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Op de Driesprong mag 
je zijn wie je bent en 
groeien in je talent. 
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Wij zijn een Gereformeerde basisschool. Dit betekent dat wij 
een school zijn waar geloof in God belangrijk is. 

De kinderen van onze school komen uit gezinnen waar geloof in 
Christus als hun Redder een belangrijke rol speelt. 

De ouders willen dat hun kinderen op school vanuit dezelfde 
basis les krijgen van leerkrachten die hetzelfde geloven. 

Dat maakt onze school bijzonder. Van onze school mag u 
verwachten dat geloof de lucht is die we in- en uitademen. Het 

is dus méér dan alleen bidden, zingen en een Bijbelverhaal 
vertellen. 

Het is ook het voorleven. Het gaat niet om extra regeltjes maar 
om een levend geloof. Daar zijn wij op aanspreekbaar en dat 

maakt het verschil. 

Alle kinderen waarvan de ouders instemmen met onze 
grondslag zijn van harte welkom op onze school. 
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Inhoud 
 
 
 
Voeg hier de inhoudsopgave in (Via Word > Verwijzingen > Inhoudsopgave). 
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1. Inleiding 

1.1. Doel en functie 
 
Dit schoolplan heeft meerdere doelen: 
> het functioneren als een centraal document binnen de schoolontwikkeling; 
> het plannen en vormgeven van toekomstig beleid; 
> het geven van inzicht in de ambities en concrete plannen voor de komende jaren. 
 
Dit schoolplan heeft verder de volgende functies: 
> beschrijven (van bijvoorbeeld de missie, de visie en uitgangspunten);  
> verwijzen naar onderliggende documenten waarin bepaalde zaken nader omschreven 

en uitgewerkt zijn; 
> het op koers houden van de school bij de realisatie van het beleid tijdens de komende 

jaren; 
> het afleggen van verantwoording (intern en extern) over de deugdelijkheid en kwali-

teit van ons onderwijs. 
 

Het schoolplan is statisch voor wat betreft de beschrijving van de missie, de visie en 
uitgangspunten. Vanwege de aan dit schoolplan gekoppelde jaarplannen is het ook een 
dynamisch document. Aan de hand van deze jaarplannen wordt voortdurend aan 
verbetering  gewerkt. De plannen zullen jaarlijks geactualiseerd worden, afgestemd op 
de ontwikkelingen die zich voordoen.  

Dit schoolplan is geschreven voor het team, de MR, de schoolcommissie, het bevoegd 
gezag van de VGPONN en de inspectie. Deze geledingen kunnen dit plan lezen en volgen. 

Voor de ouders wordt een vertaalslag gemaakt in de schoolgids door daarin aan te geven 
wat we gaan doen in het komende jaar en wat de resultaten zijn van het afgelopen jaar.  

1.2. Interne samenhang 
De hoofdstukken uit het schoolplan zijn onderling op elkaar afgestemd. Hoofdstuk 1 
beschrijft doel, functie en structuur van het schoolplan. Hoofdstuk 2 geeft een 
beschrijving van de schoolorganisatie. Hoofdstuk 3 laat zien hoe schoolontwikkeling en 
kwaliteitszorg samenhangend vorm krijgen. De relevante beleidsterreinen en de daarvan 
afgeleide doelen voor de komende jaren worden uitgewerkt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 
5 wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is, en wat daarvan de consequenties 
zijn voor het toekomstig beleid. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de interne en externe 
ontwikkelingen geschetst die invloed hebben op het te voeren meerjarenbeleid. In 
hoofdstuk 7 tenslotte wordt dat meerjarenbeleid concreet uitgewerkt. De conclusies 
vanuit met name de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden daarin integraal verwerkt. De 
verschillende jaarplannen worden als bijlage toegevoegd. 

1.3. Relatie met andere beleidsdocumenten 
Het schoolplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids-)documenten die binnen 
onze schoolorganisatie kaderstellend en richtinggevend zijn. Het betreft met name de 
volgende documenten: 
 

• Strategisch beleidsplan 
• Financieel beleidsplan 
• Personeelsbeleidsplan 
• Huisvestingsplan 

 
In hoofdstuk 4 verwijzen we naar bovengenoemde en andere relevante (borgings) 
documenten. 
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1.4. Totstandkoming 
 
De GBS de Driesprong valt onder het bevoegd gezag van de Vereniging Gereformeerd 
Primair Onderwijs in Noordoost Nederland (VGPONN), een onderwijsorganisatie waarvan 
het centrale kantoor is gevestigd aan de Industrieweg 22 in Noordhorn. De 14 scholen 
van de VGPONN bieden onderdak aan ruim 1600 leerlingen.  

Dit schoolplan beschrijft ons beleid voor de periode 2015-2019. Het geeft naast de 
gedeelde uitgangspunten met de andere scholen van de VGPONN aan hoe wij ons als 
school profileren.  

Plaats van dit schoolplan in onze kwaliteitszorgcyclus 

Wij maken voor de uitwerking van onze kwaliteitszorg gebruik van de vierjarige Deming-
cyclus. Deze periode van vier jaar komt overeen met de schoolplanperiode. Het VGPONN 
beleid is dat elke school de PDCA-cyclus toepast om de onderwijskwaliteit te toetsen, te 
evalueren en te borgen.   Elke school heeft een schoolprofiel. In het schooljaar 2014-
2015 heeft VGPONN Integraal geadopteerd om de organisatieontwikkeling en de 
schoolontwikkeling  te kunnen volgen. Integraal is een schoolontwikkelingsmonitor. 
Integraal is opgenomen in het volgsysteem ParnasSys.  

Met Integraal zijn de tevredenheidsonderzoeken en de zelfevaluatie uitgevoerd. In dit 
schoolplan stellen we vast welke doelen wij in deze planperiode willen bereiken. Ook 
geven we aan op welke manier wij deze willen realiseren. Het schoolplan wordt jaarlijks 
vertaald naar een jaarplan, waarin activiteiten specifiek, meetbaar, acceptabel, 
resultaatgericht en tijdsgebonden zijn geformuleerd. Het jaarplan en het schoolplan 
worden jaarlijks geëvalueerd. Hiermee wordt de vierjaarlijkse cyclus afgerond. 

Integraal, het kwaliteitszorg systeem  is in aanbouw en zal tijdens de nieuwe  plan- 
periode verder worden geïmplementeerd.  

Procedures 

1. Opstellen en vaststellen van dit schoolplan 
Dit schoolplan is door de directie, passend binnen de kaders van het bestuursbeleid, 
in overleg met het personeel opgesteld en na instemming door de MR, door het 
bevoegd gezag vastgesteld. 

2. Klachtenregeling 
In geval van klachten of geschillen is de klachtenregeling van toepassing. 
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2. Onze school 
 
 

2.1. Zakelijke gegevens  
 

Brinnummer 29XN 

Schoolnaam De Driesprong 

Telefoonnummer 0592-372295 

Gemeente ASSEN 

Provincie Drenthe 

Vestigingsadres M.L. Kingweg 46, 9403 PA ASSEN 

Correspondentie adres Idem 

Naam bevoegd gezag Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost 
Nederland 

Correspondentie-adres bevoegd gezag Postbus 6 9800 AA ZUIDHORN 

E-mail school 
 
Internet 
 
 
 
Schooltijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal leerlingen op 1 oktober 2015 
 
Aantal groepen 
 
Aantal medewerkers 
 
 

gbsdedriesprong@VGPONN.nl  
 
Website: www.gbsdedriesprong.nl 
Facebook: Facebook.nl/dedriesprongassen.nl 
School-app: kidoki.nl  
 
08.15 – 11.45 uur 
13.00 – 15.00 uur 
woensdag: 08.15 – 12.15 uur 
pauze: 10.00 - 10.15 uur (middenbouw) 
pauze: 10.15 – 10.30 uur ( bovenbouw) 
 
Sommige groepen hebben vrije dagen of dagdelen.  
Groepen 1/2 zijn vrijdag vrij op 13 vrijdagochtenden na.  
Zie de jaarplanning.  
De groepen 3 en 4 zijn vrijdag op vrijdagmiddag.  
 
255 
 
10 groepen 
 
29 

 

2.2. Historie van de school 
De Driesprong is in 2003 gebouwd als 7-klassige dependance van de toenmalige 
Tamboerijn. Vanaf 1 augustus 2008 is onze school De Driesprong een zelfstandige school 
geworden met kinderen voornamelijk uit de wijken Marsdijk en Peelo. 

De 256 kinderen van De Driesprong komen hoofdzakelijk uit de wijken Peelo en Marsdijk. 
Ze zijn ondergebracht in 10 groepen.  

2.3. Bevoegd gezag en bestuursconcept 
 
De VGPONN staat voor identiteitsgebonden onderwijs. We staan voor kwalitatief mooi en 
goed onderwijs, waarbij de leerkracht de cruciale factor is.  

Ons motto is:  ‘geloven in onderwijs’; onderwijs wordt gekleurd door een gedeeld 
geloof in Jezus Christus. Hij is onze bron en inspiratie. Vanuit dat geloof willen wij 
kinderen toerusten voor een leven met God en met hun medemensen in de samenleving.  

Goede leerprestatie zijn belangrijk. 
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De VGONN ziet het dan ook als opdracht om de gaven en talenten van de kinderen in alle 
opzichten te ontdekken en tot ontplooiing te brengen. We staan voor een brede vorming. 
De ambitie blijft om op alle scholen kwalitatief goed onderwijs te geven, duurzaam in het 
basisarrangement, ruimte te bieden voor de brede ontwikkeling en voor bijzondere 
talentontwikkeling. 

De methoden, middelen, ICT middelen en materialen zullen kwalitatief op orde worden 
gebracht en gehouden. VGPONN ziet binnen  het totale onderwijs een belangrijke plaats 
voor de ouders, ouders als partner in het onderwijs. Ouders, die onderling verbonden zijn 
en zich verbonden voelen met het schoolteam en/of met de school. 

2.4. Relatie met bovenschoolse organisaties 
 
De Driesprong maakt onderdeel uit van de VGPONN. Ouders kiezen bewust voor onze 
school omdat zij bijbelgetrouw onderwijs willen in de lijn van de opvoeding thuis. Wij 
werken samen met de andere scholen in onze vereniging aan goed onderwijs. 

Het identiteitsdocument Geloven in Onderwijs wordt met ingang van het seizoen 
2015/2016 van kracht bij VGPONN. Het document vormt een belangrijke basis voor 
zowel de uitwerking naar de praktijk van alle dag, als voor het benoemingsbeleid 
(uitgewerkt in een medewerkersverklaring) en het toelatingsbeleid (uitgewerkt in een 
ouderverklaring). 

De Driesprong maakt deel uit van samenwerkingsverband 22-01 in de gemeenten Assen, 
Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband is een 
vereniging van elf schoolbesturen van alle basisscholen in deze regio. Het 
samenwerkingsverband is interzuilair, wat betekent dat alle schoolbesturen zijn 
aangesloten. 

Het Samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van 
zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale 
scholen voor basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 
Je zou ook kunnen zeggen dat het Samenwerkingsverband zich tot doel heeft gesteld 
scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg op maat 
krijgen. 

 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit van het 
onderwijs voorop in onze regio. De focus ligt op het ontwikkelen van een inhoudelijk 
onderwijsaanbod dat aansluit bij de leerlingen. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk 
leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, ook leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. Zo nodig schakelen basisscholen daarbij de expertise in van 
speciaal onderwijs en externe zorgpartners. 

Middelen inzetbaar op schoolniveau 

Het samenwerkingsverband realiseert kwalitatief goed onderwijs en efficiënt arrangeren 
naar de speciale voorzieningen zo veel mogelijk op schoolniveau. Dit betekent dat de 
bijbehorende middelen ook zo veel mogelijk op schoolniveau in eigen omgeving inzetbaar 
moeten zijn. Het samenwerkingsverband richt de bekostiging zo in dat basisscholen hun 
onderwijs kwalitatief ontwikkelen en minder vaak een beroep hoeven te doen op dure 
speciale onderwijsvoorzieningen. Indien het in het belang is van de ontwikkeling van een 
kind, begeleidt het samenwerkingsverband de leerling naar een speciale voorziening. 
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2.5. Leerlingen 
  
Onze 256 leerlingen (peildatum 01 oktober 2015) komen uit de wijken Marsdijk en Peelo. 
Veel kinderen zijn met hun ouders lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Marsdijk of 
Peelo.  
 
Aantallen per gezindte 

 Per gezindte Aantal Proc. 

        Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 287, 95,3 
% 

        Nederlands Gereformeerde Kerken 3, 1,0 % 

        Niet ingevuld 3, 1,0 % 

        Baptisten 2, 0,7 % 

        Evangelische gemeente 2, 0,7 % 

        Hersteld Gereformeerde Kerk 2, 0,7 % 

        Christen 1, 0,3 % 

        Vrij baptisten gemeente 1, 0,3 % 

          301, 100,0 
% 

         
 
 
 

          Aantallen per leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 37 40 25 31 31 31 38 54 

  Nederlands Gereformeerde Kerken      2 1   

  Niet ingevuld 1 1     1   

  Baptisten     1  1   

  Evangelische gemeente   1     1 

  Hersteld Gereformeerde Kerk  1  1      

  Christen 1         

  Vrij baptisten gemeente   1             

  
           Percentages per leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 95, % 93, % 96, % 97, % 97, % 94, % 93, % 98, % 

  Nederlands Gereformeerde Kerken      6, % 2, %   

  Niet ingevuld 3, % 2, %     2, %   

  Baptisten     3, %  2, %   

  Evangelische gemeente   4, %     2, % 

  Hersteld Gereformeerde Kerk  2, %  3, %      

  Christen 3, %         

  Vrij baptisten gemeente   2, %             

   
Voor meer bijzonderheden zie hoofdstuk 5 ‘Analyse huidige stand van zaken’.  

2.6. Ouders en verzorgers 



 Schoolplan 2015-2019 - De Driesprong -   9 
 

Het merendeel van de ouders van de Driesprong heeft werk en een M.B.O.– of een 
H.B.O.- opleiding en gerelateerd beroep als: accountmanager, administratief 
medewerker, apotheker(-assistente), begeleider van bejaarden en beperkt verstandelijke 
kinderen, chauffeur, docent of leerkracht, gastouder, huisvrouw, ict-er, militair, 
politieagent, software engineer, verkoper, verpleegster, vertegenwoordiger of 
verzorgende.  

2.7. Personeel 
 
Wij zien de leraren als cruciale factor voor goed en mooi onderwijs.  
De VGPONN staat voor inspirerende gemotiveerde professionele en bekwame 
medewerkers . Ze zijn gekwalificeerd, houden hun vak bij en staan geregistreerd in het 
leraren register. 
De VGPONN streeft goed werkgeverschap na  in een veilige werkomgeving waarin 
leerkrachten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen, binnen de daarvoor geldende 
wettelijke regelingen. De VGPONN wil medewerkers faciliteren bij hun ontwikkeling en 
biedt ruimte voor scholing. 
Daarnaast is het beleid van de VGPONN erop gericht dat leerkrachten op een 
professionele, vriendelijke wijze communiceren met de ouders en betrokkenen buiten de 
school. 
Als goed werkgever bieden we goede arbeidsvoorwaarden  conform de cao. We streven 
naar functiedifferentiatie. Alle medewerkers beschikken over hun eigen functieprofiel. 
 
Voor de Driesprong betekent dit:  
 
Onze teamleden zijn trots op de Driesprong. Zij houden van hun werk en kiezen voor de 
missie van de school en dragen die uit. Zij hebben er plezier in om het werk inhoud te 
geven. Zij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van elkaar.  
 
Het team heeft 29 fulltime en parttime medewerkers en vindt het belangrijk dat de 
kinderen zich veilig voelen op onze school en dat wij veel leren van elkaar in een 
uitdagende omgeving waarbinnen ieders talenten verder ontwikkeld worden. 
 
Wij werken met competent personeel. Alle leerkrachten willen goed zijn in hun vak en 
scholen zich daarom bij. Zij werken aan hun ontwikkeling aan de hand van hun 
bekwaamheidsdossier. In een cyclus van functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken wordt de ontwikkeling besproken met de directie.  
 
Elk twee jaar certificeren de leerkrachten zich op didactisch en pedagogisch gebied met 
behulp van de vaardigheidsmeter. Hierdoor willen wij het niveau hoog houden. Dit 
betekent ook dat alle vaste invallers ook tweejaarlijks gescreend zullen gaan worden op 
hun vaardigheid op didactisch en pedagogisch gebied.  
 
Elke leerkracht op de Driesprong kan gedifferentieerde instructie geven op drie niveaus 
(basis, herhaling en verrijking) en kan de kinderen helpen om tot samenwerkend leren te 
komen.  
Nieuwe leerkrachten worden ingewerkt en krijgen vanaf het begin een maatje 
aangewezen als vraagbaak.  
 
Voor de andere functies binnen de school werken wij aan competentieprofielen.  
Wij leren van elkaar. Net als intervisie doen wij minstens twee keer per jaar collegiale 
consultatie. Dit is een werkwijze die een bijdrage levert aan de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van leraren. In een kleine groep, onder begeleiding van een 
externe of onder roulerende begeleiding van één van de deelnemers in de groep, worden 
vraagstukken besproken. 
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Iedere medewerker weet zich het gezicht van de school. Wij zijn samen de school en 
dragen het beleid uit. Dit betekent dat wij ons verantwoordelijk voelen voor de school en 
ons daar naar buiten toe van bewust zijn.  
 
Voor meer informatie over personeel, zie ‘Analyse huidige stand van zaken’; hoofdstuk 5.  

2.8. Medezeggenschap 
 
De medezeggenschapsraad is een commissie die bestaat uit gelijke aantallen ouders en 
leerkrachten. Bij voorkeur vergadert zij samen met de directeur. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om vanuit verschillende achtergronden (ouders, team, directie) een 
onderwerp te belichten. De onderwerpen die worden besproken betreffen vrijwel altijd 
zaken die met het beleid van de school te maken hebben. Daarnaast zijn er nog allerlei 
officiële stukken waaruit blijkt of het uitgezette beleid ook daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld de begroting (wanneer worden welke lesmethoden vervangen), 
het formatieplan (moeten er het komend seizoen bijv. weer combinatiegroepen worden 
gemaakt) en het rapport van de onderwijsinspectie.  

Door het gevoerde beleid kritisch te volgen wil de MR een zinvolle bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van onze school. Uiteraard allemaal binnen de kaders die de wet ons geeft. 
De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de bevoegdheden van de 
medezeggenschapsraad, zoals instemmings- en adviesrecht.  

Ouders kunnen de MR aanspreken indien zij vragen hebben over het gevoerde beleid. De 
MR kan dit dan bespreken met de directie. De MR ziet graag dat ouders hier gebruik van 
maken, omdat de MR daardoor beter kan functioneren. 

Ouders die zich willen inzetten voor de MR kunnen zich kandidaat stellen bij de 
verkiezingen die vrijwel ieder jaar in mei worden gehouden. Een MR-lid wordt voor 4 jaar 
verkozen. De MR vergadert normaal gesproken ca. 6 keer per jaar. 

Beleid dat het niveau van de school overstijgt (bijvoorbeeld personeelsbeleid en 
financiën) worden besproken op de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
De GMR is de vertegenwoordiger van alle medezeggenschapsraden binnen onze 
schoolvereniging VGPONN. De GMR bespreekt alle zaken die alle scholen of een 
meerderheid van de scholen binnen VGPONN aan gaan. 

De verslagen van de GMR staan op de site van de VGPONN. 

2.9. Huisvesting en situering van de school in de omgeving 
De Driesprong staat langs de toegangsweg aan het begin van de wijk Marsdijk. De 
meeste kinderen die naar de Driesprong gaan, komen uit de wijk Marsdijk of Peelo. De 
school ligt op een rustige plaats naast de Voorhof. Dit is het kerkgebouw van de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Voor het bewegingsonderwijs maken wij gebruik van 
de gymzaal van de Marsdijkhal. 

De Driesprong is in 2015 uitgebreid met 7 lokalen op de eerste verdieping. De school 
beschikt beneden over een kamer voor de ib-er, de secretaresse en de directie alsmede 
een teamkamer.  Er is zowel beneden als boven een leerplein. De school heeft een lift, op 
de eerste verdieping zijn vier zorgkamertjes. De school telt in totaal 14 lokalen en 
beschikt over twee speelpleinen. Het kleuterplein is middels hekken volledig 
afgeschermd. Op het schoolplein zijn voldoende fietsenrekken beschikbaar.  

De school kenmerkt zich door zichtlijnen en veel (geluidsisolerend) glaswerk. Aan de 
voorzijde van de school mogen ouders gebruikmaken van het parkeerterrein van de 
Voorhof. De school is middels een ‘kiss en go-zone’ goed bereikbaar.  



 Schoolplan 2015-2019 - De Driesprong -   11 
 

De woonwijk Peelo stamt uit de jaren ’80 van de vorige eeuw en is tot stand gekomen op een historische plek. 
Al voor de Middeleeuwen bestond hier het buurtschap Peelo. In het begin van de negentiende eeuw bevond zich 
op een deel van de huidige wijk een klein dorp, genaamd de Peeler Marke. 
Peelo is een groene wijk met veel vijverpartijen, groenstukken en wallen. Het is een zogenaamde 
‘bloemkoolwijk’. Dit verwijst naar de stedenbouwkundige structuur die gekenmerkt wordt door veel hofjes en 
kronkelige wegen, met maar weinig ontsluitingen op de hoofdweg in de wijk. 
 
Peelo heeft 6.860 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 3.523 inwoners per vierkante kilometer. Deze 
6.860 inwoners bestaan uit 3.395 mannen en 3.460 vrouwen. De leeftijdscategorie 45 t/m 64 jaar is met 30% 
het sterkst vertegenwoordigd. Met 49% zijn de meeste personen ongehuwd. Daarnaast is 9% procent van de 
inwoners gescheiden en 3% verweduwd. 20% van de bevolking van Peelo valt onder de categorie 00 – 14 jaar.  

De woonwijk Marsdijk werd gebouwd in de jaren '80 en de eerste helft van de jaren '90 van de vorige eeuw. In 
deze wijk wonen vooral veel gezinnen met kinderen. Langs de oude Marsdijk staan nog oude boerderijen uit de 
periode dat Marsdijk grotendeels bestond uit landbouwgebied. 
 

Marsdijk heeft 12.670 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 2.144 inwoners per vierkante kilometer. Deze 
12.670 inwoners bestaan uit 6.315 mannen en 6.355 vrouwen. De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 33% 
het sterkst vertegenwoordigd. Met 46% zijn de meeste personen gehuwd. Daarnaast is 7% procent van de 
inwoners gescheiden en 2% verweduwd. 21% van de bevolking van Marsdijk valt onder de categorie 00 – 14 
jaar. Gegevens anno 2015 van website gemeente Assen.  

3. Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 
 
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 (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.  

3.1. Uitgangspunten en voorwaarden 
Professionele schoolcultuur en betrokkenheid op elkaar 
Een belangrijke voorwaarde voor schoolontwikkeling is de aanwezigheid van een 
professionele cultuur. In een professionele schoolcultuur handelen teamleden vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zowel opbrengsten als voor processen die hierop 
van invloed zijn. Om deze professionele cultuur te stimuleren, stuurt de schoolleiding 
expliciet op versterking van vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerking die gericht is op  kwaliteitsverbetering. 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.  

Integrale evaluatie 
In onze oordeelsvorming onderzoeken we de samenhang tussen de verschillende beleids- 
en kwaliteitsterreinen. Hoe is de kwaliteit van het onderwijsleerproces van invloed op de 
onderwijsresultaten? Welke relatie en wisselwerking zien we tussen de verschillende 
kengetallen? Welke relatie zien we tussen opbrengsten of kwaliteit van de leerling 
ondersteuning en bekwaamheden van het personeel. 
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3.2. Visie op integrale kwaliteitszorg 
Om schoolontwikkeling te realiseren werken we met een systeem voor kwaliteitszorg. 
Kwaliteitszorg is een leerproces, waarbij de school zelf, volgens een beargumenteerde 
planning, systematisch, de kwaliteit van het onderwijs bespreekt, beschrijft, realiseert, 
beoordeelt en/of laat beoordelen en evalueert. Bij kwaliteit gaat het dan om zowel de 
eisen die de overheid hier aan stelt, de zogenoemde basiskwaliteit, als om de ambities 
die de school zelf heeft geformuleerd.  

Een goed kwaliteitszorgsysteem helpt bij het voortdurend beantwoorden van  belangrijke 
kwaliteitszorgvragen rondom de volgende vier aspecten: de processen binnen de school, 
het handelen van de medewerkers, de opbrengsten van de leerlingen en de 
ontwikkelcapaciteit van de organisatie.  

Schoolontwikkeling 
Voor het systeem van kwaliteitszorg maken we gebruik van Integraal. Met behulp van dit 
instrument kunnen vragenlijsten in het kader van de zelfevaluatie uitgezet worden bij de 
medewerkers. Dezelfde vragenlijsten kunnen binnen een interne of externe audit 
gebruikt en ingevuld worden. Met behulp van Integraal wordt ook vormgegeven aan het 
peilen van de tevredenheid van personeel, ouders en leerlingen. De combinatie van 
vragenlijsten geeft inzicht in de kwaliteit die  wordt nagestreefd. De vragenlijsten worden 
afgenomen aan de hand van een beargumenteerde planning die beschreven is in  
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid. Ook het oordeel van de inspectie wordt opgenomen in het 
systeem. De resultaten van de verschillende vragenlijsten worden samenhangend 
getoond in de cockpit van Integraal. Vanuit de cockpit kunnen jaarplannen geschreven 
worden. 

Opbrengsten en kengetallen onderwijs 
Naast de resultaten uit de vragenlijsten worden ook de resultaten van tussentijdse- en 
eindopbrengsten, de  gegevens over sociale vaardigheden en de kengetallen onderwijs 
vanuit ParnasSys en ZIEN! getoond in de cockpit van Integraal. Voor verschillende 
resultaten wordt de vergelijking gemaakt met de inspectienormen en de schoolspecifieke 
streefdoelen. Deze laatsten staan beschreven in de schoolanalyse.  

Persoonlijke ontwikkeling 
Integraal wordt ook ingezet voor de persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de    
collega’s door het uitzetten van competentievragenlijsten hun eigen 360-graden feedback 
gaan organiseren. Ook gaan zij met behulp van Integraal hun persoonlijke 
ontwikkelingsplannen schrijven 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. 

Vakbekwaamheidsdossier  
Niet 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 leggen medewerkers hun vakbekwaamheidsdossier aan. 

De overheid wil de kwaliteit van aankomende en zittende leraren op een hoger niveau wil 
brengen. Om dat niveau te bereiken en te handhaven, is het noodzakelijk dat leraren 
permanent aan de ontwikkeling van hun bekwaamheid blijven werken en daarbij 
ondersteund worden door hun school. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor het 
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lerarenregister, zoals ook in het regeerakkoord is afgesproken. Voor schoolleiders geldt 
iets dergelijks. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.lerarenregister.nl of 
schoolleidersregisterpo.nl 

Met de doorontwikkeling van het lerarenregister wil de overheid borgen dat onze 
collega’s hun bekwaamheid systematisch bijhouden ontwikkelen en daarover 
verantwoording afleggen.  

3.3. Overlegstructuur 
Overleggen hebben een belangrijke plaats binnen de schoolontwikkeling van de 
Driesprong.  Hier wordt de dialoog gevoerd over wat goed onderwijs is. Het proces van 
kwaliteitsborging en verbetering start als het ware binnen deze overleggen. Daar vindt 
analyse en interpretatie van gegevens plaats, waarna de vastgestelde 
veranderonderwerpen en vereiste vakbekwaamheden worden vastgesteld. Het proces 
wordt  ook binnen deze overleggen afgerond in de vorm van evaluatie. 

Teamoverleg 
Het teamoverleg vervult een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg. Binnen dit overleg 
worden de fasen uit het proces van kwaliteitszorg uitgevoerd. In het teamoverleg worden 
de veranderonderwerpen besproken waaraan gewerkt gaat worden. Bijbehorende doelen 
en uit te voeren activiteiten worden vastgesteld. Tegelijkertijd wordt besproken welke 
vakbekwaamheden hiervoor vereist zijn en wat dat betekent voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de medewerkers. Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen, 
wordt er tijdens het teamoverleg regelmatig gerapporteerd over de voortgang en over 
het effect van de verbeteractiviteiten. Wij vergaderen op een coöperatieve manier. 

Bouwoverleg 
	
 

a. Rol van de bouwcoördinator + ondersteuning directie 
b. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bouwcoördinator 
c. Structuur en inhoud van (bouw)vergaderingen  
d. Besluitvorming 
e. Normjaartaak 

 
Ad A. De rol van een bouwcoördinator (en de daaraan gekoppelde bevoegdheden): 

• Is aanspreekpunt voor de collega’s van haar bouw.  
- Collega’s kunnen knelpunten aangeven.  

- Collega’s kunnen met vragen bij haar terecht (De boco lost niet op, maar kan wel op weg 
helpen). 

• Heeft oog en oor voor het signaleren van knelpunten, wrevels en irritaties.  
- De boco kan het signaal delen met de betrokken collega en zoeken naar een oplossing. De 

boco lost niet op, maar helpt een oplossing te vinden.  
-Bij functioneringsproblemen, of halsstarrige tegenwerking brengt de boco de directie op de 

hoogte). 
• Enthousiasmeert, complimenteert collega’s en levert zo een bijdrage aan  een positief 

werkklimaat.  
• De boco levert door “modeling” een grote bijdrage aan het vergroten en versterken van 

kenmerken van een professionele cultuur op school. 
 
Wij vinden dat deze punten gelden voor alle medewerkers binnen onze school en niet zo 
specifiek voor een boco. De laatste drie aandachtspunten zijn expliciet voor boco’s. In 
een professioneel werkend team zijn alle collega’s enthousiast, complimenterend.  
 
 
 

De directie: 
• Creëert ruimte voor de boco door het team te informeren over de structuur van de 

schoolorganisatie mét bouwcoördinatoren. Vooral  de rol, taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de boco worden aangegeven. 
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• Organiseert “gezag” voor de boco’s. Dat vraagt om gedrag dat de bouwcoördinatoren sterk maakt 
/ houdt. 

• Bewaakt dat een ieder in de organisatie zich aan de afspraken houdt en spreekt collega’s aan bij 
het niet naleven ervan. 

 
Ad. B De taken van een bouwcoördinator (en de daaraan gekoppelde bevoegdheden) 

De bouwcoördinator heeft de volgende taken: 
• Voorbereiden bouwvergadering, verzamelen agendapunten (ieder levert de punten aan voor een 

bepaalde vastgestelde datum en volgens vastgestelde afspraak (Punten invullen op “het formulier 
in de teamkamer”). Deze afspraak geldt voor iedereen, ook de directie.  Vervolgens stelt de boco 
de agenda op. Punten die te laat aangeleverd worden, worden op de agenda van de volgende 
vergadering gezet 

• Opstellen van de agenda (er is een standaard model) 
• Leiden van de bouwvergadering  
• Verwerken van de gemaakte afspraken; in het “MT”; welke afspraken naar plenair, welke 

afspraken terug naar de bouw om uitgevoerd te worden.  
 

Ad. C Structuur en inhoud van de vergaderingen 
 De vergaderingen zijn in een vaste volgorde: 

1. Bouwvergadering  (punten vanuit jaarplan + aangedragen vanuit teamleden)  
2. SMT (schoolmanagementteam: bouwcoördinatoren , intern begeleider en directie):  

terugkoppeling opbrengst bouwvergaderingen, vaststellen welke punten naar de plenaire 
vergadering gaan en welke punten afgehandeld kunnen worden op bouwniveau 

3. Plenaire vergadering (bespreken van de punten die een algemeen besluit vragen) 
 
NB. Het schooljaarplan is leidend voor de vergaderingen en zijn bepalend voor de 
inhoud. De boco’s worden betrokken bij het opstellen van het schooljaarplan en 
zijn dus op de hoogte van de inhoud. Daarnaast zijn er organisatorische zaken die 
voortkomen uit de waan van de dag. 

 
Ad. D Besluitvorming (en monitoring uitvoering) 

Het reglement van de MR is leidend voor de procedure van besluitvorming. Dat betekent dat tijdens de 
vergaderprocedure nagegaan moet worden welke punten een plenair besluit vragen en welke punten 
op bouwniveau als besluit gezien mogen worden. Besluiten worden opgeslagen en zijn toegankelijk 
voor alle teamleden. De uitvoering van besluiten wordt gevolgd door bouwcoördinatoren en directie. 
De directie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering en spreekt alle leerkrachten aan op 
nalatigheid. (zie rol) 
Daar waar wenselijk (en op basis van het reglement noodzakelijk)  worden voorgenomen besluiten 
voorgelegd  aan de MR.  
 

 
Ad E. Normjaartaak 

Jaarlijks wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de bouwcoördinatoren te faciliteren. Hetzij in 
lestijd, hetzij vanuit de normjaartaak. 
Er worden afspraken gemaakt over wat er in de beschikbare tijd kan worden gevraagd van de 
bouwcoördinatoren. Daarbij geldt: “Elke kwaliteit heeft zijn prijs en omgekeerd”. 

 
 
Gesprekkencyclus 
De persoonlijke vakbekwaamheden worden binnen de gesprekkencyclus besproken. Na 
bespreking en vaststelling van de te ontwikkelen vakbekwaamheden stelt iedere 
medewerker zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan 
wordt besproken met de leidinggevende en, al dan niet aangepast en vervolgens 
vastgesteld.  

Om de voortgang van de ontwikkeling te volgen worden regelmatig gesprekken gevoerd, 
waarin de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelingsplan ter sprake komt. Er wordt 
geëvalueerd welke vakbekwaamheden eigen gemaakt zijn en er wordt afgesproken welke 
vakbekwaamheden nog eigen gemaakt moeten worden in het persoonlijk handelen.  

Daarnaast is er twee keer per seizoen overleg tussen duo-partners van dezelfde groep 
over hun wederzijdse samenwerking.  

3.4. Schoolontwikkeling in praktijk  
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Zelfevaluatie 
Voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode is door middel van zelfevaluatie de 
kwaliteit van de school als totaliteit in beeld gebracht. Dit is gedaan met behulp van de 
vragenlijsten van Integraal en met behulp van de kengetallen en opbrengsten zoals die 
getoond worden in de cockpit van Integraal. Onderzocht is (zie hoofdstuk 4,5 en 6) hoe 
deze zich verhouden tot de basiskwaliteit van de inspectie en de schooleigen ambities.  

 
Meerjarenbeleid 
De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn leidend voor de schoolontwikkeling in de 
komende schoolplanperiode. De door het team (inclusief directie) gekozen 
verbeterpunten zijn ‘uitgezet’ in een meerjarenbeleid.  

Jaarplannen 
Vanuit dit meerjarenbeleid worden er per schooljaar één of meerdere jaarplannen 
geschreven met als doel de kwaliteit te verbeteren en te borgen. De jaarplannen worden 
gemaakt in het programma Integraal. Elk afzonderlijk jaarplan beschrijft een 
veranderonderwerp. Per veranderonderwerp wordt aangegeven welke activiteiten 
daarvoor uitgevoerd gaan worden (wie, wat, hoe, wanneer enz.) en wat de gewenste 
situatie is die bereikt moet worden. Beschreven wordt welke competenties nodig zijn om 
de gewenste kwaliteit te realiseren. Er wordt vastgesteld of en hoe behaalde successen 
gemeten zullen worden. Aan het einde van een schooljaar worden de voor dat schooljaar 
geldende jaarplannen geëvalueerd en worden de jaarplannen voor het volgende 
schooljaar opgesteld. Zie voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen hoofdstuk 7 en de 
bijlage ‘Jaarplannen’. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 
Elke medewerker beschikt in seizoen 15/16 over een actueel persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Dit plan beschrijft de doelen die de medewerker nastreeft in het kader 
van zijn persoonlijke ontwikkeling en wat daarvoor nodig is aan scholing, ondersteuning, 
begeleiding enz. De medewerkers stellen hun ontwikkeldoelen zoveel mogelijk af op de 
doelen van de school. Het plan wordt afgesloten met een evaluatie van de persoonlijke 
doelen.  

Voortgang volgen 
Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende 
activiteiten ondernomen: 
- Analyseren van de midden-en eindtoetsen van CITO en de leeropbrengsten. Dit wordt 

gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. De schoolleider doet dit op 
leerjaar- en op schoolniveau.  

- Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan 
met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren. 

- Op minimaal één moment in het jaar een zelfevaluatie  met behulp van onderdelen 
van vragenlijsten vanuit Integraal. Deze staan in direct verband met de gewenste 
kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren. Er  worden 
selecties samengesteld uit de verschillende vragenlijsten. Om de schoolspecifieke 
ambities te onderzoeken, worden indien van toepassing, eigen vragen samengesteld 
en afgenomen.   

- In de zelfevaluatie worden de auditoren betrokken die intern zijn opgeleid.  
- De schoolleider onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het 

betreffende schooljaar, onder andere door middel van acht observaties in de groepen.  
Indien gewenst worden de tweede en opeenvolgende ze observaties besproken met 
de leerkrachten. De eerste observatie wordt altijd doorgesproken. Na vier observaties 
is er een gesprek over de tussenstand.  

- Medewerkers doen onderzoek naar de eigen competenties in verband met de 
gewenste kwaliteit voor betreffend schooljaar. Zij organiseren met het oog daarop 
jaarlijks feedback met behulp van de competentievragenlijsten vanuit Integraal. De 
directie stelt jaarlijks voor de verschillende functies binnen de school 
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competentievragenlijsten samen die direct samenhangen met de gewenste kwaliteit. 
Met de uitkomsten van het onderzoek worden de doelen van het nieuwe cursusjaar 
per collega of bouw of school bijgesteld.  

- Er wordt  een jaarplanning opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer wij aan 
welke onderdelen van het scholplan werken: zie nascholingsplan, zie jaarrooster 
(teamvergaderingen en bouwvergaderingen).  

- Elke vier jaar vindt een risico-inventarisatie plaats.  
 
Verantwoording 
Er wordt belang gehecht aan tijdige en transparante  verantwoording. Dit gebeurt in de 
eerste plaats in dit schoolplan. Dit wordt toegestuurd naar de onderwijsinspectie en ligt 
voor iedereen ter inzage op school. Daarnaast is er de schoolgids. In de schoolgids 
worden de plannen in het kort beschreven. De schoolgids wordt aan alle ouders 
uitgereikt en ligt ook op school ter inzage. We publiceren de schoolgids daarnaast op 
onze website. Wanneer er een verslag is van de onderwijsinspectie worden  de conclusies 
samengevat en opgenomen in de schoolgids. Het inspectierapport wordt gepubliceerd op 
de schoolwebsite alsmede op die van ‘scholen op de kaart’ en ligt op de Driesprong ter 
inzage. In de jaarplannen worden de  geplande activiteiten en de doelen die we daarmee 
willen bereiken beschreven. De schoolleiding verantwoordt zich door middel van de 
verantwoordingsrapportage aan het bevoegd gezag. Door middel van het jaarverslag 
wordt officieel verantwoording afgelegd. Het jaarverslag wordt op de website 
gepubliceerd en indien gewenst op  papier verstrekt. 
 
 

4. Beleidsterreinen 
 
Voor de verschillende beleidsterreinen wordt de visie van de school weergegeven en 
verwezen naar gerelateerde beleids- en borgingsdocumenten. Aandachtspunten en 
doelen vanuit de beleidsterreinen, voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt  in 
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

4.1. Identiteit van de organisatie Peildatum juni 2015 

Aantallen per gezindte 
Per gezindte Aantal Proc. 

       Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 287, 95,3 
% 

       Nederlands Gereformeerde Kerken 3, 1,0 % 

       Niet ingevuld 3, 1,0 % 

       Baptisten 2, 0,7 % 

       Evangelische gemeente 2, 0,7 % 

       Hersteld Gereformeerde Kerk 2, 0,7 % 

       Christen 1, 0,3 % 

       Vrij baptisten gemeente 1, 0,3 % 

         301, 100,0 
% 

       
          Aantallen per leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 37 40 25 31 31 31 38 54 

 Nederlands Gereformeerde Kerken      2 1   

 Niet ingevuld 1 1     1   

 Baptisten     1  1   
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Evangelische gemeente   1     1 

 Hersteld Gereformeerde Kerk  1  1      

 Christen 1         

 Vrij baptisten gemeente   1             

 
          Percentages per leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 95, % 93, % 96, % 97, % 97, % 94, % 93, % 98, % 

 Nederlands Gereformeerde Kerken      6, % 2, %   

 Niet ingevuld 3, % 2, %     2, %   

 Baptisten     3, %  2, %   

 Evangelische gemeente   4, %     2, % 

 Hersteld Gereformeerde Kerk  2, %  3, %      

 Christen 3, %         

 Vrij baptisten gemeente   2, %             

  

Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar 
Gods Woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden.  

Geloven in Scholen met de Bijbel 

In dit motto staan drie woorden centraal: geloven, scholen en bijbel. We willen kort 
stilstaan bij elk van die drie, en vervolgens de samenhang ervan laten zien. 

Uitgangspunt is dat het geloof in onze God bepalend is voor het hele onderwijs. Het is 
leidend in de visie op kinderen, het tekent het menselijk handelen en gedrag, en het 
kleurt de sfeer in de school. 

Omdat het geloof zo bepalend is voor het onderwijs, is het belangrijk dat het terug te 
vinden is in de inrichting en aankleding van de scholen. Maar meer nog dat het geloof in 
God een leidraad is voor de inhoud en het doel van het onderwijs: we scholen de 
kinderen en elkaar, en we doen dat actief. 

Ons geloof in God is gebaseerd op de bijbel. Hierin heeft God zich aan ons geopenbaard, 
hier kunnen we lezen hoe Christus ons heeft gered, hieruit kunnen we leren hoe Hij wil 
dat we leven. 

Met ons motto willen we laten zien dat we met ons onderwijs kinderen willen opvoeden 
en onderwijzen in het geloof in God zoals dat geopenbaard is in de bijbel. 

Wat betekent dit voor onze scholen?  

De gereformeerde school is drager van de gereformeerde identiteit. Allen die werken 
voor of betrokken zijn bij de school zijn uitdragers van deze identiteit.  

Hieronder willen wij aangeven hoe het persoonlijk en gezamenlijk geloof vertaald kan 
worden in een aantal kernwaarden voor het onderwijs en hoe deze vertaald kunnen 
worden in de praktijk van het onderwijs.  

Deze opsomming is niet volledig. We willen een aanzet geven voor gesprek over wat ons 
bezielt, wat ons bindt en wat de rol van identiteitsdrager inhoudt.  

Kernwaarden van ons geloof: 
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• De Bijbel is Gods Woord  waarin de Here God zich aan ons heeft  geopenbaard en 
waarin hij aan ons zijn wil heeft bekendgemaakt. 

• We zijn geschapen naar Gods  beeld. Dit betekent:  de Here God heeft ons  
geschapen en spreekt ons aan om in relatie te leven  met hem, met andere mensen en 
met de schepping. 

Alles begint bij God: Hij heeft de wereld gemaakt. Nog voor wij iets konden presteren, 
heeft Hij ons gered van de macht van de zonde en met ons een verbond gesloten. Hij 
heeft zijn Zoon gestuurd  om de relatie met Hem te herstellen. 

• Door de zonde hebben wij de relatie met God verbroken en wijken we af van zijn 
bedoeling. Als zondaren staan we schuldig tegenover God en zijn we zijn oordeel waard. 
Om onze zonde heeft God ons en de schepping overgegeven aan gebrokenheid en 
sterfelijkheid. 

• Redding uit de zonde is er alleen in de weg die God, uit liefde voor ons, heeft 
gegeven, namelijk verzoening door het offer van zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
de Redder van de wereld. Door hem is er vergeving van zonden en herstel van de relatie 
met God de Vader, met elkaar en met de schepping en de hoop op het nieuwe volmaakte 
leven. 

• We krijgen Gods genade door Jezus Christus aan te nemen in geloof. Dat geloof is 
een gave van God en wordt  door de Heilige Geest  in onze harten gewerkt. Hier hoeven 
en kunnen wijzelf niets aan bijdragen. 

• Wij zijn God dankbaar voor zijn redding. Wij zijn er van overtuigd dat Gods Geest 
werkt in de harten van zijn kinderen en dat zij daarom vruchten van de Geest laten zien. 
Als leerlingen/discipelen van Jezus zijn we navolgers. Het is ons verlangen de opdracht 
van Hem te vervullen; namelijk om het evangelie in woord en daad te delen met andere 
mensen. 

Leden-, benoemings- en toelatingsbeleid 

De hierboven weergegeven identiteit leidt tot het volgende leden-, benoemings- en 
toelatingsbeleid: 

Vanuit wie (ledenbeleid): 

We verwelkomen als lid ouders die beloofd hebben hun kinderen vanuit deze waarden te 
willen opvoeden en laten opvoeden en daarbij een grote verantwoordelijkheid voelen. 
Ouders die zich zelf niet zien als een klant van de school, maar als een partner. 

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die lid is van een kerk waar 
de bijbel als woord van God de grondslag is en waar de drie formulieren van eenheid als 
samenvatting daarvan worden gehanteerd. 

Door wie (benoemingsbeleid): 

Voor onze vereniging en voor onze scholen zoeken we medewerkers die bovengenoemde 
kernwaarden kunnen vertalen in hun dagelijks handelen, d.w.z. op onderwijskundige 
gebied, maar ook in de omgang met kinderen, collega’s, ouders en omgeving. De 
medewerker geeft blijk van zijn geloof door trouw en meelevend lid te zijn van een 
gemeente die de bijbel en de drie formuleren van eenheid als basis heeft.  

Van medewerkers verwachten we dat ze lid zijn van een kerk waar de bijbel als woord 
van God de grondslag is en waar de drie formulieren van eenheid als samenvatting 
daarvan worden gehanteerd. Daarnaast wordt aan medewerkers gevraagd de 
medewerkersverklaring te ondertekenen. In deze verklaring, die ook door de directeur 



 Schoolplan 2015-2019 - De Driesprong -   19 
 

wordt ondertekend, wordt verteld wat we van medewerkers verwachten en wat de 
medewerkers van de school en van de vereniging mogen verwachten 

Voor wie (toelatingsbeleid): 

Onze identiteit geeft ruimte voor een royaal en ruimhartig toelatingsbeleid. Iedere ouder 
die christen is en die zijn kinderen graag vanuit de hierboven beschreven christelijk 
waarden wil opvoeden en laten opvoeden en die hierop ook aanspreekbaar is, is met zijn 
kinderen van harte welkom op onze scholen. 

Aan ouders wordt gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. In deze verklaring, die 
ook door de directeur wordt ondertekend, wordt verteld wat we van ouders verwachten 
en wat de ouders van de school en van de vereniging mogen verwachten. 

De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 

• Herbezinning op hoe wij een gereformeerde school willen zijn.  

 
Gerelateerde documenten 
- Schoolgids 
- Identiteitsdocument  

4.2. Onderwijs 
Inrichting van het onderwijs 
De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat er gewerkt wordt overeenkomstig 
artikel 8 lid 1-11 uit de WPO. Bij de inrichting van het onderwijs worden eigen accenten 
gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie, zoals hierboven 
verwoord in paragraaf 4.1. Hoe dit concreet gestalte krijgt in de praktijk, is uitgewerkt in 
verschillende documenten zoals: schoolgids, ondersteuningsprofiel.  
 
Kerndoelendekkend 
Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. 
Binnen dit aanbod worden  eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit 
van de schoolorganisatie, zoals hierboven verwoord in paragraaf 4.1. Dat kan bij de 
leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan de kerndoelen voorschrijven. Bij 
de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen in de invulling, waarbij het 
onderwijskundig  en pedagogisch kader van de school leidend is.  

De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 
Invoering van thematisch werken 
Schoolbrede aanpak spellingsonderwijs 
Engels in alle groepen 
Vernieuwing schrijfmethode 
Invoering en verdieping PBS 
Ondersteuning klassenmanagement 
 
 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar 
vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook 
staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. De schoolleiding stelt in 
samenspraak met het team het schoolondersteuningsprofiel op. Het 
schoolondersteuningsprofiel wordt door het bevoegd gezag vastgesteld. Op basis van het 
profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat 
betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school publiceert het profiel via 
publieke kanalen zoals de schoolgids en website, zodat iedereen (ouders, leerlingen en 
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andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. De scholen van de 
VGPONN publiceren hun schoolondersteuningsprofiel in de herfst van 2015.  
De komende schoolplanperiode vragen de volgende zaken aandacht: 

• Omgang hoogbegaafdheid als onderdeel van passend onderwijs 
• Differentiatie in de groep 

Gerelateerde documenten 
- Schoolgids 
- Schoolondersteuningsprofiel (komt uit in oktober 2015) 
- Vragenlijsten en tevredenheidspeilingen (van Integraal) 
-  
De	VGPONN	scholen	hanteren	als	uitgangspunt	voor	de	leerlingen	ondersteuning	de	centraal	
vastgestelde	handboek	ondersteuning.	De	ondersteuning	voor	kinderen	op	de	basisschool	is	
verwoord	in	hoofdstuk	3	tot	5.	Het	handboek	ondersteuning	bevindt	zich	in	elke	groepsmap	van	de	
leerkracht.	
	
Kinderen	met	extra	ondersteuning	
VGPONN	streeft	ernaar	dat	zoveel	als	mogelijk	is	kinderen	in	het	reguliere	onderwijs	opgevangen	
worden.	In	de	school	worden	de	principes	van	het	handelingsgericht	arrangeren	toegepast,	waarbij	
het	ondersteuningsteam	bepaald	welke	extra	ondersteuning	een	leerling	nodig	heeft	op	antwoord	te	
geven	op	de	leer-	onderwijsbehoefte	van	de	leerling,	met	als	doel	de	leerling	binnen	de	reguliere	
setting	onderwijs	passend	onderwijs	te	bieden.		
De	grens	van	het	toelaatbare		wordt	bepaald	door	wat	de	school	in	het	ondersteuningsprofiel	(SOP)	
heeft	aangegeven.	In	het	school	ondersteuningsprofiel	(SOP)	geeft	de	school	aan	hoe	de	
basisondersteuning	is	ingericht	en	welke	ambities	de	school	heeft	voor	verdere	ontwikkeling.	Deze	
ambities	zijn	opgenomen	in	de	meerjarenplanning	van	de	school,	welke	terug	te	vinden	zijn	in	de	
planning	van	het	schoolplan.	Het	SOP	ligt	ter	inzage	in	de	school	en	is	beschikbaar	op	de	website	
VGPONN	beleid	is	op	alle	scholen	basisondersteuning	te	bieden.	Dit	houdt	ondermeer	in	dat	de	
school	passend	onderwijs	heeft	voor	leerlingen	met	dyslexie,	dyscalculie	en	hoogbegaafdheid.	
De	middelen	van	de	zware	ondersteuning	zijn	door	gedecentraliseerd	naar	de	school.	Via	de	route	
van	het	handelingsgericht	arrangeren	(	zie	handboek	“ondersteuning”)	kan	het	zorgteam	middelen	
toekennen.	
	

4.3. Personeel en organisatie 
Schoolontwikkeling 
Het team werkt vanuit vertrouwen goed samen aan schoolontwikkeling. Onze 
medewerkers tonen een goede inzet en  zijn vakbekwaam. Het team beschikt over 
voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met succes te 
verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de 
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. De activiteiten moeten 
bijdragen aan het bereiken van de missie en de visie van de school. De schoolorganisatie 
en het onderwijs dat op school wordt gegeven, moeten op adequate en professionele 
wijze geleid worden. Daarbij heeft de schoolleiding oog voor alle betrokkenen bij de 
schoolorganisatie en voor het geboden onderwijs. De schoolleiding beschikt over 
passende vakbekwaamheden. Het bestuur volgt en stimuleert op effectieve wijze de 
kwaliteit van het onderwijs 
 
Organisatiebeleid 
Er wordt een goed personeelsbeleid gevoerd. De personeelsleden verzorgen het 
onderwijs vanuit een gezamenlijke visie, gebaseerd op het schoolconcept (zie paragraaf 
1 van dit hoofdstuk). Van de collega’s wordt verwacht dat ze loyaal in hun functie staan. 
In de praktijk betekent dit dat ze zich volledig inzetten voor hun werk en dat ze zich 
blijven ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs. De schoolleiding heeft hierin een 
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stimulerende en ondersteunende rol. Wat betreft stimulering en ondersteuning gaat de 
aandacht met name uit naar beginnende leerkrachten en naar alle leerkrachten in 
situaties waarbij vernieuwingen worden ingevoerd en geborgd. Ook voor de oudere 
leerkrachten hebben we in het kader van duurzame inzetbaarheid extra aandacht. 
Leraren worden aangesproken op hun professionaliteit. Een goed personeelsbeleid en een 
prettig leef- en werkklimaat moet er aan bijdragen dat het personeel  zich betrokken 
voelt bij het werk en bij de school 
De administratie en procedures zijn helder, transparant en inzichtelijk. De wettelijk 
verplichte documenten en procedures worden zorgvuldig gehanteerd.  
 
Leraren zullen per 2017 in het lerarenregister moeten zijn ingeschreven. In de nieuwe 
cao die nu in ontwikkeling is, zal een bepaling komen te staan over deze verplichting en 
de gevolgen als er niet aan voldaan wordt. Tot 2017 is er dus nog geen verplichting, maar wel 
hebben partijen in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) afgesproken dat de werkgevers in het po, vo en mbo 
de deelname in het register zullen stimuleren. De staatssecretaris heeft de ambitie dat alle leraren zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk in 2017 in dit register worden opgenomen. In 2015 is hij voornemens een peiling uit te 
voeren naar de stand van zaken. Het is dan de bedoeling dat er minstens 40% van de leerkrachten 
geregistreerd is. Als dat niet het geval is, zal het karakter van vrijwilligheid niet gehandhaafd blijven. In 2017 
krijgt het register een wettelijke status en de registratie civiel effect: alleen de leraren 
die zich geregistreerd hebben, mogen dan nog onderwijs geven. 
 
Gerelateerde documenten 
- Personeelsbeleidsplan 
- Formatieplan 

4.4. Communicatie 
In onze communicatie streven we ernaar goed te luisteren, in te leven en feedback te 
geven. We zijn ons ervan bewust dat goede communicatie essentieel is en voortdurend 
de aandacht vraagt. We vinden het belangrijk om met alle belanghebbenden, zowel 
intern als extern tijdig, adequaat en doelmatig te communiceren.  

Interne communicatie 
Interne communicatie vraagt een inspanning van alle betrokkenen. Er is sprake  van een 
functionele coöperatieve overlegcultuur en overlegstructuur. Alle interne communicatie 
moet gezien worden in het belang van goed onderwijs voor de kinderen en een goede 
werksfeer voor schoolleiding en leraren. De interne informatievoorziening draagt er aan 
bij dat teamleden tijdig, open en volledig geïnformeerd worden. 

Samenwerking met ouders 
Ouders geven in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan 
de basisschool. Goede communicatie is essentieel, in het belang van de kinderen en in 
het belang van de onderlinge relatie. De informatievoorziening houdt rekening met 
verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat om te begrijpen, mee te leven en mee 
te denken. Wij streven naar een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve 
houding nog meer een goede samenwerking met ouders bevorderen. De school stelt 
ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt 
actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op 
een bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school 
bevordert dat ouders mee kunnen doen en mee kunnen leven.    

Communicatie met externen 
De communicatie met externen staat in dienst van het op school gegeven onderwijs en 
degenen die daarbij zijn betrokken. Een goede communicatie met externen is 
representatief voor de onderwijscultuur en onderwijsstructuur van de school. De 
communicatie is transparant. 
 
Gerelateerde documenten 
- Schoolgids 
- Klachtenregeling 
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4.5. Huisvesting en inrichting 
De mensen die hun werk in en om de Driesprong doen, de kinderen die de school 
bezoeken en ook overige bezoekers in de school, maken gebruik van adequate 
voorzieningen: 
 
Invalidentoiletten boven en beneden  Personeelskamer beneden 

Rolstoeltoegankelijk middels twee ingangen en een lift Kamer voor de directeur, beneden bij ingang 

Kamer voor de intern begeleider, beneden bij ingang Kamer voor secretaresse, beneden bij ingang 

Kopieerruimte, beneden Serverruimte voor ict-er, beneden 

Speellokaal kleuters, beneden Keuken, beneden 

Vier zorgkamers, eerste verdieping Bibliotheek, eerste verdieping 

Handvaardigheidslokaal met keuken, boven Gelegenheid voor inwoning vogels; nestkastjes,  
boven 

 
Een goede inzet van middelen, adequate voorzieningen en een prettig leef- en 
werkklimaat draagt er aan bij dat het personeel  zich betrokken voelt bij het werk en bij 
de school. 
 
Gerelateerde documenten 
- Huisvestingsplan VGPONN 
- (Meerjaren-) onderhoudsplan VGPONN 
- ICT-meerjaren investeringsplan 

4.6. Financiën 
De middelen die worden ontvangen, zetten we op onze school doelmatig in. Daarbij 
zoeken we steeds het juiste evenwicht in het belang van het geheel van de 
schoolorganisatie. De personele middelen worden voornamelijk door de schoolleiding 
ingezet. De materiële middelen worden ingezet door middel van budgettering. Drie keer 
per jaar – september januari en mei - leggen wij middels een management rapportage 
verantwoording af  aan onze directeur-bestuurder over de doelmatige en verantwoorde 
inzet van personele en materiële middelen. Zie 5.1 

leermiddelen PO Taal: Engels    1  € 3.000  2015 
leermiddelen PO Taal: Schrijven   1  € 3.000  2015 
leermiddelen PO Taal: Aanvankelijk lezen  1  € 5.060  2017 
leermiddelen PO Taal: Lezen    1  € 1.400  2018 
leermiddelen PO Taal: Taal methode   1  € 9.000  2019 
leermiddelen PO Rekenen: Methode deel 2  1  € 9.500  2015 
leermiddelen PO Kennisgebieden: Geschiedenis 1  € 8.000  2015 
leermiddelen PO kennisgebieden: Diversen  1  € 1.500  2016 
leermiddelen PO Kennisgebieden: Aardrijkskunde 1  € 8.000  2017 
leermiddelen PO Overige methoden: Godsdienst 1  € 3.500  2017 
leermiddelen PO Beweging en expres: Moet je doen 1  € 1.350  2017 
leermiddelen PO Beweging en express: strijdw 1  € 1.139  2018 
leermiddelen PO Verbruiksmateriaal: Schatkist 1  € 1.200  2018 
leermiddelen PO Overige leermi: Kleuterinvest 1  € 4.000  2017 
leermiddelen PO Overige leermiddelen: Planbord 1  € 500  2018 
       
 ICT 1* beamer      1  € 1.000  2016 
 ICT 8* beamer/1* digibord/2* I pad   1  € 10.100  2018 
       
 meubilair Groepsruimte     1  € 1.000  2015 
 meubilair Groepsruimte     1  € 700  2017 
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 meubilair Groepsruimte     1  € 4.500  2018 
 meubilair Buitenaccommodatie: Karren  1  € 1.500  2015 
  
Met betrekking tot de ouderbijdrage zal begin seizoen 2015 2016 worden besproken of deze moet 
worden opgehoogd.  
 
Gerelateerde documenten 
- Financieel beleidsplan 
- Begrotingen (jaarbegroting en meerjarenbegroting) 
- Jaarverslag 
- Jaarrekening 
 
 

5. Analyse huidige stand van zaken 
 

De analyse van de huidige stand van zaken geeft een beeld waar de  school goed in is en 
waar de risico’s en ontwikkelpunten liggen. Risico’s en ontwikkelpunten vragen de 
komende schoolplanperiode aandacht. De sterke punten worden benut om in de 
komende vier jaren de risico’s en ontwikkelpunten in positieve zin om te buigen. 
Aandachtspunten en doelen voor de komende schoolplanperiode zijn verwerkt in 
hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 

5.1. Terugblik op de vorige schoolplanperiode m.b.t. de ontwikkeling van 
leerkrachten  

Tijdens de voorgaande schoolplanperiode zijn de volgende zaken gerealiseerd: 
Er is voor teamleden passende scholing georganiseerd.  
Directie en ib-er volgden cursus om klassengebeuren sneller in beeld te krijgen. 
Begeleiding nieuwe leerkrachten is deels gelukt. Diverse collega’s hebben gebruik 
gemaakt, en nog, van professionele coaching. Er is jaarlijks een scholingsplan opgesteld. 
Collegiale consultatie heeft minimaal plaatsgevonden. Beoordelingsgesprekken zijn nog 
niet gehouden. Nog niet alle leerkrachten beschikken over een pop. De school beschikt 
over een bekwaamheids-dossier van alle medewerkers.   
 
Terugblik op de vorige schoolplanperiode m.b.t. taken en 
verantwoordelijkheden. 
De rollen en taken van het schoolmanagementteam zijn aangeboden aan en besproken 
met de teamleden. Aan het eind van de periode zijn ook die van de bouwcoördinatoren 
besproken en vastgesteld.  
 
Drie keer per jaar rapporteren locatiedirecteuren aan de directeur-bestuurder:  

ü Januari: Personeel en Organisatie, Middelen en Voorzieningen – begroting, 
primaire en secundaire processen VHM, middelen en voorzieningen, formatieplan  

ü Mei: Opbrengsten, eindopbrengsten, tussenopbrengsten, middelen en 
voorzieningen.  

ü September: visie en identiteit, leiderschap en management, pr en werving, 
cultuur en klimaat, waardering, jaarverslag 

Het taakbeleid is conform de uitgangspunten van professioneel werken vooral uitgewerkt 
op basis van belangstelling voor taken.  
 
Terugblik op de vorige schoolplanperiode m.b.t. profileren van de school. 
De school heeft een nieuwe website alsmede een nieuwe huisstijl inclusief nieuw logo. De 
school maakt gebruik van Facebook en een schoolapp. Daarnaast heeft ‘de Gong’ er 
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frisser uiterlijk gekregen. De school heeft nog onvoldoende een onderwijsaanbod dat past 
bij verschillende leerstijlen en talenten van kinderen bij de wereldoriëntatie vakken. De 
Driesprong heeft gekozen voor invoering van SPBS met als kernwaarden: veiligheid 
respect en verantwoordelijkheid. Het houden van jaarlijkse koffieochtenden met elke 
groep is gecontinueerd. Het welkomstbeleid is aangepast.  
 
Terugblik op de vorige schoolplanperiode m.b.t. het vergroten van de 
zelfstandigheid van het team. 
Het aantal vergaderingen is teruggebracht. De agenda moet een week van te voren 
bekend zijn bij de collega’s. Uitgangspunt is dat collega’s haal- en brengplicht hebben. 
Als onderdeel van professioneel werken is een begin gemaakt met coöperatief 
vergaderen. Bouwcoördinatoren hebben een opleiding gedaan en sturen hun bouw aan. 
Met taakbeleid schrijven wij in op taken. Dit gaat op basis van interesse. Het team heeft 
nascholing gedaan op het gebied van human dynamics en cultuur.   

5.2. Leerlingenpopulatie 
 

Verdeling Leerlinggewicht: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Totaal aantal leerlingen 296 100% 288 100% 278 100% 284 100% 

Gewicht 0,3 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Gewicht 1,2  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Geen / Onbekend 296 100.0% 288 100.0% 278 100.0% 284 100.0% 

 

 

Aantallen per leeftijd: Realisatie Peildatum: 1 oktober 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

4 jaar 28 31 34 36 

5 jaar 33 28 30 34 

6 jaar 39 33 27 29 

7 jaar 41 38 33 27 

8 jaar 45 40 38 33 

9 jaar 33 44 38 37 

10 jaar 43 31 45 38 

11 jaar 34 42 29 45 

12 jaar 0 1 4 5 
 
 
	
Aantallen per leeftijd: Prognose Peildatum:1 oktober  
  2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

4 jaar 23 27 17 24 
5 jaar 38 23 27 17 
6 jaar 34 38 23 27 
7 jaar 29 34 38 23 
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Aantallen per leeftijd: Prognose Peildatum:1 oktober  
  2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 

8 jaar 27 29 34 38 
9 jaar 33 27 29 34 
10 jaar 37 33 27 29 
11 jaar 31 37 33 27 
12 jaar 2 31 37 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteuningszwaarte Peildatum: 1 oktober 

Totaal aantal leerlingen op peildatum    

Aantal leerlingen met een:  

- Ontwikkelingsperspectief 5 

  

Aantal leerlingen met onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op het gebied van:  

- Dyslexie 13 

- Dyscalculie 0 

- Motoriek 0 

- Gehoorproblematiek 1 

- Zichtproblematiek 2 

- enz.  
 
 

5.3. Personeel 

Geslacht Aantal 

Man  2 

Vrouw 27 

Let wel, peildatum mei ’15  

  

Leeftijdcategorie Aantal 

< 20 jaar 0 

20 – 30 jaar 7 

31 – 40 jaar 10 

41 – 50 jaar 6 

51 – 60 jaar 7 

> 60 jaar 0 

Let wel, peildatum mei ’15  

Personeelstype Aantal 

Secretaresse 1 

Onderwijsassistenten 6 

Leerkrachten 21 

  

Inschaling Aantal 

LA 16 

LB 3 

LC 0 

DB uit 1 
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Schoolleider 1 
 

 
 

Specialisatie op het gebied van Aantal medewerkers Extern beschikbaar 

Gedrag Alle medewerkers 
Froukje 

Cluster 4 

Dyslexie 1 VGPONN 

Dyscalculie 1 VGPONN 

Faalangst en motoriek 1 Assen beweegt 
Youcount2 

PMKT 

Gehoorproblematiek 1 Cluster 2 

Zichtproblematiek 0 Cluster 1 

Onderwijskundige 1 Alinda van Luijk 

Orthopedagoog 1 VGPONN 

Supervisie en coaching in opleiding 
Master Sen 

1 Anneke 

Auditor en coaching 
Schoolleidersopleidingen 
Opleiding special onderwijs 

1 Ad 

 

5.4.  (Zelf-)evaluatie en tevredenheid 
In de periode 2011 tot hedenzijn met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem 
‘Integraal’ verschillende vragenlijsten afgenomen. De scores voor de onderwerpen zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
 

Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

ID identiteit P 3.2       

ID identiteit     3.1   

OLP Leefklimaat in de groep 3.6     3.6 3.2 

OLP Leerklimaat in de groep 3.3     3.5 3.1 

OO Orthopedische ondersteuning 1     3.1   

OLP Instructie 3.3      3.1 

OLP Afstemming 3.4     3.5 3.1 

OLP Leerstofaanbod 2.5     3.4 2.8 

OLP Onderwijstijd 3.5     3.7  

PO Waarnemen en begrijpen 3.4       

PO Planmatig handelen 3.2       

PO Organisatie en aansturing 3.1    3.1   

PO Samenwerking met externen 3.0       

PO Leerlingenondersteuning      3.2  

SC Leefklimaat op school 3.0    3.1  3.2 

SC Werkklimaat op school 2.9    2.8   

SC Interne communicatie 3.0    2.8   

SC Visiegericht 2.7    2.7   

SC Persoonlijke betrokkenheid     3.4   
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Domein Onderwerp 

Evaluatie  Tevredenheid 

ZE AUD INS  PTP OTP LTP 

SC Aanvaarding       3.3 

SMO Cultuur 2.8    3.0 3.4  

SMO Informeren 3.3     3.3  

KM Voorwaarden voor kwaliteit 2.7       

KM Systeem voor zelfevaluatie 2.9       

OM Personeel 2.8    2.8 3.4  

OM Financiën 2.8       

OM Huisvesting en voorzieningen 3.0    1.8 2.9 2.9 

OM Administratie en procedures 3.0       

IM Presentatie 3.5    3.0 3.5 3.5 

IM Resultaten onderwijs 3.0    3.2 3.5 3.6 

 
LEGENDA 

Domein Vragenlijsttype 

OLP Onderwijsleerproces ZE Zelfevaluatievragenlijst 
PO Planmatige ondersteuning AUD Auditorenvragenlijst 
SC Schoolcultuur INS Inspectievragenlijst 
SMO  Samenwerking met Ouders PTP Personeelstevredenheidspeiling 
KM Kwaliteitsmanagement OTP Oudertevredenheidspeiling 
OM Organisatiemanagement LTP Leerlingtevredenheidspeiling 
IM Imago   
    
Domein (o) Domein (o) 
OLP (o) Onderwijsleerproces IC (o) Interne communicatie 
SK (o) Schoolklimaat CMO (o) Communicatie met ouders 
LA (o) Leerstofaanbod CME (o) Contacten met externen 
OT (o) Onderwijstijd SO (o) Schoolontwikkeling 
ZEB (o) Zorg en begeleiding OB (o) Organisatiebeleid 
KZ (o) Kwaliteitszorg IM (o) Imago 

 

5.5. Schoolprofielen  
Om zicht te krijgen hoe de school presteert met betrekking tot bepaalde thema’s, zijn de 
volgende schoolprofielen geanalyseerd: 

• Planmatige ondersteuning; 
• Zorg voor kwaliteit; 
• Sociale veiligheid; 
• Ouderparticipatie; 
• Leerlingparticipatie; 
• Professionele schoolcultuur. 

5.6. Tussentijdse Opbrengsten 
Vaardigheidsscore ten opzichte van de inspectienorm 

 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

CITO Begrijpend lezen 11/12 M 0%    14.9 30.2 32.7 47.6 65.8 

 11/12 E 0%    25.3     

 12/13 M 0%    16.7 30.8 38.1 51.0 58.8 

 12/13 E 0%    22.3     
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 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 13/14 M 0%    20.0 26.2 37.0 53.6 67.0 

 13/14 E 0%    20.4     

 14/15 M 0%    11.5 26.2 35.2 51.8 60.0 

CITO Drie-Minuten-Toets 11/12 M 0%   21.7    78.0  

 11/12 E 0%   44.5 32.7     

 12/13 M 0%   23.4 55.7 69.7 81.9 91.3 94.7 

 12/13 E 0%   39.5 64.3 76.4 86.8 96.1  

 13/14 M 0%   26.9 57.2 76.4 81.3 92.1 100.9 

 13/14 E 0%   35.1 62.2 81.5 91.6 95.1  

 14/15 M 0%   23.3 48.6 73.2 85.0 91.5 98.6 

 14/15 E 0%     54.0    

CITO Leestechniek 11/12 M 0%   165.9      

 11/12 E 0%   236.7      

CITO Leestempo 11/12 M 0%    71.9 96.8 133.7 150.5  

 11/12 E 0%   48.5 78.1 108.4 129.9 160.5  

CITO Rekenen voor kleuters 11/12 M 0% 72.8 87.4       

 11/12 E 0% 74.5 95.9       

 12/13 M 0% 68.5 86.8       

 12/13 E 0% 72.5 96.1       

 13/14 M 0% 70.2 85.4       

 13/14 E 0% 77.8 94.9       

 14/15 M 0%  87.6       

CITO Rekenen-Wiskunde 11/12 M 0%   34.4 50.8 77.0 83.7 104.2 121.5 

 11/12 E 0%   48.9 66.0 84.0 93.5 110.6  

 12/13 M 0%   35.3 55.2 74.7 89.6 105.6 115.6 

 12/13 E 0%   49.5 64.4 82.2 97.5 111.2  

 13/14 M 0%   108.5      

 13/14 M 0%    61.8 72.7 88.3 105.4 120.3 

 13/14 E 0%   138.7      

 13/14 E 0%    70.3 82.1 93.7 110.1  

 14/15 M 0%   111.9 174.5     

 14/15 M 0%     78.5 86.4 102.8 116.1 

CITO Spelling 11/12 M 0%   110.9 119.9 127.6 132.7 139.5  

 11/12 E 0%   116.9 123.8 134.5 137.5 122.3  

 12/13 M 0%   106.0 121.4 126.4 136.1 141.1  

 12/13 E 0%   113.1 125.7 130.8 139.8 125.4  

 13/14 M 0%   104.5 119.2 128.1 135.4 139.6  

 13/14 E 0%   111.1 122.4 132.0 137.0 122.9  

 14/15 M 0%   104.7 119.0 127.8 135.8 139.8  

CITO Taal voor kleuters 11/12 M 0% 56.7 69.2       

 11/12 E 0% 60.8 76.7       

 12/13 M 0% 52.3 70.2       
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 Jaar  Gew 1 2 3 4 5 6 7 8 

 12/13 E 0% 61.6 75.9       

 13/14 M 0% 54.0 68.8       

 13/14 E 0% 60.9 76.4       

 14/15 M 0%  67.0       

CITO Woordenschattoets 11/12 E 0%      79.4 99.0  

 12/13 M 0%     66.6 83.6 87.9 100.9 

 12/13 E 0%     74.3 82.7 94.5  

 13/14 M 0%     65.0 83.6 87.4 102.0 

 13/14 E 0%     70.7 83.1 95.9  

 

5.7. Sociale Vaardigheden. 
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Sanne is een meisje dat rustig en stil 
haar gang gaat. Ze valt niet zo op. 
Sanne doet goed mee met de lessen en 
kan goed doorwerken. Ze laat zich niet 
zomaar afleiden. In de groep heeft ze 
niet veel contacten. Daar lijkt ze                                 
tevreden mee. Op het oog een                                 
lief meisje dat zich rustig een weg 
baant in de groep. Of zou ze toch wel 
wat extra ondersteuning kunnen                               
gebruiken in het omgaan met                                 
leeftijdgenoten en met zichzelf?  

Anton is een populaire jongen. Hij 
maakt gemakkelijk contact en is 
geliefd bij de kinderen in de groep. Hij 
heeft veel leuke ideeën. Anton vindt 
het wel lastig om samen te werken. 
Hij wil graag zijn eigen plan uitvoeren 
en heeft niet altijd zin in de plannen 
van een ander. Er kunnen hierdoor 
conflicten ontstaan, omdat Anton het 
wel eens lastig vindt om zich te 
beheersen. Ruzies zijn ook weer snel 
opgelost, want Anton vindt het 
vervelend als hij ruzie heeft.  
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Twee kinderen in groep  4. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer 
aandacht. Gaat het goed met hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of 
ontwikkelen ze zich goed genoeg met de begeleiding die wordt geboden? Hun leerkracht 
kan deze vraag hebben, net als u die mogelijk heeft over het functioneren van uw kind. 
Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Een rustig meisje dat goed meekomt in 
de groep en een leuke jongen die veel vrienden heeft en daar ook wel eens ruzie mee 
maakt. Toch is het voor deze kinderen wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. Dat 
kan met ZIEN!. 

ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de 
leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele 
functioneren van een kind in kaart brengen. Erna komen er suggesties voor de leerkracht 
hoe hij of de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.  

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door 
hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en 
hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor 
een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij 
daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?  

 

Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden 

ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven 
onderdelen. Dat zijn Betrokkenheid en 
Welbevinden en de vijf sociale vaardigheden: 
Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale 
autonomie, Impulsbeheersing en 
Inlevingsvermogen. 

Bij Betrokkenheid gaat het om de 
gerichtheid om een taak. Concentratie op het 
werk is duidelijk  te zien. Het kind laat zich niet 
zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte 
van andere kinderen om hem heen.  

Welbevinden betekent het ‘zich thuis 
voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige indruk. 

Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal 
initiatief. Het kan contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te 
vertellen.  

Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld 
goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een 
compromis te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen 
horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling heen zetten.  

Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. 
Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de 
groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van wat anderen van je vinden. 

Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle 
heeft over zijn eigen gedrag. Dit wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig 
aandacht en kan zich goed aan de regels houden. Hierdoor is het kind in staat 
vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel en conflicten en ruzies worden 
opgelost. 

Betrokkenheid en welbevinden worden 
als voorwaardelijk gezien om te 
kunnen ontwikkelen. U kunt het zich 
wel voorstellen: als je niet lekker in je 
vel zit, bijvoorbeeld omdat je vaak 
hoofdpijn hebt, of omdat je thuis met 
verdrietige dingen te maken hebt, dan 
lukt het niet zo goed om te leren of om 
met andere kinderen om te gaan. Het 
is dan belangrijk dat eerst samen met 
het kind en u als ouder gekeken wat er 
gedaan kan worden om de 
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Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander 
en kan zijn gevoelens daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat 
merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig 
hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan het 
groepsklimaat. 

De zeven onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen 
kan beheersen en daardoor veel conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. 
Kinderen in de groep zullen hem misschien gaan mijden. Hierdoor kan het kind zich 
minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden omlaag. Een meisje dat erg vasthoudt 
aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite 
ondervinden bij het samenwerken en samenspelen. Die jongen die alles maar goed vindt 
en niet zo vaak zijn eigen mening geeft. Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier 
gelukkig mee? 

 

Sanne en Anton als voorbeeld 

Terug naar Sanne en Anton. De leerkracht heeft de vragen ingevuld en ZIEN! heeft van 
beide leerlingen een profiel gemaakt. Daarbij geeft een blauw vakje aan dat er sprake is 
van een hoge score, en een rood vakje ziet op een lage score. Groen betekent dat de 
score bovengemiddeld is en oranje beneden gemiddeld.  

 

Sanne toont een hoge betrokkenheid; welbevinden is 
echter lager dan gemiddeld. Sociaal initiatief toont 
Sanne niet veel.  

Ze is flexibel en durft soms best te zeggen wat ze ervan vindt. Haar impulsbeheersing is 
goed en met een beetje aanmoediging is Sanne een behulpzaam meisje. Op het eerste 
gezicht lijkt het dat het met Sanne wel goed gaat, maar toch lijkt ze niet echt blij te zijn. 
Zou het zijn dat ze misschien meer vriendinnetjes wil hebben, maar niet goed weet hoe 
ze dit moet aanpakken? Met een beetje hulp van de leerkracht kan Sanne leren hoe ze 
op een goede manier contact kan maken met andere kinderen. Hierdoor kan zij meer 
contacten in de groep krijgen. Hierdoor zou zij beter in haar vel kunnen gaan zitten. 

 

Anton toont een goede betrokkenheid en zit  

lekker in zijn vel. Hij heeft veel vrienden en  

maakt gemakkelijk contact. Hij is niet zo flexibel en doet eerst iets voordat hij denkt. 
Hierdoor heeft hij regelmatig conflicten. Hij is in staat om dit meestal zelf op te lossen. 
Anton is aanwezig in de groep. Doordat hij regelmatig conflicten heeft, zou de leerkracht 
kunnen zeggen dat Anton moet leren om zichzelf beter te beheersen. Maar heeft Anton 
wel echt ondersteuning nodig? Hij voelt zich goed, zijn werk lijdt er niet onder en hij 
heeft veel vriendjes. Bovendien is hij best in staat om een ruzie zelf op te lossen. De 
leerkracht besluit om het zo te laten. Ondersteuning geven kan altijd nog wanneer Anton 
eronder lijdt of wanneer andere kinderen erdoor in het gedrang komen. 

De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die 
kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te 
begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de 
leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer 
er behoefte is aan hulp.  

BT WB SI SF SA IB IL 

BT WB SI SF SA IB IL 
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Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op 
www.zienvooronderwijs.nl.  

 

Voor de Driesprong gelden de volgende getallen ( situatie eind seizoen 2014/2015) 

ZIEN; BT en WB Jaar 1/2 3 4 5A 5/6 6/7 7B 8A 8B 

 14/15 0,6 18 13 0 17 6 24 4 17 

 

ZIEN; SI, SF, SA, IB en IL Jaar 1/2 3 4 5A 5/6 6/7 7B 8A 8B 

 14/15 6.3   0      

 
LEGENDA 

BT Betrokkenheid WB Welbevinden SI Sociaal initiatief ZE Sociale flexibiliteit 

SA Sociale autonomie IB Impulsbeheersting IL Inlevingsvermogen   
 
 

5.8. Eindopbrengsten. 

CITO Eindtoets 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Percentage gewogen leerlingen 0% 0% 0% 0% 

Aantal leerlingen in leerjaar 8  41 29 55 

Aantal deelnemers aan toets  41 29 55 

Taal  74.2 77.6  

Rekenen  44.3 47.0  

Studievaardigheden  29.5 31.2  

Totaalscore  537.6 540.1 536.2 
 
 

5.9. Kengetallen onderwijs. 

Doorstroming 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kleutergroepverlenging 2.8% 2.9% 0.0% 3.5% 

Doublures leerjaar 3-8 0.4% 0.2% 0.7% 0.4% 

Leerlingen ouder dan 12 jaar 0.0% 0.3% 1.4% 1.8% 

Leerlingen leerjaar 4-8 met een verkorte 
schoolloopbaan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 7 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom leerjaar 8 naar LWOO of PRO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar SBO 0.4% 0.7% 0.0% 0.7% 

Uitstroom naar SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uitstroom naar BAO 1.4% 2.1% 1.4% 0.7% 

Instroom vanuit BAO 1.7% 0.4% 0.4% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Terugplaatsing vanuit SO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Leerlingen met een indicatie 0.7% 1.4% 2.2% 2.5% 



 Schoolplan 2015-2019 - De Driesprong -   34 
 

 

5.10. Functioneren leerlingen in het VO. 
 

Er zijn met regelmaat contacten met het Gomaruscollege in Assen. Tijdens die 
besprekingen worden (nieuwe) onderwijskundige zaken met elkaar uitgewisseld, 
samenwerking gezocht en over oud-leerlingen gesproken. Wij krijgen van alle VO-scholen  
de rapportcijfers zolang onze oud-leerlingen daar op school zitten.  

Overzicht verwijzing 2014/2015 

praktijkonderwijs	 0	 	 	 havo		 19	
basis	 	 	 2	 	 	 Vwo	 12	
kader	 	 	 8	 	 	 TTO	 03	
GL	 	 	 0	 	
TL	 	 	 11	 	 	 Totaal	55	kinderen		

5.11. Rapportages van derden 
 

In de schoolplanperiode 2015 – 2019 zal de school worden bezocht door de inspectie van 
het onderwijs maar ook door auditoren van het Auditorenteam Groningen (2015/2016) 

5.12. Toezichtsarrangement onderwijsinspectie 
Op 18 september 2012 kende de onderwijsinspectie, in bijzijn van de inspecteur 
generaal, ons wederom het   basisarrangement toe. 

De inspectie beoordeelt de opbrengsten aan het eind van de schoolperiode als ‘goed’. De 
sociale competenties van leerlingen zijn niet gewaardeerd. ‘de school beschikt over een 
toets om het niveau van de sociale competenties bij leerlingen vast te stellen. De toets is 
(nog) niet valide en daarom heeft de school nog geen genormeerde gegevens op (op 
landelijk niveau) beschikbaar. Op grond van voornoemde is de inspectie niet in staat om 
een beoordeling te geven. De beschikbare gegevens van het afgenomen instrument 
geven vooralsnog geen risicovol beeld’. Aldus het rapport definitief opgesteld op 20 
november 2012.  

5.13. Huisvesting 
De school kreeg begin 2015 de beschikking over een verdieping op het gebouw. De 
Driesprong heeft de volgende voorzieningen: 
 
Invalidentoiletten boven en beneden  Personeelskamer beneden 

Rolstoeltoegankelijk middels twee ingangen en een lift Kamer voor de directeur, beneden bij ingang 

Kamer voor de intern begeleider, beneden bij ingang Kamer voor secretaresse, beneden bij ingang 

Kopieerruimte, beneden Serverruimte voor ict-er, beneden 

Speellokaal kleuters, beneden Keuken, beneden 

Vier zorgkamers, eerste verdieping Bibliotheek, eerste verdieping 

Handvaardigheidslokaal met keuken, boven Gelegenheid voor inwoning vogels; nestkastjes,  
boven 

 

5.14. Conclusies n.a.v. de analyse 
Na analyse en bespreking met team van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de 
volgende conclusies getrokken: 
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ü Team	spreekt	wens	uit	werkklimaat	bespreekbaar	te	maken.		
ü Kwaliteits-	en	organisatiemanagement	verdienen	aandacht.	
ü Kinderen	geven	aan	dat	zij	de	lessen	rekenen	en	taal	niet	leuk	vinden.		
ü Leerkrachten	geven	aan	behoefte	te	hebben	aan	meer	orthopedische	ondersteuning.	
ü Opmerkingen	over	huisvesting	doen	niet	meer	ter	zake.		

	
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’.  
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6. Actuele interne en externe ontwikkelingen 
 
 
Bij de toekomstige ontwikkeling van onze school wordt rekening gehouden met de 
diverse externe en interne ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we deze 
ontwikkelingen, kort in een regel. Consequenties voor de komende schoolplanperiode 
worden verwerkt in  hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid’. 
 

6.1. Interne ontwikkelingen 
PBS   Het doel van PBS is het creëren van een veilig 

en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle 
kinderen, dat het leren bevordert 

Identiteitsontwikkeling  De veranderende houding van (nieuwe)ouders 
t.o.v. kerk en school vraagt om herbezinning 
gereformeerd onderwijs.  

ICT  Door ict presteren leerlingen beter, zijn ze 
meer gemotiveerd en leren zij sneller.  

Toptalenten  Omdat toptalenten die niet worden uitgedaagd, 
hun motivatie kwijt raken en gaan 
onderpresteren, zullen scholen hun organisatie 
moeten flexibiliseren.   

Cultuureducatie  Cultuuronderwijs bevordert de creativiteit bij 
leerlingen en richt zich op versterken van 
deskundigheid van leerkrachten, op een 
doorlopende leerlijn en de samenwerking met 
culturele instellingen.  

Krimpregio  Een dalende bevolking betekent minder 
leerlingen voor de school, voorkomen moet 
worden dat als gevolg van krimp het aanbod en 
de kwaliteit van het onderwijs onder druk 
komen te staan 

 

Externe ontwikkelingen 

Bestuursakkoord  In akkoord staan de doelstellingen en ambities 
voor de periode tot 2020, nl verhogen 
opbrengsten zodat leerlingen die het 
basisonderwijs verlaten een beter fundament 
hebben. 

Passend onderwijs  Uitgangspunt: een reguliere school waar het 
kan, en speciaal onderwijs waar nodig, en 
voorwaarde zijn leraren die beschikken over 
differentiatievaardigheden.  

Kwaliteitsverbetering  Uitgaande van een goede zelfevaluatie, 
gerichte verbeteracties op basis van ‘wat 
werkt’, met de koppeling  tussen de ambities 
op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid 
en financieel beleid.  
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Goed bestuur  Door de invoering van de lumpsumfinanciering 
in 2006 en de Wet Goed bestuur in 2010 
hebben de schoolbesturen veel 
verantwoordelijkheid gekregen en wordt 
transparantie en verantwoording gevraagd.  

Sturingsinformatie en transparantie  De PO-Raad ontwikkelt onder meer Vensters 
PO, om besturen in staat te stellen 
verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen. 

Starten leerkrachten   Zouden beter begeleid kunnen worden door 
een planmatige begeleiding waarbij de 
startende leraar zich verder kan bekwamen op 
basis van feedback van een geschoolde coach. 

Lerarenregister  Het lerarenregister, verplicht per 2017, is het 
sluitstuk van het proces van de professionele 
ontwikkeling van de leraar die met dit register 
zijn beroepskwaliteit zichtbaar maakt.  

Kennis en onderzoek  Er is een nauwere verbinding nodig tussen de 
onderwijspraktijk, het onderwijsbeleid van de 
schoolbesturen en het wetenschappelijk 
onderzoek.  

Breed samengestelde schoolteams Door meer diversiteit in de samenstelling van 
de teams te organiseren, neemt de collectieve 
kwaliteit van teams toe    

Versterken kwaliteit schoolleiders  De schoolleider is bij uitstek degene die ervoor 
zorgt dat het team een gezamenlijk beeld heeft 
van wat het verstaat onder onderwijskwaliteit, 
verbonden met de identiteit van de school.  

Gezonde kinderen die meer bewegen Kwalitatief goed bewegingsonderwijs in 
combinatie met een rijk buitenschools aanbod 
is belangrijk voor de motorische ontwikkeling 
van kinderen.  

Onderwijsinspectie  De overheid wil dat er in plaats van het oordeel 
‘basiskwaliteit’ een onderscheid komt in 
‘voldoende’, ‘goed’ of ‘excellent’.  

Sociale veiligheid  Vanuit de politiek en de inspectie is er meer 
aandacht voor het onderwerp sociale 
veiligheid; het initiatief om dit ingrijpende 
probleem aan te pakken ligt nu bij de scholen 
zelf.  

Afstemming zelfevaluatie besturen  Naarmate besturen zelf over betere informatie 
beschikken en zich daarover verantwoorden zal 
de inspectie zelf steeds minder informatie 
verzamelen en minder eisen stellen aan de 
vorm en inhoud van de door besturen 
geleverde informatie. 

Verbetertermijn    Zeer zwakke scholen worden een jaar na  
      datum opnieuw onderzocht.  
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Cao Po Er komt een regeling waarbij alle werknemers 
in het primair onderwijs uren krijgen om te 
besteden aan professionalisering en duurzame 
inzetbaarheid.. 

Huisvesting  Het buitenonderhoud en de aanpassing van 
schoolgebouwen is vanaf 1 januari 2015 een 
taak van het schoolbestuur. Zij krijgen hiervoor 
de verantwoordelijkheid en de bijbehorende 
geldstroom. De gemeente is alleen nog 
verantwoordelijk voor uitbreiding en 
nieuwbouw. 

Jeugdhulp  Met de nieuwe Jeugdwet kunnen jeugdigen 
zorg dichter bij huis krijgen en is het 
eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Dit 
biedt kansen als onderwijs en gemeenten 
hiervoor gezamenlijk beleid ontwikkelen. 
Overigens vinden onderwijs elkaar nu ook al in 
wijkteams jeugd- en gezinsteams. 

Passend onderwijs  Per 1 augustus 2014 zijn scholen 
verantwoordelijk om alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben een goede 
onderwijsplek te bieden.      

6.2. Conclusies n.a.v. de analyse van de ontwikkelingen 
Na analyse van kengetallen in bovenstaande paragrafen, zijn de volgende conclusies 
getrokken: 
- PBS kan een groot aandeel leveren aan het positief werkklimaat van alle betrokkenen 

op school 
- De Driesprong zal beleid moeten ontwikkelen m.b.t. hoogbegaafde kinderen 
- Het ict-onderwijs kan een bijdrage leveren aan differentiatie op het gebied van taal 

en rekenen, maar ook zaakvakken.  
- Ons grondig maar vooral ook goed gerenoveerd gebouw zal ons voorlopig niet voor 

grote kosten stellen. 
- De Driesprong moet actief meedenken met de veranderende houding van ouders 

m.b.t beleving van hun geloof. 
- Het cultuuronderwijs is een welkome afwisseling in onderwijs dat verzakelijkt. 
- Op VGPONN- en schoolniveau is actief beleid om krimp op onze scholen tegen te 

gaan.  
- Toenemend professioneel leerkrachtgedrag is een voorwaarde om te kunnen voldoen 

aan de eisen m.b.t passend onderwijs. Daarom moeten alle leerkrachten in seizoen 
15-16 in lerarenregister zijn ingeschreven. 

- Het moet mogelijk zijn d.vm. interventies de eindresultaten van de Driesprong te 
verhogen 

- De Driesprong werkt actief aan beeldvorming dus ook aan ‘vensters po’.  
 
De conclusies hebben geleid tot plannen voor de komende schoolplanperiode. Deze 
plannen zijn verwerkt in hoofdstuk 7 ‘Meerjarenbeleid.’ 
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7. Meerjarenbeleid 

7.1. Totaaloverzicht van ontwikkelpunten 
- Invoering van PBS 
- Identiteitsontwikkeling 
- Invoeren thematisch werken 
- Hoogbegaafdheidsbeleid 
- Ouderbetrokkenheid 

 

7.2. Veranderonderwerpen (groeithema’s) 
 

• Gedrag: invoering van PBS  

 • Identiteitsontwikkeling 

 • invoering van thematisch werken 

 • Rekenmethode Pluspunt verder invoeren 

 • Engels invoeren vanaf groep 1 

 • Hoogbegaafdheidsbeleid uitwerken 

 • Ouderbetrokkenheid verhogen 

 • Organisatie van de klas: uitvoering en kwaliteit van de ondersteuning 

 • Inzet van ict als ondersteuning 

 • Cultuureducatie 

7.3. Motto 
Het schoolplan draagt het volgende motto:  

‘Op de Driesprong mag je zijn wie je bent en groeien in je talent’ 

7.4. Planning afname vragenlijsten 
Minstens een keer in de vier jaar worden onderstaande vragenlijsten uitgezet onder 
ouders, leerlingen en collega’s: 

Ø Personeelstevredenheidspeiling	
Ø Oudertevredenheidspeiling	
Ø Leerlingtevredenheidspeiling	
Ø Zelfevaluatie	
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7.5. Meerjarenplanning 
Jaarplannen 2015-2016 
 

   

Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Thema 1: Identiteit van de organisatie     

  Bespreken van de visie en concretisering van de schoolidentiteit X    

 Opstellen profiel identiteitscoördinator X    

  Medewerkers verbinden zich zichtbaar aan de visie van de school Vgp    

  Maandvieringen in onderbouw, middenbouw en bovenbouw X    

      

      

Thema 2: Onderwijs     

 PBS: tweede invoeringsjaar X    

 ICT:	
oriënteren	we	ons	op	de	digibordsoftware	gynzy.nl;	
werken	de	groepen	3	t/m	6	met	de	digibordsoftware	
horende	bij	Pluspunt;	
werkt	groep	3	met	de	digibordsoftware	van	Veilig	Leren	
Lezen	en	Pennenstreken;	
werken	de	kleutergroepen	met	de	digibordsoftware	van	
Schatkist;	
wordt	bij	50%	van	de	lessen	het	digibord	gebruikt.	
oriënteren	we	ons	op	hoe	we	de	pc	kunnen	inzetten	voor	
remediëring	en	verrijking.	
worden	Powerpoint	en	digibordlessen	van	zaakvakken	op	
de	server	of	de	schoolomgeving	van	Gynzy	gezet	zodat	alle	
collega’s	daar	gebruik	van	kunnen	maken.	

X    

 vaardigheden 21e eeuw zijn onderdeel leerstofaanbod (VHM)  
    

Vgp    

 Invoering van thematisch werken X    

 Voortzetting invoering nieuwe rekenmethode X    

 Invoering hoogbegaafdheidsbeleid X    

 Tweede invoeringsjaar cultuuronderwijs X    

 Doorgaande (leer-)lijnen     

 Tegemoetkomen aan verschillen bij kinderen     

 Eenduidig spellingsonderwijs     

 Zelfstandig werken      

 Klassenmanagement     
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Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

      

Thema 3: Personeel en organisatie     

 Afname VHM X    

 Afname functionerings- en beoordelingsgesprekken X    

 Invoering taakbeleid.nl X    

 collegiale consultatie voor leerkrachten en directeuren Vgp    

 betere balans mannen/vrouwen (als afspiegeling maatschappij): 
meer mannen benoemen 

Vgp    

 Integraal en ParnasSys worden effectief ingezet in 
ondersteunende processen  

Vgp    

 Ondersteuning leerkrachten bij klassenmanagement X    

 Evaluatie werken met bouwcoördinatoren X    

 Directie geregistreerd in schoolleidersregister X    

 Leerkrachten geregistreerd in lerarenregister.nl      

      

      

Thema 4: Communicatie     

 Ouderbetrokkenheid vergroten X    

 School is een ontmoetingsplek voor ouders (VGPONN) Vgp    

 Beleid Facebook, kidoki-app, website, e-mail en Gong 
verduidelijken 

X    

      

      

Thema 5: huisvesting en inrichting     

 Inrichting schoolpleinen verbeteren X    

 Schone opgeruimde gebouwen zodanig ingericht dat visie kan 
worden gerealiseerd    

Vgp    

 Plaatsing zonnepanelen op het dak van de school X X   

      

Thema 6: Financiën      

 Inkomsten ouderbijdragen afstemmen met uitgaven X X   

 Aankoop nieuwe monitoren X X   

 Team meerdere keren per jaar op hoogte brengen stand van 
zaken m.b.t. financiën 

X    
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Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

      

      

Thema 7: overigen     

 Versterking van de leerlingbetrokkenheid Vgp    

 Opstellen profiel oudercommissie X    

 Opstellen profiel verkeersouder     

 Opstellen profiel anti-pestcoordinator X    

 

Jaarplannen 2016-2017 
   

Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Thema 1: Identiteit van de organisatie     

   Bespreken van de visie en concretisering van de schoolidentiteit  X   

  Medewerkers verbinden zich zichtbaar aan de visie van de school  Vgp   

         

       

Thema 2: Onderwijs     

 Derde invoeringsjaar P.B.S.   X   

 ICT: 

nemen	we	een	besluit	over	de	digibordsoftware	die	we	
gaan	gebruiken;	
werken	de	groepen	3	t/m	7	met	de	digibordsoftware	
horende	bij	pluspunt;	
werken	de	alle	groepen	met	de	software	horende	bij	een	
methode	voor	thematisch	werken;	
wordt	bij	60%	van	de	lessen	het	digibord	gebruikt;	
en	nemen	we	besluiten	over	hoe	we	de	pc	inzetten	voor	
remediëring	en	verrijking.		
	

    

 vaardigheden 21e eeuw zijn onderdeel leerstofaanbod  
    

 Vgp   

 Verdieping thematisch werken  X   

 Verdieping hoogbegaafdheidsbeleid  X   
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Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Thema 3: Personeel en organisatie     

 Alle leerkrachten zijn geregistreerd in lerarenregister  Vgp   

 collegiale consultatie voor leerkrachten en directeuren  Vgp   

 betere balans mannen/vrouwen (als afspiegeling maatschappij): 
meer mannen benoemen 

 Vgp   

 Integraal en ParnasSys worden effectief ingezet in 
ondersteunende processen  

 Vgp   

 Afname VHM  X   

 Invoeren kinderraad  X   

      

      

Thema 4: Communicatie     

 Tevredenheidsonderzoek september X    

 School is een ontmoetingsplek voor ouders (VGPONN)  Vgp   

 Integraal en ParnasSys worden effectief ingezet in 
ondersteunende processen  

    

 alle medewerkers kunnen feedback enerzijds geven, anderzijds 
ontvangen, verwerken en terugkoppelen      
        

 Vgp   

      

Thema 5: huisvesting en inrichting     

 schone opgeruimde gebouwen zodanig ingericht dat visie kan 
worden gerealiseerd 

 Vgp   

 Posters en pictogrammen PBS actualiseren  X   

      

      

Thema 6: Financiën      

 Inkomsten ouderbijdragen afstemmen met uitgaven  X   

      

      

Thema 7: overigen     

 Versterking van de leerlingbetrokkenheid  Vgp   

 leerkrachten en directeuren (en IB-ers?) zijn bekwaam in 
analyseren van data  

 Vgp   

 Anti-pestcoordinator aanstellen   X   
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Jaarplannen 2017-2018 
 

   

Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Thema 1: Identiteit van de organisatie     

   Medewerkers verbinden zich zichtbaar aan de visie van de 
school   Vgp  

         

       

Thema 2: Onderwijs     

      

 ICT:		
werken	we	met	digibordsoftware	voor	alle	methodes	
waarvoor	dat	noodzakelijk	is.	
werken	we	met	remediërings-	en	verrijkingsprogramma’s	
waar	dat	nodig	is.	
wordt	bij	75%	van	de	lessen	het	digibord	gebruikt	
 

  X  

 vaardigheden 21e eeuw zijn onderdeel leerstofaanbod  
    

  Vgp  

 Verdieping thematisch werken   X  

 Verdieping hoogbegaafdheidsbeleid     

      

Thema 3: Personeel en organisatie     

 collegiale consultatie voor leerkrachten en directeuren   Vgp  

 betere balans mannen/vrouwen (als afspiegeling maatschappij): 
meer mannen benoemen 

  Vgp  

 Integraal en ParnasSys worden effectief ingezet in 
ondersteunende processen  

  Vgp  

      

      

Thema 4: Communicatie     

 School is een ontmoetingsplek voor ouders (VGPONN)   Vgp  

 alle medewerkers kunnen feedback enerzijds geven, anderzijds 
ontvangen, verwerken en terugkoppelen      
        

  Vgp  

      

Thema 5: huisvesting en inrichting     

 schone opgeruimde gebouwen zodanig ingericht dat visie kan 
worden gerealiseerd 

  Vgp  
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Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

      

      

Thema 6: Financiën      

 Inkomsten ouderbijdragen afstemmen met uitgaven   X  

      

      

Thema 7: overigen     

 Versterking van de leerlingbetrokkenheid   Vgp  

 leerkrachten en directeuren (en IB-ers?) zijn bekwaam in 
analyseren van data 

  Vgp  

        

 

Jaarplannen 2018-2019 
 

   

Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Thema 1: Identiteit van de organisatie     

   Medewerkers verbinden zich zichtbaar aan de visie van de 
school    Vgp 

         

       

Thema 2: Onderwijs     

      

 ICT: 

kijken we naar nieuwe ontwikkelingen op de markt en kijken we 
hoe eventuele nieuwe middelen een plek kunnen krijgen binnen 
ons onderwijs.	

   X 

 vaardigheden 21e eeuw zijn onderdeel leerstofaanbod  
    

   Vgp 

 Thematisch werken     

      

Thema 3: Personeel en organisatie     

 collegiale consultatie voor leerkrachten en directeuren    Vgp 

 betere balans mannen/vrouwen (als afspiegeling maatschappij): 
meer mannen benoemen 

   Vgo 
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Thema/doelstelling 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

 Integraal en ParnasSys worden effectief ingezet in 
ondersteunende processen  

   Vgp 

      

Thema 4: Communicatie     

 School is een ontmoetingsplek voor ouders (VGPONN)    Vgp 

 alle medewerkers kunnen feedback enerzijds geven, anderzijds 
ontvangen, verwerken en terugkoppelen      
        

   Vgp 

      

      

Thema 5: huisvesting en inrichting     

 schone opgeruimde gebouwen zodanig ingericht dat visie kan 
worden gerealiseerd 

   Vgp 

      

      

Thema 6: Financiën      

 Inkomsten ouderbijdragen afstemmen met uitgaven    X 

      

Thema 7: overigen     

 Versterking van de leerlingbetrokkenheid    Vgp 

 minimaal 1 x 4 jaar meten van tevredenheid - waar nodig vaker
    

   Vgp 

 er is duidelijkheid omtrent samenwerking met NoorderBasis  
    

   Vgp 

 leerkrachten en directeuren (en IB-ers?) zijn bekwaam in 
analyseren van data 

   Vgp 

 

Bijlagen 

 

1) Vaststellingsformulier 

2) Jaarplan(-nen) 

3) Schoolprofielen (wordt geleverd in herfstvakantie) 
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Bijlage 1 Kerndoelen PO en leerstofaanbod 

1 Nederlands 

Mondeling, Schriftelijk onderwijs en Taalbeschouwing (waaronder strategieën)  
 
A Kerndoelen 

1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

 
2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 

informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het 
discussiëren. 

 
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief 

of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.  
 
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 

waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen. 
 
5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, 

zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen. 
 
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 

studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, 
waaronder digitale. 

 
7 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende 

teksten. 
 
8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een 

verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte 
spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. 

 
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 

gedichten en informatieve teksten.  
 
10 De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk 

taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 
 
11 De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het 

onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. 
De leerlingen kennen 
• regels voor het spellen van werkwoorden; 
• regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; 
• regels voor het gebruik van leestekens. 

 
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van 

voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen 
mogelijk maken over taal te denken en te spreken.  

 
 
B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  
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Taal actief, versie 3 

Veilig Leren Lezen  

Nieuwsbegrip XL 

 

Toetsen: 

Methodegebonden toetsen 

Taal voor Kleuters 

Cito toetsen spelling 

Cito toetsen begrijpend Lezen 

AVI / DMT 

ParnasSys kleuters leerlijnenlijst 

 

Extra hulpmethode: 

Educatieve software Ambrasoft en Bloon 

 

Vervanging methode: 

Taal actief, versie nummer 4   2019 

Veilig Leren Lezen    2017 

Nieuwsbegrip XL    n.v.t. 
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2 Engels 

A Kerndoelen 

1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse 
teksten.  

 
2 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige 

onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die 
taal. 

 
3 De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse 

onderwerpen. 
 
4 De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te 

zoeken met behulp van het woordenboek. 
 

B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  

Our discovery island 

Ipockets 

Toetsen: 

Methodetoetsen 

Vervanging methode: 

Our discovery island  2025 

Ipockets 
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3 Rekenen/wiskunde 

Getallen en bewerkingen/Meten en meetkunde 
 
A Kerndoelen 

1 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.  
 
2 De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en 

redeneringen helder weer te geven. 
 
3 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken wiskundeproblemen te 

onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.  
 
4 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, 

breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties 
mee te rekenen. 

 
5 De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het 

hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. 
 
6 De leerlingen leren schattend tellen en rekenen. 
 
7 De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 
 
8 De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer 

of minder verkorte standaardprocedures. 
 
9 De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken. 
 
10 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.  
 
11 De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, 

lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 
 
B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  

Alles telt en Pluspunt 

 

Toetsen: 

Methodetoetsen 

Cito rekenen en wiskunde 

Cito rekenen voor kleuters 

 

Extra hulpmethode:  

Educatieve software Ambrasoft 

 

Vervanging methode:  

Alles Telt   2018 

Pluspunt begonnen in 2014     
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4 Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Mens en samenleving, Natuur en techniek en Ruimte 
 
A Kerndoelen 

1 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 

 
2 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en 

als consument. 
 
3 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol 

als burger. 
 
4 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 

normen. 
 
5 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met 
verschillen in opvattingen van mensen. 

 
6 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
 
7 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden 

en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
 
8 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie 

van hun onderdelen. 
 
9 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals 

licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
 
10 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, 

neerslag en wind. 
 
11 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
 
12 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren 

en te evalueren. 
 
13 De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot 

natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme. 
 
14 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 

omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, 
werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval 
wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die 
in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. 

 
15 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om 

bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
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16 De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, 
woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 

 
17 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, 

Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 
 
18 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in 

ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
 
19 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en 

boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en 
hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; 
wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.  

 
20 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 

Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis. 

 

B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  

Aardrijkskunde: de Blauwe Planeet 

Geschiedenis: Wijzer door de tijd 

Biologie: Leefwereld, Nieuws uit de Natuur  

Verkeer: JVK,  

 

Toetsen: 

Methodetoetsen 

 

Extra hulpmethode: 

Educatieve software 

 

Vervanging methode: 

Aardrijkskunde: de Blauwe Planeet  2017 

Geschiedenis: Een zee van tijd   2017 

Biologie: Leefwereld, Nieuws uit de Natuur  2017 

Verkeer: JVK,      n.v.t. 

Wij doen per voorjaar 2017 een proef met het thematisch werken ‘vier keer wijzer’.  
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5 Kunstzinnige oriëntatie 

A Kerndoelen 

1 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en 
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

 
2 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
 
3 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. 
 

B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  

Tekenen: moet je doen 

Handvaardigheid: moet je doen 

Muziek: moet je doen 

Drama: moet je doen 

 

Vervanging: 

Moet je doen    2018 
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6 Bewegingsonderwijs 

A Kerndoelen 

1 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende 
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en 
spelvormen ervaren en uitvoeren. 

 
2 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan 

bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen 
bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden. 

 

B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt:  

Bewegingslessen 

Vervanging    n.v.t. 

 

7 Bijbelonderwijs 

 

A Kerndoelen 

1. Op	onze	school	wordt	drie	dagen	per	week	uit	de	bijbel	verteld.	We	leren	de	kinderen	
2. belangrijke	feiten	uit	de	Bijbel.	
3. Ons	onderwijs	is	Bijbelgetrouw.	
4. We	leren	de	kinderen	wekelijks	psalmen	en	andere	christelijke	liederen.	
5. Wij	gaan	de	kinderen	voor	in	gebed,	laten	ze	gebedspunten	noemen	en	leren	ze	zelf	te	

bidden.	
6. We	vieren	elk	jaar	één	van	de	christelijke	feesten	en	besteden	aan	de	andere	christelijke	
7. feesten	aandacht	op	groepsniveau.	

 

In het aanleren van sociale vaardigheden nemen wij de Bijbel als basis. 

 

B Middelen 

Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt: 

Levend Water 

Toetsen zelfgemaakt 
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Bijlage 1 

Vaststellingsverklaring Schoolplan 2015-2019 

 

School:  _______________________________________________________ 

 

Adres: ________________________________________________________ 

 

Postcode en plaats: ______________________________________________ 

 

Het schoolplan is besproken in de teamvergadering van 

  

 

d.d. ______________     Handtekening directeur  _____________________ 

 

 

Het schoolplan is besproken in de vergadering van de MR van bovengenoemde school, 
die ingestemd heeft met / positief geadviseerd heeft over 

 

 

d.d. ______________    Handtekening voorzitter MR   _______________ 

 

 

Het schoolplan is vastgesteld door het bevoegd gezag van bovengenoemde school 

 

Plaats  _______________________________   d.d.  ________________ 

 

Naam  _____________________          Functie  _____________________ 

 

Handtekening  ____________________ 
 

 
Wet op het primair onderwijs, artikel 16 ‘Vaststelling schoolplan en schoolgids’ 
1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast. 
2. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling 

aan de inspecteur. 


