• Het leerlingenaantal is de laatste jaren gedaald, dit heeft te maken met 
algehele krimp. Voor de toekomst spreekt de gemeente over een daling 
van het leerlingenaantal naar 127 in de komende 10 jaar. 

• Ongeveer 35% van de ouders in Akkrum en Nes kiest voor onze school, 
dit deelnamepercentage is de laatste jaren behoorlijk stabiel. 

 

Sociale context en 
kenmerken 
leerlingenpopulatie 
 

▪ De meeste leerlingen zijn afkomstig uit Akkrum en Nes. Daarnaast is er 
een aantal ouders uit omringende dorpen dat kiest voor onze school. 

▪ Veel ouders zijn hoog opgeleid. Mede daardoor is de kans op 
(hoog)begaafdheid in de leerling populatie sterk aanwezig. 

▪ Een klein percentage van onze leerlingen komt uit gezinnen met een 
complexe problematiek. 

▪ Ongeveer een derde van de leerlingen is Friestalig. 
 

Onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen 
 
 

Kijkend naar karakteristiek van de leerlingenpopulatie hebben onze 
leerlingen behoefte aan: 

• Rijk en uitdagend aanbod waar talenten worden benut;  

• Gestructureerde duidelijke pedagogische sfeer; 

• Een aanbod dat tegemoetkomt aan de verschillen tussen de leerlingen: 

- Aanbod voor onderwijs op verschillende niveaus 

- Aandacht voor eigenaarschap van leren 

- Aandacht voor het omgaan met elkaar door de Kanjertraining 
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- Aandacht voor een effectieve didactiek 

- Aandacht voor eigentijds onderwijs met gebruik van ICT 
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3.2 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen  
De veranderingen in onze samenleving volgen elkaar snel op. Scholen moeten mee veranderen om 
kinderen voor te bereiden op de toekomstige samenleving. Welke kennis kinderen precies moeten 
bezitten wanneer ze van school afkomen is lastig vast te stellen. Scholen volgen de nieuwste 
ontwikkelingen en willen tevens duurzame onderwijskwaliteit bieden. In onderstaand overzicht zijn 
de trends en ontwikkelingen van de laatste jaren verzameld. Aansluitend hebben wij aangegeven 
welke schoolontwikkelingen bij onze ambities passen en formuleren we hiervoor doelen voor de 
komende schoolplanperiode (zie H. 5). 

 
 

 
Trends en 
ontwikkelingen 
 

 
Relevante items 

 

Autonomie van de 
leerkracht 

• Professionals werken vanuit eigen autonomie en 
verantwoordelijkheid 

• Uitgaan van vertrouwen in het professioneel handelen 

• School geeft ruimte aan de professionals 

• Een opbrengstgerichte cultuur 

• Ontwikkelcultuur 
Toezicht- en 
waarderingskader 

• Verantwoording basiskwaliteit – kwaliteitsgebieden en standaarden 
uit het waarderingskader primair onderwijs 2017 

• Eigen aspecten van kwaliteit 
Leerkrachten 
tekort 

• Leerkrachtentekort en beleidskeuzes bestuur en school: Op dit 
probleem wordt zo goed mogelijk ingespeeld door aantrekkelijk 
werkgeverschap, anders organiseren, opwaardering en scholing 
binnen het functiegebouw alsmede het opleiden van zij-instromers. 
Dit in samenwerking met Pabo ’s, ROC’ s en andere 
opleidingsinstituten. 

• Inzet onderwijsassistenten en stagiaires. 
Burgerschap en 
sociale integratie 

• Doorontwikkeling visie en missie op burgerschap en sociale integratie 
op schoolniveau 

• Doorlopende leerlijn ten behoeve van ontwikkeling vaardigheden bij 
leerlingen 

Vaardigheden die 
nodig zijn in deze 
eeuw 

• Eigen regie nemen, zowel leerlingen als personeel 

• Informatie verzamelen en deze kunnen analyseren 

• Mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken 

• Samenwerken op verschillende niveaus 

• Snel schakelen én aanpassend vermogen 

• Kritisch denken 

• Creatief denken (nieuwsgierigheid, voorstellingsvermogen) 

• Probleemoplossend vermogen 

• Initiatief en ondernemerschap 
De digitale wereld 
in en buiten de 
school 

• Mediawijsheid 

• Digitale geletterdheid 

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

• Leerling- en ouderparticipatie 

• Personeel – waarderend onderzoek, waarderende gesprekkencyclus 
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Eigentijds 
onderwijs 

• Veranderende rol leerkracht 

• Leerling mede-eigenaar van het leerproces 

• Leren zichtbaar maken 

• Ondernemerschap 

• Thematisch onderwijs 

• Projectmatig werken 

• Brede ontwikkeling van kunst, cultuur, expressie, erfgoed   
Integrale 
kindcentra en /of 
brede school 

• Samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen 

• Diverse participanten: onderwijs, welzijn, kinderopvang, 
peuterspeelzaal; bibliotheek, Sportstad Heerenveen, Atelier Majeur,  
muziekverenigingen en andere instellingen 
 

Toekomstgericht 
Curriculum 
 
 
 

• Meer toekomstgericht (voorbereidend op de samenleving van de 
toekomst) 

• Samenhang binnen de vakken en tussen de vakken 
• Verbeterde doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet 

onderwijs en ook tussen de verschillende schooltypen 

 

 
 

▪ Zie ook Strategisch Beleidsplan PCBO Leeuwarden e.o. 

 

 

Beleidsnotities: 

 
Trends en ontwikkelingen voor onze school: 
 
In de komende jaren gaat de IKC-ontwikkeling vanuit rijk en gemeentes en besturen door. Als 
participant in het MFA Akkrum zullen we daar ook onze positie opnieuw in moeten meenemen en 
wellicht de huidige visie herijken. 
 
De ontwikkeling van tienerscholen zou ook voor de Ds. Hasperschool van betekenis kunnen zijn:  
Het kabinet wil dat de overstap van de basisschool naar de middelbare school voor alle leerlingen 
makkelijk is. Soms kan een school met 10-tot-14-onderwijs voor leerlingen een oplossing zijn. 
Leerlingen op de 10-14-scholen krijgen les in een doorlopende leerlijn. Zij stappen niet na groep 8 of op 
hun 12e jaar over. In plaats daarvan blijven ze tot hun 14e jaar op de school. Pas daarna gaan ze naar 
het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij 
hen past, voordat een keuze voor het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. De scholen zijn altijd een 
samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school.  
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3.3 Kwaliteitsprofiel van onze school 
 
 

3.3.1 Opbrengsten  
 

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

- Eindopbrengsten: 
Onze eindopbrengsten waren vorig schooljaar ruim voldoende, evenals het jaar ervoor. De 
totale eindopbrengsten (op basis van 3 schooljaren) worden als voldoende beoordeeld. In de 
jaren ervoor was er wel een zeker risico, door enkele onvoldoende scores, die deels niet 
werden voorzien. Er is twee jaar geleden gekozen voor een andere eindtoets, de IEP toets. In 
januari wordt een analyse gemaakt n.a.v. een oefentoets, zodat gericht ingezet kan worden 
op onderdelen waarop minder goed wordt gepresteerd. Hiermee willen we ‘verrassingen’ 
ondervangen. 

- Tussenopbrengsten: De tussenopbrengsten worden twee keer per jaar in een trendanalyse 
verwerkt. In de afgelopen jaren is de spelling duidelijk verbeterd t.o.v. de voorliggende 
periode. Rekenen heeft blijvend positieve resultaten en ook bij begrijpend lezen zijn de 
resultaten overwegend positief. Wat opvalt is het technisch lezen. Door te kijken naar de 
Drie Minuten Toets (DMT) komt een negatief beeld naar voren. Als naar het tekst lezen (AVI 
toets) wordt gekeken, zijn de resultaten binnen de landelijke normen. We willen blijvend 
aandacht besteden aan het lezen, door oefening en het stimuleren van het (thuis) lezen, 
maar vinden het belangrijker dat teksten in voldoende tempo met voldoende begrip worden 
gelezen dan dat leerlingen zeer snel woorden kunnen lezen. 

 
 

Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten verwijzen we naar de rapportage in de 
trendanalyse die ook is opgenomen in het Schooljaarverslag 2018/2019.  

 
3.3.2 Resultaat zelfevaluatie 

 
In het kader van zelfevaluatie hebben we gekeken naar de belangrijkste conclusies vanuit de door 
ons gehanteerde kwaliteitszorginstrumenten: 

- Verbeterplanning op basis van IK-Zo kaarten; 

- De evaluatie van ons Schooljaarplan; 

- Resultaat SWOT analyse; 
 

Conclusies: 
 
Verbeterplanning op basis van IK-Zo kaarten  
Wat betreft de kwaliteitscyclus m.b.v. de IK-ZO kaarten hebben we recentelijk de domeinen 
Didactisch handelen, Schoolklimaat en veiligheid en Zorg en begeleiding onder de loep genomen. 
De school scoort op deze domeinen voor 90% of meer de hoogste score (++). Dat betekent dus 
dat we de hoge kwaliteit vooral moeten zien vast te houden en daar waar mogelijk nog moeten 
uitbouwen. Een punt van aandacht blijft voor ons goede afspraken te maken over het veilig 
gebruik van internet en social media, zeker nu het aantal devices in onze school wordt uitgebreid. 
 
Schooljaarplan 
Eigenaarschap van leren bij leerlingen  
De leerkrachten voeren structureel kindgesprekken met de leerlingen. Hierin worden samen 
doelen afgesproken voor de komende periode. In het lesprogramma wordt ruimte gemaakt voor 
ELO tijd (Eigen Leer Ontwikkeling). In het portfolio kan hierover meer verteld worden. Hiermee 
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wordt het portfolio ook gebruikt om de leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen 
leerproces. 
De kindgesprekken worden gefaciliteerd door vervanging in de groepen, zodat de leerkracht deze 
uit kan voeren. Door het vaker te doen, merken teamleden dat het minder tijd in beslag neemt 
dan in het vorige schooljaar. 
De rapporten zijn in het afgelopen schooljaar aangepast en zijn grotendeels vanuit 
leerlingvolgsystemen samen te stellen. Het rapport maakt nu onderdeel uit van het portfolio, 
waarmee deze onderdelen samen zijn verbonden tot het rapportfolio. 
Uit evaluatie blijkt dat iedereen tevreden is over de manier van werken en de nieuwe rapporten.   

 
Opbrengstgericht werken  
Binnen het rekenen is de focus nu gelegd op het automatiseren, naast uiteraard de reguliere 
lessen. Door gebruik te maken van Bareka als analyse instrument en bijvoorbeeld het gebruik van 
een effectief programma als Rekensprint, zien we positieve resultaten op dit belangrijke 
onderdeel van het rekenen.  
Het begrijpend lezen laat een steeds constanter beeld zien op schoolniveau, mede door het 
gestructureerde aanbod dat er is. In de bovenbouw is dit aangevuld met lessen Nieuwsbegrip 
schrijven. Er zijn eveneens nieuwe materialen aangeschaft voor het volgende schooljaar. Het 
technisch lezen geeft een wisselend beeld. De DMT laat een beeld zien van onvoldoende tot 
binnen de CITO-normen, de AVI toetsen laten een beeld zien van een leesniveau dat merendeels 
binnen de schoolnormen valt en in ieder geval binnen de CITO-normen. Er is hier wel op ingezet 
via een leesproject. 
Op teamniveau zijn er meerdere inhoudelijke bijeenkomsten geweest. Door dit structurele 
overleg leren we als team van elkaar en kunnen we zoveel mogelijk een lijn door de hele school 
trekken.  
Een deel van de bijeenkomsten is besteed aan het (opnieuw) ontwikkelen van een visie op ICT 
binnen de school. Deze is inmiddels klaar en de verwachting is dat dit voor volgend schooljaar 
resulteert in de aanschaf van nieuwe devices die passen bij de visie van onze school. 
Een belangrijk doel was het behalen van een voldoende score op de IEP eindtoets van groep 8. 
Halverwege het schooljaar zijn er kennismakingstoetsen gemaakt en vanuit de analyse is er een 
plan opgesteld om (individuele) hiaten aan te pakken. De resultaten lagen voor onze school boven 
het landelijk gemiddelde, waarmee de doelstelling is behaald. 
 
Muziek 
Dit jaar is er begonnen met het inzetten van de subsidie die de school heeft ontvangen voor Meer 
Muziek in de klas, oftewel Muziekimpuls. Er is een scan gedaan onder de leerkrachten waarin ze 
konden aangeven, waar ze graag hulp bij wilden wat betreft het muziekonderwijs. Hierin kwam 
naar voren dat ze graag een goede, laagdrempelige methode wilden en meer gereedschap of 
kennis om goed muziekles te kunnen geven. Hierna is al snel besloten om over te gaan tot de 
aanschaf van de digitale methode: 123ZING. 
Muziekcoach Edith Bakker is hierin een grote steun (geweest). Zij gaf afwisselend les in de onder- 
en bovenbouw, waarbij de leerkracht de week daarop de lessen gaf. 
Daarnaast zijn er  Boomwhackers aangeschaft en hebben een aantal leerkrachten gitaarlessen 
gevolgd. Een hoogtepunt in het schooljaar waren de optredens tijdens ‘Hasper ’s got talent’ , een 
talentenshow voor alle kinderen van de school. Tijdens deze avond hebben alle groepen een 
optreden gedaan en hier heeft Edith, waar nodig, hulp geboden. 

 
SWOT analyse 
Het gaat om gegevens die zijn verzameld vanuit het team, de MR-oudergeleding, de 
klankbordgroep en de leerlingenraad. 
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STERKTES 
 
• Oog voor het kind als geheel 

• Goede onderwijsresultaten 

• Sfeer is goed, ook in het team 

• Kanjertrainingen sociale veiligheid 

• Christelijke element / onderscheidend door normen en waarden 

• Ouderbetrokkenheid 

• Kleinschalig 

• Aandacht voor HB 

• 3 taligheid 

• Het gebouw is mooi en ruim, met goede voorzieningen 

 
ZWAKTES 
 
• Werkdruk leerkrachten 

• Tekorten en wisselingen leerkrachten/invallers (zeker bij ziekte) 

• ICT: devices voor leerlingen en leerkrachten 

• Communicatie 

• Hygiëne wc’s 

 
KANSEN 
 
• Concurrentiepositie versterken door eigentijds onderwijs met goede ICT-voorzieningen 

• Inzet communicatiemiddelen 

 
BEDREIGINGEN 
 
• Gebrek aan (kwalitatief goed) personeel 

• Gebrek aan aanwas leerlingen door krimp en gebrek nieuwbouw 

• Concurrentie OBS Akkrum 

 
3.3.3 Waardering Inspectie 

 
Beoordelingshistorie inspectie op: http://www.onderwijsinspectie.nl (laatste beoordeling: 30 
november 2015) 

 
Samengevat: 
CBS Ds. Hasperschool te Akkrum heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie 
handhaaft het basisarrangement. 
• De kwaliteitszorg vindt plaats via een cyclisch proces, waarbij de sterke kwaliteitscultuur 

ervoor zorgt dat het proces van kwaliteitsbehoud en - verbetering een sterk punt is van de 
school. 

• Het aanbod is breed en eigentijds en is aangepast aan de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en visie van de school. 

• De leerlingen zijn goed in beeld en de instructie en verwerking zijn afgestemd op hun 
onderwijsbehoeften. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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• Het schoolklimaat is een positieve basis voor het komen tot leren. Het schoolklimaat krijgt 
gestructureerd aandacht en de leerlingen voelen zich veilig op school. 

• De leerlingen behalen voldoende resultaten, waarbij de leraren verwachten dat de ingezette 
ontwikkelingen deze verder zullen versterken. 

 
3.3.4 Waardering leerlingen en ouders  

• Leerlingen worden ieder jaar gevraagd naar hun bevindingen: 
Ze noemen als kwaliteiten vooral het fijne en veilige schoolklimaat en dat er veel activiteiten 
en uitstapjes zijn 
Ze benoemen geen specifieke verbeterpunten. 

• Ouders worden eens in de 3 jaar geënquêteerd 

• Ze benoemen als kwaliteiten vooral de veiligheid op school, de Christelijke identiteit, de 
goede nieuwsvoorziening naar ouders en de buitenschoolse activiteiten 

• Als verbeterpunten worden genoemd: Het schoolplein (meer groen) en het niet op de hoogte 
zijn van wat oudergroeperingen zoals de MR en de Activiteitencommissie doen. 

 
 
 

Beleidsnotities: 
 

In het kader van te ontwikkelen beleid op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs zijn de 
volgende punten van belang: 
 
Didactisch handelen, Pedagogisch handelen, Educatief partnerschap, Kansengelijkheid, 
Eigenaarschap, Werken vanuit wetenschappelijke kennis, Samenwerken met de omgeving. 
 
Zie voor de uitgebreide toelichting hierop het Strategisch Beleidsplan van PCBO Leeuwarden. 

 
Specifiek voor de Ds. Hasperschool zal eigenaarschap van leren en het gebruik van ICT in ons 
onderwijs aandacht krijgen. De ontwikkeling voor de komende jaren is gericht op: 
 

1. Onderwijskwaliteit, doorgaande lijn in didactiek / instructievaardigheden 
2. Onderwijskwaliteit, vasthouden/verhogen van de resultaten 
3. Onderwijskwaliteit, handelingsgericht werken 
4. Professionele cultuur, werken in leerteams 
5. ICT en onderwijs 
6. Eigenaarschap 
7. Portfolio 
8. IKC-ontwikkeling 

 
Zie ook Hoofdstuk 5 voor verdere beschrijving van deze onderdelen. 
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Hoofdstuk 4: Inrichting van het onderwijs 
 

 

4.1 Zorg voor Kwaliteit 
 

4.1.1 Bestuursbeleid 

- De onderwijskundige kwaliteit en christelijke identiteit versterken elkaar  
- Didactiek op basis van kansengelijkheid, (wetenschappelijke) kennis en effectieve instructie  
- De scholen hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen  
- De uitgangspunten van Handelingsgericht Werken, (HGW) vormen, in samenhang met     

Opbrengstgericht werken (OGW), de basis van ons handelen. Handelingsgerichte 
Procesdiagnostiek (HGPD) wordt vanuit deze visie systematisch ingezet op alle scholen  

- Alle scholen hebben beleid rondom muzische vorming  
- De resultaten passen bij de uitdagende ambities van de school  
- Alle scholen hebben een eigen schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) opgesteld die richting 

geeft aan het versterken van de basisondersteuning  
- Scholen besteden vanuit de visie van PCBO aandacht aan een doorgaande ontwikkelingslijn 

aan meer- of hoogbegaafden  
- Anders organiseren van onderwijs en inzet professionals, zodat betere afstemming 

gerealiseerd kan worden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen  
- De onderwijsinspectie geeft een goede beoordeling op de kwaliteitszorg en ambitie op 

bestuursniveau en de onderwijskwaliteit op de scholen  
- Onze leerlingen gaan met plezier naar school  
- Onze schoolverlaters zijn tevreden over hun basisschoolperiode  
- Onze ouders zijn tevreden over de actieve samenwerking met school op basis van educatief 

partnerschap  
- De richting van het vervolgonderwijs van onze schoolverlaters is na 3 jaar voor minimaal  

90 % conform het advies  
- Er is een professionele sfeer en veilig klimaat in en rond de school  

 
 
4.1.2 Schoolbeleid kwaliteitszorg / stelsel van kwaliteitszorg 

 
Monitoring school-, groeps- en leerling resultaten op een wijze die in een ononderbroken 
ontwikkeling en op onderwijsbehoeften afgestemd onderwijs resulteert. 

 
De inrichting van onze kwaliteitszorg  

 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  
1 IK-ZO kaarten  Directie en team Jaarlijks 3 kaarten, Cyclus 

van vier jaar 
2 Schooljaarplan  Directie en team Jaarlijks  
3 Schooljaarverslag Directie en team Jaarlijks  
4 Trendanalyses  Intern begeleider, directie 

team 
Twee keer per jaar 

5 Gesprekken cyclus (IK-ZO) 
- Klassenbezoek met 

kijkwijzer 
- Flitsbezoeken 
- POP-gesprekken 
- Ontwikkelgesprekken 
- Indien van toepassing 

beoordelingsgesprekken 
 

Leerkrachten, IB’er en 
directie 

Jaarlijks  
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6 Tevredenheidsonderzoek  leerlingen (5 t/m8), 
personeel en ouders. 

Een keer per vier jaar 

7 M.R. en Klankbordgroep  Oudervertegenwoordiging 
en directeur 

Zes keer per jaar 

8 Enquête schoolverlaters  Groep 8 bij schoolverlaten Jaarlijks  
9 Onderzoek sociale veiligheid 

d.m.v. functioneringsgesprek 
Personeel  Jaarlijks  

10 Onderzoek sociale veiligheid 
d.m.v. LVS sociale veiligheid 

Leerlingen  Jaarlijks  

11 RI&E Personeel  Een keer per vier jaar. 
12 SWOT-analyse Directie en team Een keer per vier jaar 

(voorafgaand aan 
schoolplan) 

…    
 
 

Notities  
Visie op leren: goede resultaten voor de kernvakken taal, lezen en rekenen zijn belangrijk. 
Blijvende aandacht voor kwaliteit in instructie en de goede didactische vaardigheden maken de 
leerkracht tot degene die er het meeste toedoet in de organisatie. 
 
Visie op leren organiseren: focus op kennisoverdracht via een sterke instructie en hierin een 
doorgaande leerlijn creëren. 
 
Visie op veranderen: veranderen is noodzakelijk, de maatschappij verandert voortdurend, de 
goede dingen en de kracht van onze school borgen! 
 
Visie op professionaliteit: een professionele houding is erg belangrijk, dat zien wij als het 
uitgangspunt van verdere ontwikkeling in kwaliteit. We zijn aan het werk in changeteam en 
leerteams. 
 
Sterktes in onze school zijn: een sterke kwaliteitscultuur, een breed en eigentijds aanbod dat is 
aangepast aan de kenmerken van de leerlingenpopulatie en visie van de school, het goed in beeld 
zijn van de leerlingen en de afstemming van instructie en verwerking op hun onderwijsbehoeften, 
het goede schoolklimaat als een positieve basis voor het komen tot leren en de ruim voldoende 
resultaten van de leerlingen. Deze te kunnen behouden in de tijden van personeelstekorten enz. is 
een grote uitdaging voor de komende jaren. 
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4.2 Onderwijs en Leren  
 

4.2.1 Leerstofaanbod  
 

Betekenis 
referentieniveaus bij 
ons aanbod 
 

Ons aanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus.  
 

 
 
Overzicht van ons leerstofaanbod (ontleend aan kerndoelen & WPO artikel 9) 
 

 
Kerndoelen 
 

 
Vak-
/vormingsgebied 

 
Aanbod 
leerlijn / 
beleidsplan / 
methode 
 

 
Aangeboden 
in de groepen 

 
Aandachtspunt 
/ vervangen 
2019-2023 

Nederlands  Staal  4-8  

Mondeling onderwijs Woordenschat 
 

   

Schriftelijk onderwijs Beginnende 
geletterdheid 
Aanvankelijk lezen 
Technisch lezen 
Spelling 

Veilig Leren 
Lezen, KIM 
versie 
Estafette 
Staal 

3 
 
 
4-7 
4-8 

 

Taalbeschouwing  Begrijpend lezen 
Grammatica 

Nieuwsbegrip 
XL 
Staal 

4-8  

Engels Engels Take it easy 1-8 2022 

Friese taal 
 

Fries Studio F, Tsjek 
ensfh. 

1-8 2022 

Mondeling onderwijs (Provinciaal profiel 
A) 

Studio F, Tsjek 
ensfh. 

  

Schriftelijk onderwijs  Studio F, Tsjek 
ensfh. 

  

Taalbeschouwing  Studio F, Tsjek 
ensfh. 

  

Rekenen en Wiskunde  Wereld in 
getallen 

 2023 

Wiskundig inzicht en 
handelen 

Rekenen/wiskunde  3-8  

Getallen en 
bewerkingen 

Beginnende 
gecijferdheid 

Met sprongen 
vooruit 

  

Meten en meetkunde Rekenen/wiskunde    

Oriëntatie op jezelf en 
de wereld 

    

Mens en samenleving Spel en sociaal 
emotionele 
vorming  

Kanjermethode 
 
 

1-8  
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Redzaamheid: 
seksualiteit, 
gezondheid, 
verkeer, als 
consument 
Milieu 

Burgerschapsvorming* Geestelijke 
stromingen, 
staatsinrichting, 
ontwikkeling 
kritisch denken, 
waarden- en 
normontwikkeling 

Sam Sam Leerlingenraad   

Natuur en techniek Biologie / 
Wetenschap & 
Technologie 

Natuniek  1-8 2021 

Ruimte Aardrijkskunde Meander  5-8 2021 

Tijd Geschiedenis Brandaan 5-8 2021 

Kunstzinnige 
oriëntatie 

 123Zing 1-8  

Bewegingsonderwijs Motorische 
ontwikkeling 
Fijn motorische 
ontwikkeling 

Basislessen    

Digitale 
geletterdheid* 

Waaronder 
basisvaardigheden 
ICT en 
mediawijsheid 

Mediawijsheid, 
gebruik ICT 
devices 
 

  

Godsdienstige 
vorming** 

 Kind op 
maandag 

1-8  

*komt niet in kerndoelen voor **wanneer van toepassing 
 
Voor de verdere uitwerking van ons leerstofaanbod verwijzen we naar de handleidingen van de 
methodes, de diverse onderwijsinhoudelijke beleidsplannen en de groepsadministratie. 
  
 

Beleidsnotities: 
De focus ligt op het inpassen van digitale middelen in ons onderwijs, waarbij de kennis en 
vaardigheden van zowel leerkrachten als leerlingen verder vergroot moet worden. 
Daarnaast blijft het vergroten van het aantal devices een doorgaand aandachtspunt. 
De inzet van deze devices zal steeds kritisch worden bekeken, zeker bij de jongere kinderen binnen 
de school. Voor hen is het belangrijk om driedimensionale ervaringen op te doen om actief te 
kunnen leren. 
Ook in hogere groepen geldt dat de devices met name worden ingezet wanneer er kansen zijn om 
het leerrendement van leerlingen verhogen door een beredeneerde en adequate inzet van ICT in 
het onderwijsleerproces. 
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4.2.2 Ons onderwijsleerproces  
 
De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Groepering  van de 
leerlingen 

Klassikaal onderwijs in leerstofjaarklassen waar mogelijk. Ook werken 
we wel met combinatiegroepen. 
 

2 
 

Duidelijke uitleg We werken aan het verbeteren van de instructie aan alle leerlingen, 
o.a. d.m.v. het IGDI model.  
 

3 
 

Taakgerichte 
werksfeer 

We benoemen gewenst gedrag: een positief pedagogisch klimaat. 
Effectief klassenmanagement. Duidelijke regels en routines. We 
hanteren een doorgaande lijn (met een opbouw van groep 1 -8) in het 
hanteren van symbolen. 
Effectieve indeling van het lokaal met logische looproutes.  
 

4 
 

Actieve 
betrokkenheid van 
leerlingen 

Van de leerlingen verwachten wij een actieve leerhouding, de 
leerkracht zorgt voor een sfeer waarin dit kan worden bewerkstelligd.  
 
Het IGDI model zorgt voor een heldere instructie, afgestemd op de 
leerbehoeften van de leerlingen. 
In kindgesprekken met de leerlingen wordt een actieve leerhouding 
besproken en wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen betrokken 
worden in hun eigen leerproces. 
 

5 
 

Afstemmen en 
differentiëren 
(Referentieniveaus) 
 

Ons uitgangspunt is een klassikale instructie met verkorte of verlengde 
instructie, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling. 
Wanneer echt nodig kan een eigen leerlijn worden ingezet. Alle 
leerlingen behalen de 1F doelen, voor een groep leerlingen zullen 
doelen op 1S niveau haalbaar zijn.  
Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt Levelwerk ingezet en 
waar nodig verder maatwerk geleverd. 
 

6 
 

Feedback  Goede feedback; tijdens de instructie en het zelfstandig werken wordt 
gebruik gemaakt van feedback, bij voorkeur positief en gericht.  
Het is essentieel om de instructie af te stemmen op dat wat de 
leerlingen aangeven: wordt de instructie begrepen? Door controle van 
begrip kan worden nagegaan of de instructie nog gepast is. 
 

7 Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen 
leerproces  

Eigenaarschap blijven wij belangrijk vinden. In kindgesprekken staat 
centraal wat de leerling nog heeft te leren en hoe de doelen behaald 
kunnen worden. Deze gesprekken vinden plaats in alle groepen. We 
maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces door te sturen in 
gesprekken op dat wat ze nog moeten leren.  
 

8 Gebruik digitale 
middelen 

We werken met I-pads in de groepen 1,2 en 3 en met Chromebooks in 
groep 4 t/m 8. We gebruiken deze devices als middel om de doelen te 
behalen.  
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9 Onderwijstijd  
 

Er wordt gewerkt vanuit een continurooster, waar de kinderen elke dag 
van 8.30-14.00 naar school gaan.  
 

10 Gepersonaliseerd 
onderwijs 
 

Het leren in onze school gaat deels uit van klassikale lessen. 
Gepersonaliseerd leren heeft ook een plek in alle groepen door te 
werken aan de doelen die de leerlingen in de kindgesprekken 
aangeven. Dit wordt structureel gedaan binnen de ELO tijd (Eigen Leer 
Ontwikkeling). 
 

11  Werken met een 
portfolio 
 

Om kinderen zelf ook inzicht te geven in hun eigen leerontwikkeling en 
hun succes wordt gewerkt met een portfolio. 

 
 

Beleidsnotities: 

Door inzet op onderwijsbehoeften door handelingsgericht te werken en de inzet van ICT in het 
(gepersonaliseerde) leren, willen we het onderwijsleerproces verder optimaliseren. 
Het verder vergroten van kennis binnen het team is bij beide onderwerpen van groot belang om de 
uitvoering vorm te kunnen geven. 
Daarnaast zal muziekonderwijs door de huidig ingezette lijn een belangrijk punt zijn, evenals het 
borgen van Fries en Engels in ons onderwijs. 
 

 
 

4.3 Aanvullend onderwijskundig beleid 
 

Een aantal onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen hebben wij beschreven in afzonderlijke 
beleidsdocumenten. In die documenten beschrijven wij o.a. doelstellingen, inhoud, 
organisatie/werkwijze, doorgaande lijn, planning en verbeteractiviteiten. Het gaat om de volgende 
beleidsplannen: 

1. Taalbeleidsplan 
2. Beleidsplan (Hoog)begaafdheid 
3. Beleidsplan ICT 
4. Veiligheidsbeleidsplan  
5. Beleid Burgerschap 
6. Gezonde Schoolbeleid 

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

De inrichting van onze ( extra) Ondersteuning en Zorgplicht gerelateerd aan ons School 
Ondersteunings Profiel 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1  Schoolondersteuningsprofiel 
 
 
 

We zijn een school met een breed zorgprofiel. Alle kinderen 
uit het dorp en daarbuiten zijn welkom en willen we passend 
onderwijs bieden. Op onze school zijn kinderen met 
verschillende niveaus en diverse ontwikkelingsproblemen. 
 

2 
 

Samenhangend systeem voor 
het volgen van leerlingen 

Observatiesysteem Bosos 
Methode gebonden toetsen 
Leerlingvolgsysteem (Cito) 
Kanvas 
Systeem van groeps- en leerlingbesprekingen (4 keer per 
jaar) 
 

3 
 

Planmatige uitvoering van de 
zorg 

Vanuit het model HGW (handelingsgericht werken) wordt de 
zorgcyclus uitgevoerd. Zie handboek HGPD PCBO 
Leeuwarden e.o. 
 

4 
 

Analyseren leerling- en 
groepsresultaten 

Leerkrachten analyseren structureel de resultaten van de 
methode toetsen. Twee keer per jaar worden de toets 
resultaten van het LOVS geanalyseerd, zowel op  
school-, groeps- als kindniveau. 
 

5 
 

Extra ondersteuningsaanbod 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
Ontwikkelperspectief 

Voor leerlingen die zijn losgekoppeld van het groepsaanbod 
stellen we een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Het 
gehanteerde model voldoet aan de eisen van de inspectie. 
Vier keer per jaar evalueren we de ontwikkeling en kijken 
daarbij of de leerling zich ontwikkelt conform de 
verwachtingen en evalueren we de ontwikkeling met de 
ouders. 

6 
 

Vroegtijdige signalering van 
leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben 

We gebruiken: 

- Entreeformulier (enkele weken na binnenkomst) 

- Dyslexieprotocol 

- Risicoscreening januari groep 2 

- Methodetoetsen 

- Toetsen leerlingvolgsysteem 

- SiDi PO 

- Observatie  

7 
 

Afspraken over zittenblijven en 
doorstroming 

Protocol vertragen en versnellen 
 
 

8 
 

Samenwerking met externe 
instanties 

We werken o.a. samen met: 

- Team Jeugd en Gezin 

- OCRN (dyslexiebehandelaars) 

- Ergo actief  
 

9 Betrekken van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind 

Zie onder Ouderbeleid (4.5) 
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Beleidsnotities: 

Het HandelingsGericht Werken (HGW) heeft al een structurele plaats in ons onderwijs. Dit willen we 
actualiseren en optimaliseren met de nieuwste inzichten die door praktijkervaringen en onderzoek zijn 
verkregen. 
 

 

 
4.5 Ouderbeleid 

 
De inrichting van ons ouderbeleid  

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Ouders informeren over 
schoolbeleid en 
schoolactiviteiten 

Schoolgids  
Website 
Haspernieuwsbrief 
Informatie- en ouderavonden 
Social media 
 

2 
 

Ouders betrekken bij 
schoolactiviteiten 

Klankbordgroep 
Activiteiten Commissie 
Contacten met ouders die meehelpen bij diverse 
schoolactiviteiten en/of uitjes met de groep. 
 

3 Ouders betrekken bij 
schoolbeleid en 
schoolontwikkeling 
 

Medezeggenschapsraad en in sommige gevallen de 
klankbordgroep. 

4 
 

Op de hoogte stellen van  
opvattingen en verwachtingen 
van de ouders 

Oudertevredenheidsonderzoeken 
 
 
 

5 Ouders betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind 
(pedagogisch partnerschap) 
 

Rapport en besprekingen zoals bijv. de ouder-kind 
vertelgesprekken, ouderportaal ParnasSys 

 
 

Beleidsnotities: 
De komende jaren zal er aandacht moeten zijn voor de manier waarop ouders worden 
geïnformeerd en met hen wordt gecommuniceerd. Door de steeds doorgaande ontwikkelingen op 
het gebied van sociale media en de kaders van AVG zal er gekeken moeten worden naar kansen en 
mogelijkheden om dit zo optimaal mogelijk te doen. 
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4.6 Personeelsbeleid  
 

4.6.1 Beleid bestuur  
Het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is het doel van ons 
personeelsbeleid. 
Kwaliteit blijft het belangrijkste criterium, ook als dat soms tot lastige keuzes dwingt. 
 
Aandachtspunten voor de komende jaren 
Het vasthouden van goede professionals binnen de organisatie en het vinden van voldoende 
opgeleide en bekwame professionals voor vacatures en invalwerk is in de voorliggende periode de 
grootste uitdaging op het gebied van personeelsbeleid. 
 
Er is onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen een baan in het onderwijs kiezen. 
Motivatie gaat over het leveren van een maatschappelijke bijdrage, baanzekerheid en de 
opvatting dat leraren succesvolle mensen zijn. Het is meestal een intrinsieke motivatie die 
mensen in het onderwijs brengt. 
Deze passie is ook wat wij bij onze collega’s willen vinden. 
 
Het feit dat er in voorgaande jaren veel minder mensen kiezen voor een baan in het onderwijs 
heeft als belangrijkste oorzaken: 
- Te weinig carrièremogelijkheden; 
- Te weinig mogelijkheden voor professionele ontwikkeling; 
- Te weinig intellectuele uitdaging (m.n. voor havisten en Vwo’ers); 
- Geen professionele werkomgeving. 
Daarnaast zijn hoge werkdruk en salaris landelijke aandachtspunten voor zittend personeel en 
voor potentiële onderwijsprofessionals. 
 
Een ander aandachtspunt is ziekteverzuim. In een tijd waarin er een tekort aan vervangende 
leerkrachten is, werkt hoog ziekteverzuim werkdruk verhogend. PCBO heeft de afgelopen twee 
jaar een ziekteverzuim gekend dat boven het landelijk gemiddelde lag. 
 
Speerpunten komende vier jaar 
Uitgaande van de bovenstaande feiten, staan In het personeelsbeleid van PCBO staan daarom de 
komende jaren de volgende thema’s centraal: 
- Het werven en opleiden van onderwijsprofessionals en begeleiding van starters 
- Loopbaanmogelijkheden 
- Scholing en ontwikkeling  
- Professionele werkomgeving 
- Minimaliseren ziekteverzuim 
 
De uitvoering van ons personeelsbeleid wordt gekenmerkt door:  

- Voorspelbaarheid van beleid: mensen weten waar ze op kunnen rekenen als ze bij ons 
(komen) werken op het gebied van scholing & ontwikkeling, loopbaanmogelijkheden, 
taaktoedeling, plaatsing, beoordeling en beloning.  

- Erkenning van talent en feedback: medewerkers worden zo veel mogelijk ingezet op 
taken en verantwoordelijkheden waar ze hun talent kunnen inzetten. Wij zoeken naar 
mogelijkheden om talenten optimaal in te kunnen zetten waar het de kwaliteit van 
onderwijs kan verbeteren. 

- Omgekeerd wordt met of voor medewerkers voor wie de huidige taak of werkplek niet 
(meer) passend is, gezocht naar een andere plek of route om plek vrij te maken voor 
getalenteerde collega’s. 
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- Erkenning van inzet en feedback: het taakbeleid is erop gericht de gevraagde inzet gelijk 
te stellen met de afgesproken aanstelling. Er is jaarlijks overleg tussen leidinggevende en 
teamleden over de werkelijke taakomvang en de ervaren werkdruk. Medewerkers 
worden gefaciliteerd voor bovenschoolse taken. 

 
De directeur is de spil in de uitvoering van het beleid en de communicatie met alle teamleden. 
 
1 Werving en opleiden van professionals en begeleiding van starters 
o Administratie en communicatie sollicitanten en interne potentiële kandidaten   
o Begeleiding startende leerkrachten 
o Begeleiding pool 
o Mogelijkheden zij-instroom 
o Kweekvijver directeuren 
 
2 Loopbaanmogelijkheden 
o Functiebeleid 
o Open vacatures voor functies en bovenschoolse taken 
 
3 Scholing en ontwikkeling  
o Waarderende gespreksvoering  
o Kennis delen 
o Opleidingsscholen en samenwerking pabo 
o Interne scholing PCBO 
o Individuele scholing 
 
4 Professionele werkomgeving 
o Andere organisatievormen 
o Werken met vakleerkrachten 
o Binnen IKC ontwikkeling: dag-arrangementen met (eventueel) andere school/lestijden 
 
 Inrichten van een PCBO Studio 
Om de geformuleerde ambitie te kunnen realiseren is het van evident belang dat er aandacht 
bestaat voor het continu opleiden en ontwikkelen van professionals. Het inrichten van een 
PCBO Studio is een middel dat hierin kan voorzien. De PCBO Studio is een instituut waarin 
alle medewerkers de mogelijkheid geboden wordt de eigen kwaliteitsgarantie van PCBO 
Leeuwarden e.o. waar te maken door middel van continu aandacht voor professionalisering, 
ontwikkeling en innovatie. 
 
 
 
De PCBO Studio beoogt een professionele, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend 
karakter te hebben waarbinnen onderstaande doelstellingen vorm krijgen: 

1. Komen tot verdere professionalisering van alle medewerkers; 
2. Ondersteuning bieden bij het waarmaken van strategische ambities; 
3. Aantrekkelijke opleidings- en carrièreperspectieven bieden voor zittend en komend 

personeel; 
4. Intensivering van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit; 
5. Leren en ontwikkeling een zichtbare plek te geven waardoor de PCBO Studio een 

belangrijke aanjaagfunctie van het realiseren van de innovatie binnen de scholen. 
 
De functies van de PCBO Studio is vierledig: 
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1. Het is een cultuurinstrument: Versterking van een onderzoekmatige cultuur en vergroten 
van het innovatief vermogen/verandercultuur. 

2. Het is een HR-instrument: Invulling goed werkgeverschap door aanbieden van 
opleidingen en scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en 
management development; 

3. Het is een kwaliteitsinstrument: Verzorgen van opleiding, training,  kweekvijvers,  idea-
labs, design studio’s en learning fairs, rondom de invulling van de strategische ambitie 
en het realisering van de strategische koers; 

4. Het is een ‘New Measure’-instrument: Inzetten van (wetenschappelijk) procesmatig 
onderzoek en uitwisseling van ‘exemplares’ en ‘good practice’ om de voortgang en 
ontwikkeling van de strategische ambitie te kunnen waarderen en waar nodig bij te 
sturen. 

 
De Studio wordt door een aantal samenwerkingspartners met de directies van PCBO 
Leeuwarden e.o. inhoud gegeven. De cultuur van de Studio gaat uit van een open cultuur waar 
met en van elkaar wordt geleerd. Er worden bewustmakende, vormende experimentele 
themagerichte activiteiten ingericht. Er volgt nog een nadere uitwerking waarin de vormgeving, 
functies, aanbod en bedrijfsvoering worden uitgewerkt. 
 
Inrichten van een PCBO Research Lab 
Naast het ontwikkelen van professionals wordt parallel aandacht besteed aan het meten van 
resultaten. Hiertoe wordt een PCBO Research Lab ingericht.  Het Research Lab heeft een 
drieledige doelstelling; 

a. Het is een ‘instituut’ of ‘herkenbare plek’ waar data verzameld wordt die informatie 
geeft over de ontwikkelstatus van de scholen, professionals en leerlingen. 

b. Het is een ‘netwerk’ waar professionals samen komen om hun 
onderzoeksvaardigheden verder aan de hand van de praktijk ontwikkelen. 

c. Het is een ‘instituut’ of ‘herkenbare plek’ die het bestuur en de scholen analyses en 
informatie verstrekt welke   inzicht geven in het realiseren van (strategische) 
doelstellingen en het verbeteren van de onderwijspraktijk. 

 
d. Binnen het Research Lab zal de eerste doelstelling het inrichten van een monitor zijn, 

waarin data verzameld kan wordt, die het realiseren van strategische doelstellingen 
meet. 

 

 
4.6.2 Ons personeelsbeleid  

 
De inrichting van ons personeelsbeleid  

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Professionele cultuur  In onze professionele schoolcultuur leidt het gedrag van alle 
betrokkenen naar de doelen van de school en naar een toename van 
het welbevinden van iedereen. Dit komt leerlingen, personeel en 
ouders ten goede. 

Gedragskenmerken in onze professionele schoolcultuur: 

• Focus op onderwijskwaliteit 
• We zijn professionals zijn die voortdurend de eigen praktijk 

onderzoeken om zo het onderwijs aan leerlingen te 
verbeteren 
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• Reflecteren op eigen handelen 
• Collegiale relaties en samenwerking 
• We willen in vertrouwen met elkaar de persoonlijke 

professionele ontwikkeling delen 
• Opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden via netwerken, 

opleiding of cursussen; de opgedane kennis en ervaring delen 
met (een deel van het) team (Together Everyone Achieves 
More) 

• Houden aan afspraken; collegialiteit 
• Nagaan of gewenste resultaten worden bereikt 
• Naar elkaar luisteren en op een open manier met elkaar 

communiceren 
• Respect voor elkaar 
• Elkaars eigenheid respecteren 
• Verantwoordelijkheid tonen voor de eigen taak en voor de 

school als geheel; 
• Over professioneel gedrag feedback kunnen geven en 

ontvangen; 
• Van fouten kun je leren; 
• Elkaar ondersteunen, grenzen aangeven, kwetsbaarheid tonen 
• Iedereen hoort erbij 
• Met elkaar praten (in plaats van over elkaar) 
• Elkaar aanspreken (met behoud van relatie) 
• Op constructieve wijze omgaan met conflicten 
• Het geven van opbouwende kritiek en het noemen van 

verbeterpunten 
• Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en de 

effecten hiervan op anderen 
• Actief en proactief handelen 
• Gedrag passend in actuele situatie 

 

2 Professioneel 
leiderschap 
 

Wat betreft het professioneel leiderschap zijn er vijf pĳlers van belang 
(CBE: M. de With)  
 
Karakter  
Een sterk karakter is de kern van effectief leiderschap. Wie een sterk 
persoonlĳk karakter heeft, komt zĳn verplichtingen na, is eerlĳk en 
integer, open en transparant, gericht op samenwerken en staat 
continu open voor feedback.  
 
Persoonlĳke bekwaamheid  
Intellectuele, emotionele en professionele vaardigheden die nodig 
zĳn voor een leider. Technische kennis van de organisatie, problemen 
kunnen analyseren en oplossen, en innovatief zĳn horen daarbĳ.  
 
Behalen van resultaten  
Doelen vaststellen en ze vertalen naar afdelingen, medewerkers 
coachen, initiatieven ondersteunen, initiatieven nemen: daarmee 
bereikt een effectieve schoolleider resultaten die ertoe doen.  
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Interpersoonlĳke vaardigheden  
Overtuigende en krachtige communicatie, het inspireren en 
motiveren van anderen tot hoge prestaties, stimuleren dat anderen 
zich kunnen ontwikkelen, het creëren van sterke teams en het 
opbouwen van relaties. Een effectieve leider zorgt voor de balans 
tussen het belang van de organisatie en de behoeften van 
medewerkers.  
 
Veranderingen in de organisatie leiden  
Richting kunnen geven aan ontwikkeling en mensen betrekken door 
een gemeenschappelĳke visie te ontwikkelen en te vertalen naar 
doelen en taken. 
 

3 
 

Besluitvorming Tijdens studiedagen en (team)bijeenkomsten worden besluiten 
genomen. Besluiten worden zoveel mogelijk gezamenlijk genomen, 
veelal binnen kaders die aangereikt worden door directeur, IB’er, 
changeteam, leerteams, specialisten en andere teamleden. 
Indien nodig neemt de directeur in het kader van de 
eindverantwoordelijke, een beslissing op basis van deskundigheid en 
draagvlak. 
 

4 
 

Professionalisering  We onderscheiden: 
a) Teamontwikkeling in het kader van schoolontwikkeling, passend 

bij het schoolbeleid en bestuursbeleid 
b) Persoonlijke ontwikkeling in het kader van de schoolontwikkeling 

en individuele ontplooiing, het POP, passend bij schoolbeleid en 
bestuursbeleid 

Vormgeving in de praktijk: 
- Studiedagen rond de thema’s van schoolplan / jaarplan; 
- Leerteams 
- Scholingsbijeenkomsten; 
- Ontwikkelpunten n.a.v. flitsbezoeken of klassenbezoeken  
- Deelnemen aan cursussen, opleidingen 
- Bijhouden vakliteratuur 

5 
 

Gesprekscyclus  Startgesprek, incl. POP  
Feedbackgesprekken n.a.v. klassenbezoek door directeur en IB’er 
Ontwikkelgesprekken – op maat in kwantiteit en kwaliteit, evt. n.a.v. 
flitsbezoeken en groepsbezoeken 
Evaluatiegesprek 
Beoordelingsgesprek, indien wenselijk/nodig 
 

6 Begeleiding nieuwe 
(jonge) leerkrachten 

Nieuwe en startende leerkrachten worden op maat begeleid door de 
directie, krijgen een ‘coach’ in de vorm van een ervaren collega 
toegewezen en krijgen een maatje   
Nieuwe leerkrachten draaien mee in de door het bovenschools 
geïnitieerde bijeenkomsten: Marzano, video- en beeldbegeleiding of 
supervisie gesprekken; 
Indien nodig extra begeleiding en klassenbezoeken. 
 

 
7 

Zorg voor bevoegd en 
bekwaam personeel 

Iedere leerkracht beschikt over een eigen portfolio en een 
bekwaamheidsdossier ( IK-ZO) 
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Beleidsnotities: 
In de komende schoolplanperiode gaat de huidige leidinggevende met pensioen per 10-11-2020. 
Hierna zal er onder leiding van een opvolger vorm en inhoud worden gegeven aan de nu geplande 
doelen. Dit vraagt op voorhand dat het uitbouwen van het gedeelde leiderschap, vormgegeven 
middels changeteams, leerteams, expertisegroepjes belangrijk is. Voor de huidige leiding betekent 
dit een balans zoeken tussen de huidige nabijheid en een respectvolle distantie. 
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4.7 Schoolklimaat  
 

4.7.1 Bestuursbeleid t.a.v. het veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat 
 
Een van de 7 thema’s van de strategische koers is: Pedagogisch handelen (zie SBP 2019 5.2) 
 
 
4.7.2 Veiligheidsbeleid 

 
De inrichting van ons veiligheidsbeleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Veiligheidsbeleving 
leerlingen 

Uitkomst enquête en KANVAS vragenlijsten 
Sociogram (optioneel) 
A.d.h.v. de uitkomsten eventuele acties inzetten.  

2 
 

Veiligheidsbeleving 
personeel  

Uitkomsten RI&E 
A.d.h.v. de uitkomsten eventuele acties inzetten. 

3 
 

Veiligheidsbeleving ouders In de ouder enquête zijn hierover vragen opgenomen. 
 

4 
 

Inzicht in incidenten Er wordt een registratie incidenten bijgehouden. 

5 
 

Beleid ter voorkomen van 
incidenten in en rond de 
school 

Pestprotocol vanuit de uitgangspunten van de Kanjermethode, 
inclusief het digitale pesten. 
 

6 
 

Leerlingen gaan op een 
respectvolle manier met 
elkaar om 

- Er is een aanbod sociale vaardigheden met de 
Kanjermethode. Deze kennis en vaardigheden worden ook 
in het omgaan met elkaar toegepast. 

- We hanteren gedragsregels in de school en per klas worden   
deze samen met de kinderen besproken. 

- Leerkrachten accepteren geen pestgedrag of uitingen van 
racisme of discriminatie 

- Er is voldoende toezicht op het plein aanwezig, zowel voor 
schooltijd als in de pauzes 

 

7 
 

Omgaan met ingrijpende 
gebeurtenissen 

Er is een protocol verdriet en rouw.  
Onderdeel van het veiligheidsplan/calamiteitenplan. 

8 
 

Fysieke veiligheid - Ontruimingsplan; 
- ARBO plan; 
- Voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners; 
- Protocol medisch handelen en medicijntoediening bij 

leerlingen; 
- Jaarlijks minimaal één (aangekondigde of onaangekondigde) 

ontruiming; 
- Gedragsregels voor parkeren (auto en fiets) bij halen en 

brengen van kinderen; 
- Jaarlijkse keuring speeltoestellen. 

 

9 Contact met Externe 
instanties in kader van 
Veiligheid. 

- Nieuwe Meldcode huiselijk geweld en mishandeling; 
- Vertrouwensinspecteur; 
- Gebiedsteam;  
- Contact met wijkagent indien nodig. 
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10 
  

Anti pestbeleid 
 

We gebruiken de Kanjermethode en het bijbehorende KANVAS 
leerlingvolgsysteem die laten zien hoe de kinderen zich op 
sociaal emotioneel gebied voelen.  

 
Beleidsnotities: 
Aandacht voor het omgaan met elkaar blijft nodig en daarmee ook de scholing van (nieuwe) 
leerkrachten binnen de Kanjermethode om dit schoolbreed te kunnen blijven (uit)dragen. 

 
 

4.7.3 Pedagogisch klimaat 
 

De school creëert een veilig, ondersteunend en uitdagend leef- en leerklimaat   
 
De inrichting van ons pedagogisch beleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 Gedragsregels  
 

De drie basisbehoeften die voor ieder mens geldig zijn vormen de basis 
van het omgaan met elkaar en met de kinderen: relatie, competentie en 
autonomie. Deze componenten komen terug in de positief gestelde 
regels van de Kanjermethode die als uitgangspunt op onze school 
worden gehanteerd: 
We vertrouwen elkaar 
We helpen elkaar 
We werken samen 
We hebben plezier 
We doen mee 
 

2 
 

Relatie Leerlingen hebben regelmatig een kindgesprek met hun leerkracht. Ze 
kunnen hier hun leerdoelen bespreken, maar er is ook ruimte voor 
andere gespreksonderwerpen. De leerkrachten willen hun leerlingen 
goed leren kennen en aansluiten op hun (onderwijs)behoeften. 
 

3 
 

Betrokkenheid Leerlingen zijn en worden betrokken op het leren en op hun eigen 
leerproces. Zij hebben regelmatig een kindgesprek met hun leerkracht 
en zijn mede-eigenaar van hun portfolio. 
 

4 Voorbeeldgedrag 
 

Leerkrachten zorgen binnen de school voor een veilige omgeving, 
waarin leerlingen goed kunnen leren. Volwassenen zijn voorbeeld voor 
kinderen en voor elkaar. We leven elkaar vóór. 
 

5 Gewenste 
leerhouding 
 

Met leerlingen wordt besproken wat van hen wordt verwacht in het 
leren. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leren worden hierin 
ook betrokken door het duidelijk aangeven van (eigen) doelen en 
reflectie hierop. 
 

 
Beleidsnotities: 
Borgen is op dit moment het belangrijkste aandachtspunt. Er staat een goede structuur met 
kindgesprekken, ELO tijd en portfolio’s met daarbij structurele aandacht voor de regels en 
vaardigheden vanuit de Kanjermethode. Deze moet geborgd worden. 
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Hoofdstuk 5: Doelen voor de komende periode 
 

 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van alle doelen voor de komende schoolplanperiode.  
Om te komen tot deze doelen hebben we een analyse uitgevoerd aan de hand van de vraag: hoe 
verhoudt zich de huidige situatie tot de gewenste situatie. Welke opdracht hebben we ons gesteld 
(missie) en welke ontwikkeling is noodzakelijk om deze opdracht te verwezenlijken als we kijken naar 
onze onderwijskundige context, de trends, ons kwaliteitsprofiel (hoofdstuk 3) en de huidige 
inrichting van ons onderwijs (hoofdstuk 4).  
 
Bij het maken van de keuzes hebben we ons laten leiden door de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen. 
Daarnaast hebben we de beleidsvoornemens getoetst aan: 

- De bestuurlijke opdracht; 

- Het toezichtkader van de onderwijsinspectie; 

- De wettelijke verplichtingen; 
- Wat zijn onze ambities voor het onderwijs van de toekomst. 

 
 

5.2 Overzicht van de doelen 

In de onderstaande tabel geven we een opsomming van onze doelen voor de komende vier jaar.  
Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende doelen (met name de 
samenhang tussen nieuw beleid en deskundigheidsbevordering).  
 
Per doel is aangegeven welke analyse hieraan ten grondslag ligt, wat de aanleiding is of welk 
strategisch doel we hiermee willen bereiken.  Per doel zijn of worden er leerteams geformeerd die de 
‘aanjager’ zijn van deze onderwerpen. Zij helpen mee met: 

- Het bewaken van de voortgang 

- Agenderen op de SOP vergaderingen of in andere overleggen 

- Het vertalen van het onderwerp in concrete doelen 

- In kleine stukjes verdelen, verspreid over 4 jaar 
 
 

 Wat willen we bereiken?  
(Overzicht van de doelen ) 

 Waarom?  
(aanleiding / onderbouwing) 

1 Onderwijskwaliteit, doorgaande lijn in 
instructievaardigheden:  

• Alle leerkrachten kunnen kwalitatief goede 
instructie geven voor de basisvakken taal, 
lezen en rekenen. 

• Er is een doorgaande lijn opgesteld die laat 
zien hoe de leerkrachten de instructie geven 
en welke onderdelen van de instructie echt 
belangrijk zijn. 

 

 
 
Wetenschappelijk onderwijs toont aan dat 
het geven van goede instructie volgens de 
tien principes van Rosenshine, het meest 
effectief is om het leren van kinderen te 
vergroten. We gebruiken hiervoor het IGDI 
model en zijn het schooljaar 2019-2020 
gestart met de oriëntatie op verdere 
effectieve instructie, die deze principes in 
zich heeft. 

2 Onderwijskwaliteit, vasthouden en/of verhogen  
van de resultaten: 

• De resultaten voor technisch en begrijpend 
lezen worden verhoogd.  

 
 
Om de kansen van alle kinderen te 
vergroten, is het noodzakelijk om te werken 
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• Voor de kernvakken worden schoolafspraken 
vastgelegd in de groepsplannen 

• We werken met leerlijnen taal en rekenen 

• Het analyseren van zowel individueel als 
groepsresultaten wordt structureel gedaan om 
onderwijsbehoeftes vast te stellen en hierop af 
te stemmen  

• Onderzoek en aankopen van nieuwe 
methodes, waaronder wereldoriëntatie, 
Engels, Fries en rekenen, om zo eigentijds 
onderwijs te kunnen blijven bieden 

aan woordenschatontwikkeling en rijke 
teksten in begrijpend lezen en andere 
vakken. 
 
Door vergroten van kennis, begrijp je de 
wereld om je heen beter en kun je jezelf 
beter redden in de maatschappij.  
 
Door analyse op product en proces kunnen 
hiaten worden vastgesteld, zodat hierop 
kan worden ingezet om een goede basis 
neer te zetten. 
 

3 Onderwijskwaliteit, talentontwikkeling: 

• Er is een doorgaande lijn in meer- en 
hoogbegaafdheid die is vastgelegd in een 
protocol 

• Er is gericht aandacht voor verdere 
implementatie van ons muziekonderwijs 

• Er wordt gezocht naar mogelijkheden om, 
eventueel groepsdoorbrekend, te werken aan 
talentontwikkeling door het aanbieden van 
blokken waarin verschillende talenten worden 
aangesproken 

 

We merken dat sommige leerlingen 
behoefte hebben aan onderwijs dat meer 
uitdaging biedt en een andere manier van 
denken vraagt. 
Daarnaast zijn er leerlingen die talenten 
hebben op andere gebieden zoals muziek of 
andere vlakken. Ook hieraan willen we 
tegemoet komen in ons onderwijs. 
 

4 Professionele cultuur, werken in leerteams: 

• We versterken de professionele cultuur door 
samen te werken aan de leerling-resultaten. 
We werken binnen het team met 3 leerteams, 
die meerdere keren per schooljaar bij elkaar 
komen. De leerteams worden aangestuurd 
vanuit het changeteam. 

• We leren van en met elkaar. 

 
De 6 kenmerken van een professionele 
leergemeenschap (DuFour, Eaker, Many, 
2010) zijn: 

- Gedeelde missie (doel), visie 

(richting), waarden (collectieve 

inzet en verplichtingen) en 

doelstellingen (indicatoren, 

tijdlijnen en targets), stuk voor stuk 

gericht op het leren van de 

leerlingen. 

- Cultuur van samenwerken met 

focus op leren door iedereen. 

- Gezamenlijk onderzoek doen naar 

de beste praktijkvoorbeelden en 

naar de huidige werkelijkheid. 

- Actiegerichtheid: leren door te 

doen. 

- Voortdurend streven naar 

verbetering. 

- Resultaatgericht werken. 

 

5 ICT en onderwijs: 

• I-pads en Chromebooks worden gebruikt als 
een middel om te oefenen met de 

 
Uit onderzoek blijkt niet dat ICT bijdraagt 
aan hogere opbrengsten, maar in een 
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basisvaardigheden en als middel om zaken 
op te zoeken. 

• Alle leerkrachten zijn ICT-vaardig 

• De opgestelde visie op ICT en leren wordt 
uitgewerkt en in de praktijk gebracht. 

 

wereld die gedomineerd wordt door 
technologie, is het belangrijk om leerlingen 
wegwijs te maken op het internet 
(mediawijsheid), leerlingen te leren goed 
om te gaan met ICT middelen. Leraren 
dienen ICT vaardig te zijn om de leerlingen 
het goede bij te brengen. 
 

6 Eigenaarschap en portfolio: 
• We hebben met alle leerlingen minimaal twee 

keer per jaar een kindgesprek. Hierin worden 
o.a. eigen doelen besproken en vastgelegd. De 
leerlingen krijgen binnen het rooster tijd om 
aan hun eigen doelen te werken (ELO tijd).  

• Ouders en kinderen worden betrokken bij 
ouder-kindvertelgesprekken 

• Voor en met alle leerlingen wordt twee keer 
per jaar een portfolio gemaakt en besproken 
met de ouders (en vanaf groep 3 met het 
kind).  

 

 
Kindgesprekken en het werken aan eigen 
doelen vergroot het bewustzijn en de 
motivatie van de leerlingen.  
 
In het portfolio kan de leerling zelf keuzes 
maken om zijn leerontwikkeling te laten 
zien. Dit vergroot de betrokkenheid van de 
leerling en de ouders. 

7 Handelingsgericht werken en 
ouderbetrokkenheid 

• We optimaliseren het handelingsgericht 
werken (HGW) door gericht de HGW cyclus 
tegen het licht te houden en verbeteringen 
door te voeren.  

• Ouderbetrokkenheid kan binnen het kader van 
HGW nog verder worden opgebouwd. 

Kennis van HGW is van belang om te 
kunnen bepalen wat beter kan. Scholing en 
zelf kennis opdoen door literatuur te lezen 
is van belang. 
 
Ouderbetrokkenheid is een belangrijke 
factor om onderwijs te laten slagen. 
 

8 Communicatie: 
Er wordt effectief en vlot gecommuniceerd met 
ouders, leerlingen en onderling door het gebruik 
van de juiste middelen.  
 
 

 
Communicatie is en blijft belangrijk om 
informatie te delen en elkaar te betrekken 
bij alles wat er rond de school, de groep of 
de leerling gebeurt en wat er nodig is om 
hier goed uitvoering aan te geven. 
 

9 IKC ontwikkeling: 
Als school bepalen wij ons standpunt opnieuw ten 
aanzien van de vorming van een IKC binnen 
Akkrum/Nes. 

 
In de komende jaren gaat de IKC-
ontwikkeling vanuit rijk en gemeentes en 
besturen door. Als participant in het MFA 
Akkrum zullen we daar ook onze positie 
opnieuw in moeten meenemen en wellicht 
de huidige visie herijken. 
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5.3 Speerpunten voor de komende schoolplanperiode  
 

 Speerpunt / Ambitie  Op welke wijze (wie, wat, wanneer) 

1 Handelingsgericht werken, waaronder 
opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en 
eigenaarschap  
 
 

Het HGW heeft vele facetten die 
terugkomen in de hiervoor beschreven 
doelen. We hebben als school deze 
elementen gekozen om aan te werken in de 
komende periode. Dit zal aangestuurd 
worden door de leerteams en uitgevoerd 
worden door het team. 

2 ICT en eigentijds onderwijs Door scholing, implementatie en de verdere 
aanschaf van devices kan ICT een effectieve 
en ondersteunende rol in ons onderwijs 
krijgen. 
Hierbij is oog voor de voor- en nadelen van 
de inzet van ICT devices bij (jonge) 
kinderen, zoals beschreven in het Visie en 
beleidsplan PCBO Leeuwarden e.o. 
Daarnaast zullen ingezette trajecten zoals 
muziekonderwijs, aandacht voor Engels en 
Fries en nieuwe methodes aandacht vragen. 
Ook het tegemoet komen aan verschillende 
talenten maakt deel uit van eigentijds 
onderwijs en zal meer vorm krijgen in de 
komende jaren binnen de leerteams.  
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Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning 
 
6.1 Inleiding 
Hieronder vindt u onze meerjaren planning voor de periode 2019 - 2023 ondergebracht in een 4-
jarenplanning met aandacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Bij de 
meerjarenplanning hebben we ons laten leiden door: 

- Beleidskeuzes van de school (Hoofdstuk 5) 

- Reeds ingezette ontwikkelingen; 

- Financiën / meerjaren investeringsplan; 

- Draagvlak en haalbaarheid. 
 
De meerjarenplanning is ondergebracht in vijf domeinen: 

• Domein 1: Kwaliteitszorg. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met visie- en 
beleidsontwikkeling en de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg.  

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

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

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

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

Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende beleidscomponenten en 
de planning hiervan in de verschillende domeinen. 
 
Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van het schoolbeleid voor de komende vier 
schooljaren. Per schooljaar werken we onze beleidsvoornemens nader uit in een schooljaarplan.  
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6.2 Meerjarenplanning 2019 - 2023 
 
 

  19-20 20-21 21-22 22-23 

 Domein 1: Kwaliteitszorg 
 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Borging van nieuw beleid X  X  X  X  

2 Handelings Gericht Werken X   X       

3 Werken in leerteams X  X  X  X  

4 Gesprekken cyclus X  X  X  X  

5 Ik-Zo cyclus X  X  X  X  

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 

 Domein 2: Onderwijs en Leren 
 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Onderwijskwaliteit, doorgaande lijn 
in instructievaardigheden 

X  X 2000 X 2000 X 2000 

2 Onderwijskwaliteit, vasthouden 
en/of verhogen  van de resultaten 

X  X  X  X  

3 Onderwijskwaliteit, 
talentontwikkeling 

X  X      

4 ICT en onderwijs X  X      

5 Eigenaarschap en portfolio X  X      

 Handelingsgericht werken en 
ouderbetrokkenheid 
 

X  X  X  X  

          

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 

 Domein 3: Beleid Begeleiding en  
                Ondersteuning 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Passend Onderwijs en HGPD 
gesprekken 

X  X  X  X  

2 Cyclus in HGW; vormgeven aan 
planning, doelen en evaluaties per 
vak 

X  X  X  X  

3          

4          

5          

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 

 Domein 4: Management & 
Organisatie 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 Communicatie X  X  X  X  

2 IKC ontwikkeling     X  X  

3          

4          

5          

 

  19-20 20-21 21-22 22-23 

 Domein 5: 
Professionalisering 
 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budg
et  

Plannin
g  

Budge
t  

1 Professionele 
cultuur, werken in 
leerteams 

X  X  X  X  

2 Individuele 
scholing door alle 
leerkrachten. Zij 
maken gebruik van 

X Individueel budget vanuit 
de CAO-scholingsgelden 

X idem X idem X idem 
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hun persoonlijk 
budget 

3 Scholingsplan per 
schooljaar 

X Professionaliseringsbudget 
vanuit de school, dan wel 
vanuit PCBO 

X idem X idem X idem 

4 ICT vaardigheden 
vergroten; ieder 
teamlid heeft 
voldoende kennis 
en vaardigheden 
om goed te 
kunnen werken 
met de I-pad en/of 
Chromebook. 

X Professionaliseringsbudget 
vanuit de school, dan wel 
vanuit PCBO 

X idem X idem X idem 
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Hoofdstuk 7: Verwijzing 
 
 

7.1 Overzicht verwijzingen  
Dit laatste hoofdstuk biedt een overzicht van beleidsdocumenten waarnaar wij in dit schoolplan 
hebben verwezen. Deze documenten zijn feitelijk nadere specificaties/uitwerkingen van (onderdelen 
van) ons schoolplan. Wij beschouwen deze documenten daarom als bijlagen bij dit schoolplan. Ze 
zijn in te zien en te raadplegen op school en opvraagbaar voor bevoegde instanties als bestuur en 
inspectie. 
 
   

  
Beleidsdocumenten 

1 Schooljaarplannen 2015-2019  

2 Schooljaarverslagen 2015-2019  

3 Schoolgids  

4 Strategisch Beleidsplan PCBO Leeuwarden e.o. 

5 School Ondersteunings Profiel 

6 Kwaliteitszorgsysteem IK-ZO 

7 Personeelsbeleidsplan PCBO Leeuwarden e.o. 

8 Veiligheidsplan 

9 Taalbeleidsplan 

10 Beleidsplan (Hoog)begaafdheid 

11 Regionaal Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 

12 Inspectie rapportage oktober 2015 

13 Verslagen schoolbezoek door directeur bestuurder 

14 Handboek HGPD PCBO Leeuwarden e.o. 

15 Beleid Passend Onderwijs PCBO Leeuwarden e.o. 

16 Beleid Burgerschap 

17 Gezonde Schoolbeleid 

18 Visie en beleidsplan ICT PCBO Leeuwarden e.o. 
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Formulier Vaststelling Schoolplan 
 

 
Naam school: CBS DS. Hasperschool 
 

 
Adres: De Stringen 3 
 

 
Plaats: 8491 HA Akkrum 
 

 
Brinnummer: 15BD 
 

 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van bovengenoemde school voor de planperiode 
2019-2023 vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs 
voor de periode van 4 jaar. 
 

 
 
Namens het bevoegd gezag, 

 
 

12-12-2019                                 (datum) 
  
 
Hans Greidanus                          (naam) 
 
 
Directeur-bestuurder               (functie) 
 
 
 
 
 
____________________________  (handtekening) 
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Formulier Instemming Schoolplan 
 

 
Naam school: CBS Ds. Hasperschool 
 

 
Adres: De Stringen 3 
 

 
Plaats: 8491 HA Akkrum 
 

 
Brinnummer: 15BD 
 

 
De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan 2019 – 
2023 zoals dat door het bevoegd aan haar is  voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van 
de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS)  
 

 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 

 
 

10-12-2019                                 (datum) 
  
 
Jaco van Mourik                         (naam) 
 
 
Voorzitter                                    (functie) 
 
 
 
 
 
____________________________  (handtekening) 
 
 

 
 


